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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 312/2020

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 312, de 30 de abril de
2020, que “Autoriza a contratação, nos termos em que especifica, de 106
(cento e seis) profissionais médicos selecionados para o Projeto Mais
Médicos para o Brasil e institui o Programa Reembolso - Saúde.”

Em suma, a presente Medida Provisória visa a contratação imediata
de 106 (cento e seis) profissionais médicos, selecionados para o Projeto
Mais Médicos para o Brasil, instituído pela União e referente ao Edital de
Chamamento Público nº 5, de 11 de março de 2020, do Ministério da
Saúde, como medida de enfrentamento à pandemia COVID-19, infecção
humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), além de instituir o
Programa Reembolso – Saúde.

A contratação temporária a que se refere esta Medida Provisória
vigorará pelo prazo máximo de seis meses, na forma do art. 4º, inciso I, da
Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, podendo ser antecipadamente
rescindida, unilateralmente pelo Poder Público, quando sobrevier a
contratação pela União, por meio do Ministério da Saúde, ou quando da
extinção do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto nº 35.672,
de 19 de março de 2020, o que ocorrer primeiro.

Esclarece a Mensagem Governamental que no momento, o
Maranhão possui mais de 3.000 (três mil) casos confirmados de infecção
por COVID-19, não sendo possível prever a evolução da pandemia no
Maranhão, em que pese haver, neste momento, uma maior concentração
de registros de infecção na Ilha de São Luís (São Luís, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa).

Ressalta ainda que o cenário exige prudência e o esforço tanto do
Poder Público quanto da sociedade. Por essa razão, o Estado do Maranhão
adotou, ao longo das últimas semanas, uma série de medidas tanto de
proteção e de fortalecimento da rede estadual de saúde quanto de estímulo
ao setor econômico.

A propositura sob exame encontra amparo legal
De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução

Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Pertinente
para exame e parecer.

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da
ADI 425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da
constitucionalidade da adoção de medida provisória pelos
Estados-Membros, desde que esse instrumento esteja
expressamente previsto na Constituição estadual e que
sejam observados os princípios e as limitações
estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se,
ainda, que a Constituição Federal, apesar de não ter
expressamente autorizado os Estados-Membros a adotarem
medidas provisórias, bem indicou essa possibilidade ao prever,
no § 2º do seu art. 25, a competência de referidos entes federativos
para explorar diretamente, ou por concessão, os serviços locais
de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, a edição
de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria

incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em
dispositivo que trata somente de atividade exclusiva de outros
partícipes da Federação que não a União, ou ainda, impor uma
proibição específica quanto à utilização pelos Estados-
Membros de instrumento legislativo cuja instituição lhes fosse
vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, Informativo 436).
No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é nosso

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

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

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

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

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

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória se
enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas na Magna
Carta da República para edição de MP, in verbis:
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“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,
pois versa sobre contratação temporária de servidor público, ou seja,
aquele quem exerce cargo, função ou emprego público, assim como, não
está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62, §1º, da CF/88.

Ademais, no direito público, toda contratação é considerada
exceção, pois a regra consiste no provimento através de aprovação em
concurso público ou nomeação de cargos de direção, chefia ou
assessoramento. Porém a contratação por tempo determinado não é
proibida, desde que atendidos os requisitos previstos nos incisos II e IX
do artigo 37 da Constituição Federal, bem como no inciso IX do artigo
19 da Constituição Estadual, caso em espécie, senão vejamos:

“Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
(...)
II -  a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(...)
  IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;”
“Art. 19 – (...)
IX – a lei determinará os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;”

 Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade do
assunto tratado pela referida Medida Provisória, estando em conformidade
com os dispostos constitucionais acima.

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

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

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo relevância

empregado em um texto constitucional faz referência aos casos mais
importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a presente
Medida Provisória visa a contratação de profissionais médicos objetivando
dar assistência a situação de calamidade e combater o surto endêmico
causado pela Covid-19, conforme já mencionado. Assim sendo, constata-
se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 312/2020, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação da Medida Provisória nº 312/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 313 /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 313, de 08 de maio de
2020, que “Antecipa para 15 de maio de 2020 o feriado estadual de 28 de
julho, data magna do Estado, ocasião em que se comemora a adesão do
Maranhão à Independência do Brasil e dispõe sobre a restrição temporária
da circulação de veículos automotores nas rodovias estaduais e nas vias
públicas localizadas no território dos municípios da Ilha do Maranhão
(São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa).”

Quanto a antecipação prevista do gozo de feriado estadual,
providência semelhante foi adotada, inclusive, em âmbito federal, conforme
preceitua o art. 3º, inciso IV, da Medida Provisória nº 927, de 22 de março
de 2020, que autoriza os empregadores a antecipar a fruição de feriados a
fim de compensar os efeitos econômicos decorrentes do estado de
calamidade pública reconhecido do Decreto Legislativo nº 6/2020, do
Congresso Nacional.

Outrossim, são excepcionados do regime restritivo, de que trata a
presente Medida Provisória, dentre outros automóveis, as ambulâncias,

os veículos a serviço de instituições de assistência médico-hospitalar
(hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde),
veículos vinculados ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema de Segurança
Pública, Sistema Penitenciário, à Defesa Civil, às Forças Armadas, os
mototáxis e táxis e os veículos de serviço de transporte acionados por
aplicativos.

Em suma, a presente Medida Provisória visa garantir a efetividade
da decisão judicial proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca da Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813507-
41.2020.8.10.0001, durante o período compreendido entre os dias 11 e 14
de maio de 2020, fica determinada a restrição da circulação de veículos
automotores nas rodovias estaduais e nas vias públicas localizadas no
território dos municípios da Ilha do Maranhão (São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), independentemente de sua localidade
de licenciamento.

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)
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§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no
art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia
Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do
Estado.”

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

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

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

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

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,
pois compete privativamente ao Governador do Estado dispor sobre
organização e funcionamento da administração do Estado, na forma
da lei, a teor do que dispõe o art. 64, inciso V da Constituição Estadual,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62,
§1º, da CF/88.

Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade do
assunto tratado pela referida Medida Provisória, estando em conformidade
com os dispostos constitucionais acima.

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, dada a relevância da matéria tratada nesta Medida Provisória, em
especial, na necessidade de fortalecer as medidas preventivas e restritivas
destinadas à contenção do Coronavírus (SARS - CoV-2).

 Quanto à urgência da matéria, a mesma decorre da necessidade de
se assegurar, com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir
para a superação das crises sanitária e econômica decorrente da pandemia
de COVID-19, conforme aduz a Mensagem Governamental.

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

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

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a presente
Medida Provisória visa  garantir a efetividade da decisão judicial proferida
pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São
Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813507- 41.2020.8.10.0001,
durante o período compreendido entre os dias 11 e 14 de maio de 2020 ,
conforme já mencionado. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 313/2020, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação da Medida Provisória nº 313/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 314/2020

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 314, de 08 de maio de
2020, que “Estabelece os critérios para aplicação de multa aos bancos

que inobservarem as normas estaduais destinadas à prevenção e
contenção da COVID-19 e violarem os direitos básicos do consumidor de
proteção à vida, saúde e segurança.”

Em suma, a presente Medida Provisória institui que os bancos
que inobservarem os protocolos de segurança fixados, nas normas
estaduais, destinados à prevenção e contenção da COVID-19 e à proteção
da saúde dos consumidores, sujeitam-se à sanção administrativa de multa
cujos critérios para aplicação são os constantes desta Medida Provisória.

Esclarece a Mensagem Governamental que no momento, o
Maranhão possui mais de 5.000 (cinco mil) casos confirmados de infecção
por COVID-19, não sendo possível prever a evolução da pandemia no
Maranhão, em que pese haver, neste momento, uma maior concentração
de registros de infecção na Ilha de São Luís (São Luís, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa). O cenário exige prudência e o esforço tanto do
Poder Público quanto da sociedade e da iniciativa privada. Por essa razão,
o Estado do Maranhão adotou, ao longo dos últimos meses, uma série de
medidas tanto de proteção e de fortalecimento da rede estadual de saúde
quanto de estímulo ao setor econômico.

A propositura sob exame encontra amparo legal, tendo em vista
que as regras constantes desta Medida Provisória consideram a
fundamentalidade do direito à saúde, bem como a lesividade da
inobservância das estratégias não farmacológicas destinadas à prevenção e
contenção da COVID-19 (a exemplo da organização de filas e do controle
de acesso de clientes a fim de que seja assegurada a distância de segurança
entre indivíduos e evitadas aglomerações), em especial no contexto vigente,
em que o fluxo de clientes se intensifica, em especial, em razão do pagamento
das prestações do auxílio emergencial instituído pela Lei Federal nº 13.982,
de 2 de abril de 2020.

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

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

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os

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

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

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

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

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

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

Também, é oportuno ressaltar que a referida matéria não está
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas da União, sendo matéria
de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal,
podendo assim o Estado-Membro legislar de modo suplementar (art. 24,
V, VIII e XII c/c §2º da CF/88).

Em virtude disso, em recente decisão no âmbito da ADI 4.633/SP,
a Suprema Corte entendeu que “A obrigação para as agências e os postos
de serviços bancários de instalar divisórias individuais entre os caixas e
o espaço reservado para clientes que aguardam atendimento é norma
suplementar de proteção aos consumidores dos serviços bancários no
Estado de São Paulo, que se encontra em harmonia com as normas
gerais previstas na Lei federal 7.102/1983, que dispõe sobre segurança
para estabelecimentos financeiros, e no Código de Defesa do Consumidor
(Lei federal 8.078/1990)[...]”

Ademais, a Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê
princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da
saúde pública. Seguindo essa orientação, a Constituição Federal consagra
ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas
sociais que visem a redução do risco de doença e de outros agravos bem

como  ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, a teor do que dispõe do artigo 196 da CF/88. O
Estado é, pois o protagonista dos deveres relacionados a saúde, sendo
solidária entre os entes federados a obrigação de prestar as ações e serviços
para sua efetivação.

Outrossim, são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado, de conformidade com o artigo 197 da CF/88.

Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade do
assunto tratado pela referida Medida Provisória, estando em conformidade
com os dispostos constitucionais acima.

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.”
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A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a

oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais,
sendo tais requisitos auferidos pelo chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em
comento, dada a relevância da matéria tratada nesta Medida Provisória, em
especial na necessidade de se adotar medidas destinadas a evitar o aumento
do índice de infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

 Quanto à urgência da matéria, a mesma decorre da necessidade de
se adotar, com a maior brevidade possível, medidas que desestimulem o
descumprimento de normas sanitárias destinadas à contenção da COVID-
19, conforme aduz a Mensagem Governamental.

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

pode ser suportado pelo Estado, de modo que os limites constitucionais e
legais (LRF) não serão atingidos, o que demonstra a boa gestão dos recursos
do Orçamento Estadual.

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a presente
Medida Provisória visa o estabelecimento de normas destinadas à prevenção
e contenção da COVID-19, bem como a proteção dos direitos básicos do
consumidor de proteção à vida, saúde e segurança da população maranhense
evitando, portanto, o aumento do número de infecções. Assim sendo,
constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 314/2020, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação da Medida Provisória nº 314/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 315/2020

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 315, de 11 de maio  de
2020, que “Institui a Retribuição por Reforço Voluntário à Administração
Penitenciária (RVAP), parcela indenizatória a ser concedida aos
servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP
nos termos que especifica.”

Em suma, a presente Medida Provisória institui a Retribuição por
Reforço Voluntário à Administração Penitenciária (RVAP), concedida ao
servidor, efetivo ou temporário, da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária - SEAP que, em caráter voluntário, participar de serviço de
apoio ao sistema penitenciário estadual. O serviço voluntário que ensejará
a percepção da RVAP corresponde às atividades de reforço à proteção e
cuidado de bens públicos e de pessoas nos estabelecimentos penais
estaduais, bem como ao exercício de atividades inerentes aos cargos do
Subgrupo Atividades Penitenciárias, sendo que o valor da parcela
indenizatória a ser concedida ao servidor será definido em Decreto do
Poder Executivo.

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos
envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo,
pois compete privativamente ao Governador do Estado dispor sobre
organização e funcionamento da administração do Estado, na forma
da lei, a teor do que dispõe o art. 64, inciso V da Constituição Estadual,
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62,
§1º, da CF/88.

Ademais, o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da CF/88,
tem como objetivo assegurar que os serviços públicos sejam prestados
com adequação às necessidades da sociedade que os custeia. A ideia de
eficiência aproxima-se da de economicidade, princípio expresso no art. 70,
caput da Constituição Federal, referente ao controle financeiro da
administração pública. Busca-se o atingimento de objetivos traduzidos
por boa prestação de serviços, do modo mais simples, mais rápido e mais
econômico, melhorando a relação custo/benefício da atividade da
administração. Note-se que, sendo um princípio expresso, a eficiência
indiscutivelmente integra o controle de legalidade ou legitimidade, e
não de mérito administrativo.

Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade do
assunto tratado pela referida Medida Provisória, estando em conformidade
com os dispostos constitucionais acima.

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

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

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas,
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em
comento, dada a necessidade de se garantir a prestação adequada e contínua
das ações e serviços inerentes à custódia dos apenados, dando-se, assim,
efetivo cumprimento ao disposto na Lei de Execução Penal.

 Quanto à urgência da matéria, a mesma decorre do princípio da
eficiência, insculpido no art. 37, caput da Constituição da República, e do
princípio da supremacia do interesse público, os quais demandam
velocidade na realização de mudanças, bem como da necessidade de se
adotar, com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir
para o enfrentamento à COVID-19, conforme aduz a Mensagem
Governamental.

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

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

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a presente
Medida Provisória visa instituir a Retribuição por Reforço Voluntário à
Administração Penitenciária (RVAP), concedida ao servidor, efetivo ou
temporário, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP
que, em caráter voluntário, participar de serviço de apoio ao sistema
penitenciário estadual. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

Provisória nº. 315/2020, considerando atendidos os pressupostos de
relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação
constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação na forma
do texto original.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação da Medida Provisória nº 315/2020,
nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 316/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Trizidela do Vale,

o Senhor Prefeito Charles Frederick Maia Fernandes, através do Ofício nº
187 datado de 07 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Trizidela
do Vale, 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 022, de 21 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 aumento do número de pessoas desabrigadas
devido as cheias do Rio Mearim, em virtude também do número de pessoas
vulneráveis ao vírus H1N1 bem como a possibilidade muito alta de
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa
Viral).

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 Trizidela
do Vale, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  027/2020

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

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 Trizidela do
Vale, em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao Vírus H1N1 e ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Trizidela do Vale.
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
027/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 317/2020

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

Prefeito André Santos Dourado, através do Ofício nº 041 datado de 06 de
maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Carutapera, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.677, onde suspende
os serviços não essenciais por 15 dias, a contar do dia 21 de março de 2020,
bem como o Decreto Municipal nº 006, de 24 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 pandemia do Coronavírus, em
complementação às ações definidas no Decreto Municipal nº 006, de 24 de
março de 2020, e ainda, suas repercussões nas finanças públicas municipais,
e para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, e dá outros providências.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica
especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de
excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à

reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do que
dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

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

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

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

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

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
Carutapera, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  028/2020

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

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 Carutapera,
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 006, de
24 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no município de Carutapera.
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
028/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 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 César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 318/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Lima Campos, o

Senhor Prefeito Jaílson Fausto Alves, através do Ofício nº 038, de 06 de
maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Lima Campos, 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 007 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 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, em complementação às
ações definidas no Decreto Municipal nº 007 de 04 de maio de 2020.

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

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

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

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

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

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

portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  029/2020

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

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 Lima Campos,
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 007 de 04 de maio de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de Lima Campos.
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
029/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº  319/2020

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

Prefeita Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles, através do Ofício nº
72 de 17 de abril de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Anapurus,
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 053 de 06 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 necessidade em reforçar o sistema de saúde,
ante a possível necessidade de aumento do efetivo de profissionais para
manutenção dos serviços essenciais, e ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde, em complementação às
ações definidas no Decreto Municipal nº 053 de 06 de maio de 2020.
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A decretação do estado de calamidade pública se dará quando

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  030/2020

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

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 Anapurus, 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 053 de
06 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Anapurus.
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
030/2020, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 21 de maio de 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 320 /2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Jenipapo dos Vieiras,

o Senhor Prefeito Moisés Jorges Silva de Oliveira, através do Ofício nº 55
datado de 19 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Jenipapo
dos Vieiras, neste Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº
35.672, de 19 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 05, de 21 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 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, ao tempo em
que solicito a esta Assembleia Legislativa o reconhecimento da situação de
Calamidade Pública neste Município, em decorrência da pandemia causada
pelo Coronavírus - Covid-19 e de já termos casos confirmados em nosso
município, 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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                     SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2020 15
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 Jenipapo
dos Vieiras, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 031/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Jenipapo dos
Vieiras.

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 Jenipapo dos
Vieiras, em todo território do Município, para fins de prevenção
e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 05, de 21
de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Jenipapo dos Vieiras.
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
031/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 321/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Bom Jardim, o

Senhor Prefeito Francisco Alves de Araújo, através do Ofício nº 100, de 12
de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Bom Jardim, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.672, de 19 de março
de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas
de calamidade pública em saúde pública, em razão da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) e H1N1, bem como o Decreto Municipal nº 015
de 12 de maio de 2020.

Aduz o Ofício nº100 que solicita o reconhecimento do estado de
calamidade pública, que dentre as razões pelas quais se requer o
reconhecimento, destacamos as consequências decorrentes da pandemia
do novo coronavírus, para que possam adotar todas as medidas possíveis
para enfrentar a pandemia sanitária e os nefastos efeitos socioeconômicos
advindos desta tragédia na saúde pública, em complementação às ações
definidas no Decreto Municipal nº 015 de 12 de maio de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  032/2020

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

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 Jardim,
em todo território do Município, para fins de enfrentamento à
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e
H1N1, nos termos do Decreto Municipal nº 015 de 12 de maio
de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Bom Jardim.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

    É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
032/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 322 /2020

RELATÓRIO:
A Chefe do Poder Executivo do Município de Amapá do

Maranhão, a Senhora Prefeita Tatiane Maia de Oliveira, através do Ofício
nº 23 datado de 12 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Amapá
do Maranhão, neste Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual
Nº 35.672, de 19 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 11, de 12 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 “seríssimas consequências decorrentes da
pandemia do novo coronavírus, nos instrumentaliza juridicamente para
que possamos adotar todas as medidas possíveis de enfrentar a pandemia
sanitária e os nefastos efeitos socioeconômicos advindos desta tragédia na
nossa saúde pública.”

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 Amapá
do Maranhão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 033/2020

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

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 Amapá do
Maranhão, em todo território do Município, para fins de
prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 11, de 12 de maio de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Amapá do Maranhão.
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
033/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 323/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Urbano Santos, a

Senhora Prefeita Iracema Cristina Vale Lima, através do Ofício nº 038, de
12 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Urbano Santos, neste
Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.672, de 19 de
março de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as
medidas de calamidade pública em saúde pública, em razão da pandemia
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do novo coronavírus (COVID-19) e H1N1, bem como o Decreto Municipal
nº 012 de 12 de maio de 2020.

Aduz o Ofício nº 038 que solicita o reconhecimento do estado de
calamidade pública, que dentre as razões pelas quais se requer o
reconhecimento, destacamos as consequências decorrentes da pandemia
do novo coronavírus, para que possam adotar todas as medidas possíveis
para enfrentar a pandemia sanitária e os nefastos efeitos socioeconômicos
advindos desta tragédia na saúde pública, em complementação às ações
definidas no Decreto Municipal nº 012 de 12 de maio de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº  034/2020

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

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 Urbano Santos,
em todo território do Município, para fins de enfrentamento à
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e
H1N1, nos termos do Decreto Municipal nº 012 de 12 de maio
de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Urbano Santos.
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
034/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 324/2020

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

Prefeito Hérlon Costa Lima, através do Ofício nº 014 datado de 12 de maio
de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de
calamidade pública no Município de Belágua, neste Estado, considerando,
para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.672, de 19 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 013, de 12 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 “seríssimas consequências decorrentes da
pandemia do novo coronavírus, nos instrumentaliza juridicamente para
que possamos adotar todas as medidas possíveis de enfrentar a pandemia
sanitária e os nefastos efeitos socioeconômicos advindos desta tragédia na
nossa saúde pública.”

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
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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 Belágua,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 035/2020

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

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 Belágua, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 013, de
12 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Belágua, Estado do Maranhão.
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
035/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 325 /2020

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

Prefeito Antônio José Martins, através do Ofício nº 051, de 14 de maio de
2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de
calamidade pública no Município de Bequimão, neste Estado, considerando,
para tanto, o Decreto Municipal nº 03, de 31 de março de 2020, que
declara situação de calamidade pública para fins de adoção de medidas de

prevenção e contenção da pandemia de coronavírus (covid-19) em todo o
Município de Bequimão e dá outras providência.

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
Bequimão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  036/2020

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

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 Bequimão, em
todo território do Município, para fins de prevenção e contenção
da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), nos
termos do Decreto Municipal nº 03 de 31 de março de 2020,
que declara o estado de calamidade pública no Município de
Bequimão.
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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                     SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2020 19
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
036/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 326/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de São Bernardo, o

Senhor Prefeito João Igor Vieira Carvalho, através do Ofício nº 113, datado
de 14 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de São Bernardo, neste
Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.672, de 19 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 99, 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, destaca-se “a confirmação de casos de Covid-19 e H1N1,
bem como os termos do art. 70, inciso VI, da Lei Orgânica do Munícipio
e legislação específica.”

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

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

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

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

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

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

portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as
exigências de ordem legal e constitucional.

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº 037/2020

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São Bernardo,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 99, de 11
de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de São Bernardo, Estado do Maranhão.
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
037/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 327 /2020

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

Prefeita Rosária de Fátima Chaves, através do Ofício nº 045 datado de 19
de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de
estado de calamidade pública no Município de Cururupu, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de março de
2020, que declara a situação de calamidade pública no Estado do Maranhão
em virtude do aumento de contaminação pela COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de Chuvas
Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), e o Decreto Municipal nº 039-A, de 18
de abril de 2020.

Aduz o Ofício nº 045 de 19 de maio de 2020 que solicita o
reconhecimento do estado de calamidade pública, que dentre as razões
pelas quais se requer o reconhecimento, destacamos a emergência de saúde
pública da importância internacional relacionada ao Coronavírus e da
ocorrência de chuvas intensas, em complementação às ações definidas no
Decreto Municipal nº 039-A, de 18 de abril de 2020, e ainda, suas
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repercussões nas finanças públicas municipais, e para os fins do art. 65, da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outros providências.

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

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

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

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

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

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 Carurupu,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº  038/2020

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

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 Cururupu, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), bem como para prestação de socorro e
assistência humanitária à população atingida por Chuvas
Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) nos termos do Decreto
Municipal nº 039-A, de 18 de abril de 2020, que declara o
estado de calamidade pública no município de Cururupu.
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
038/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 328 /2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Alto Alegre do

Pindaré, o Senhor Prefeito Francisco Dantas Ribeiro Filho, através do
Ofício nº 345, datado de 19 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento,
por esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município
de Alto Alegre do Pindaré, neste Estado, considerando, para tanto, o
Decreto Estadual Nº 35.672, de 19 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 47, de 03 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, destaca-se 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 ainda mais a disseminação da doença em
âmbito estadual e municipal. E que a decretação de Calamidade Pública no
município de Alto Alegre do Pindaré tem a finalidade de aumentar todos os
esforços do Poder Público para o enfrentamento desta terrível pandemia.”

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
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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 Alto
Alegre do Pindaré, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 039/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Alto Alegre do
Pindaré.

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 Alto Alegre do
Pindaré, em todo território do Município, para fins de prevenção
e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 47, de 03
de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Alto Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão.
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
039/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 329/2020

RELATÓRIO:
A Chefe do Poder Executivo do Município de Nova Olinda do

Maranhão, a Senhora Prefeita Iracy Mendonça Weba, através do Ofício nº
030, datado de 14 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Nova
Olinda do Maranhão, neste Estado, considerando, para tanto, o Decreto
Estadual Nº 35.672, de 19 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 005, de 26 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, destaca-se a “grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas
finanças públicas no Município de Nova Olinda do Maranhão (MA), e dá
outras providências.”

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

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

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

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

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

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 Nova
Olinda do Maranhão, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 040/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Nova Olinda do
Maranhão.

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 Nova Olinda
do Maranhão, em todo território do Município, para fins de
prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 005, de 26 de março de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de Nova Olinda do
Maranhão, neste Estado.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
040/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 330/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Barreirinhas, o

Senhor Prefeito Albérico de França Ferreira Filho, através do Ofício, datado
de 13 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Barreirinhas, neste
Estado, considerando, para tanto, a Situação de Emergência em Saúde
Pública no Município de Barreirinhas (MA) e as medidas de enfrentamento
à pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e H1N1 em
complementação às ações definidas nos Decretos Municipais nºs. 05, e 06
de 21 de março de 2020 e dá outras providências.

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

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

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

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

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

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
Barreirinhas, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 041/2020

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

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 Barreirinhas,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral) e H1N1, nos termos do Decreto Municipal nº
08, de 27 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Barreirinhas, neste Estado.
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
041/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 331 /2020

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

Campos, o Senhor Prefeito José Ribamar Ribeiro Fonsêca, através do
Ofício nº 23, datado de 07 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por
esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de
Humberto de Campos, neste Estado, considerando, para tanto, a prevenção
e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus - COVID-19,
dispõe sobre procedimentos básicos e medidas públicas para fins de
prevenção da transmissão da COVID-19, e dá outras providências, para
conhecimento nos termos do Artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei 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.
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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 Humberto
de Campos, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 042/2020

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

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 Humberto de
Campos, em todo território do Município, para fins de prevenção
e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos dos Decretos Municipais nº 07, de
14 de abril de 2020, e nº 15, de 06 de maio de 2020, que declara
o estado de calamidade pública no Município de Humberto de
Campos, neste Estado.
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
042/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 332 /2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Sítio Novo, o

Senhor Prefeito João Carvalho dos Reis, através do Ofício nº 0500, datado
de 14 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Sítio Novo, neste Estado,
considerando, para tanto, a grave crise que se encontra o Município de
Sítio Novo em razão da disseminação do Covid-19 em âmbito municipal
sendo que na presente data contabilizam: 17 casos confirmados, 58 casos
suspeitos e 87 em isolamento social como comprovado por boletim
epidemiológico.

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 Sítio
Novo, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 043/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Sítio Novo.
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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 Sítio Novo,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19, nos termos do Decreto Municipal
nº 69, de 14 de maio de 2020, que declara situação de calamidade
pública e dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia
provocada pelo novo coronavírus no Município de Sítio Novo,
neste Estado.
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
043/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 333/2020

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

Maranhão, o Senhor Prefeito Ismael Monteiro Costa, através do Ofício nº
350, datado de 18 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta
Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Central
do Maranhão, neste Estado, considerando, para tanto, aumento do número
de casos suspeitos e confirmados de contaminação pelo Coronavírus
(COVID-19) no Município e no Estado do Maranhão.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de Decreto Legislativo nº 044/2020

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

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 Central do
Maranhão, em todo território do Município, para fins de
prevenção e enfrentamento ao COVID-19, nos termos do
Decreto Municipal nº 12, de 18 de maio de 2020, que decreta
situação de Calamidade Pública no Município de Central do
Maranhão/MA e define outras medidas para o enfrentamento
da pandemia no Município de Central do Maranhão, neste
Estado.
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
044/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
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Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 334/2020

RELATÓRIO:
O Chefe do Poder Executivo do Município de Pindaré-Mirim, o

Senhor Prefeito Henrique Caldeira Salgado, através do Ofício nº 47, datado
de 19 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Pindaré-Mirim, neste
Estado, considerando, para tanto, o Decreto Estadual Nº 35.672, de 19 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 10, de 12 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, destaca-se o aumento do número de casos confirmados
de infecções pelo vírus Coronavírus (SARS-Cov-2) em âmbito municipal.

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 Pindaré-
Mirim, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 045/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Pindaré-Mirim.

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 Pindaré-Mirim,
em todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 10, de 12
de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão.
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
045/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R  Nº 335/2020

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

Prefeito Washington Luís de Oliveira, através do Ofício nº 054 datado de
20 de maio de 2020, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa,
de estado de calamidade pública no Município de Bacuri, neste Estado,
considerando, para tanto, o Decreto Estadual nº 35.672, de 16 de março de
2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional, bem
como o Decreto Municipal nº 013, de 13 de maio de 2020.

Aduz o Ofício nº 054 de 20 de maio de 2020 que solicita o
reconhecimento do estado de calamidade pública, que dentre as razões
pelas quais se requer o reconhecimento, destacamos a pandemia  de doença
infecciosa viral causada pelo Coronavírus - Covid-19 e de já ter casos
confirmados no município, 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
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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 Bacuri,
na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 046/2020

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

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 Bacuri, em
todo território do Município, para fins de prevenção e
enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 013, de
13 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no Município de Bacuri.
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
046/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires

Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 336/2020

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 162/2020, de
autoria do Senhor Deputado Marco Aurélio, que dispõe sobre a vedação
da suspensão e/ou cancelamento dos planos de saúde por falta de pagamento,
durante a vigência do plano de contingência do novo corona vírus (COVID-
19) e dá outras providências..

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, fica vedado às operadoras
de planos de saúde a suspender e/ou cancelar os planos de saúde por falta
de pagamento, durante o período em que estiver em vigor as medidas de
combate ao Novo Corona vírus (COVID-19).

Registra a justificativa do autor que, com a pandemia, os riscos e
as restrições oriundas do vírus trouxeram uma situação econômica muito
difícil, com o desemprego acentuado e atraso nos compromissos por parte
dos usuários. Acrescenta-se ainda que, boa parte dos usuários de planos
de saúde, quando infectados pelo novo corona vírus, não necessariamente
consegue atendimento na rede privada, quando se trata de internações em
leitos de enfermaria ou UTI, que com grande frequência estão lotados,
recaindo sobre a rede de saúde pública o atendimento. Considera-se razoável
garantir a não suspensão dos planos de saúde durante a pandemia, haja
vista que o mesmo pleito já foi objeto de Proposta da Agência Nacional de
Saúde (ANS), junto às operadoras de plano de saúde, mas que não se
conseguiu chegar a uma concretização até o momento. Espera-se garantir
com esse Projeto de Lei esse direito no âmbito do Estado do Maranhão.

Convém relatar que matéria no mesmo sentido foi apresentada
pelo Senhor Deputado Zé Inácio (Projeto de Lei nº 165/2020), dispondo
sobre reajustes dos valores das mensalidades, a suspensão e cancelamento
dos planos de saúde, individuais e coletivos, pelas operadoras em razão do
atraso no pagamento das mensalidades enquanto perdurar a pandemia da
covid-19, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

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
165/2020, ao Projeto de Lei nº 162/2020, consoante os arts. 141 e 170
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa o Estado do
Maranhão.

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

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

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

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

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

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

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

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando
constitucional que trata das competências concorrentes dos entes federados
não nos dar uma resposta segura quanto aos limites do poder de
suplementação legal dos Estados, o que pode ensejar questionamentos
quanto à legitimidade de construção legislativa local quando já existe norma
federal a tratar do tema, no presente caso, as dúvidas quanto a essas
limitações são totalmente defenestradas pela própria Lei Federal aplicada
ao objeto em tela, senão vejamos:

 O Código de Defesa do Consumidor prevê que são Direitos
Básicos do Consumidor, a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, a teor do
que dispõe o artigo 6º, inciso V.

Infere-se do retro mencionado artigo a aplicação da teoria da base
objetiva do negócio jurídico, que leciona que a modificação contratual
poderá ocorrer independentemente da imprevisibilidade de fato
superveniente que enseja a revisão contratual, conferindo maior proteção
ao mais vulnerável da relação de consumo, qual seja, o consumidor. Os
contratos de plano de saúde são de trato sucessivo, o que afastaria a
alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito e inexistiria a afronta ao art. 170
da Carta, uma vez que a tutela do consumidor seria direito fundamental.

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

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

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

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

que regulamenta o tema.
Ademais, como podemos observar, o Projeto de Lei sob exame

não está dispondo sobre regulamentação econômica em sentido estrito,
que é confiada ao Ente Federal da União, sendo a única entidade federativa
com abrangência territorial para alcançar todo o mercado nacional, ele é o
único que pode planejar, absorver e distribuir todos os efeitos da regulação.

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

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto original,
acrescenta-se a expressão “individuais e coletivos” ao artigo 1º onde convier.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 162/2020, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 162/
2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de maio de 2020.
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendel Lages
Deputado Antonio Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
OFÍCIO Nº 054/2020 de 20 de maio de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor Othelino Nova Alves Neto.
MD Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Ref.: Encaminha o Decreto Municipal nº 013/2020 e demais
documentos correlatos para o reconhecimento do Estado de
Calamidade decretado no Município de Bacuri.

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Senhoria o Decreto Municipal nº 013/2020
que declara Estado de Calamidade em Saúde Pública no Município de
Bacuri – MA, em razão da pandemia de doença infecciosa viral, causada
pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Encaminho também o Decreto Legislativo Municipal nº 01/
2020 que reconheceu o estado de calamidade, bem como a ata da Sessão
de sua aprovação.

A Covid-19, infelizmente, já é uma realidade em nosso
município, conforme se pode verificar no boletim epidemiológico infra
delineado:

Diante do Exposto, vimos perante Vossa Senhoria solicitar o
reconhecimento por esta Casa Legislativa do Estado de Calamidade em
Saúde Púbica do Município de Bacuri, de que trata o Decreto Municipal
nº 013/2020, para que o mesmo surta todos os seus efeitos legais.
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No mais, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria.
Bacuri – MA, 20 de maio de 2020.

Atenciosamente,

WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Bacuri.

DECRETO Nº 013/2020 DE 13 DE MAIO DE 2020.

Declara Estado de Calamidade em Saúde Pública
no Município de Bacuri – MA; dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de máscaras nos
logradouros públicos e nas dependências dos
estabelecimentos e instituições  que prestem
atendimento ao público; dispõe sobre demais
medidas de enfrentamento à pandemia provocada
pelo novo Coronavírus (COVID-19) e H1N1 em
complementação às ações definidas nos Decretos
Municipais nº 007/2020, nº 008/2020,  nº 009/2020
e nº 012/2020, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com a Lei Orgânica do Município de Bacuri – MA,

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município de Bacuri, expedir decretos para regulamentar
as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde
Pública de importância internacional pela Organização Mundial da
Saúde - OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da
Calamidade de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19), declarou estado de Calamidade em
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020,
reconheceram a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo
65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por
conta da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), editou
a Portaria nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de
16.03.2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as
medidas de calamidade pública em saúde pública de importância
internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do
efetivo de profissionais de saúde para manutenção dos serviços
essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na
arrecadação municipal em decorrência dos fechamentos e da redução
das atividades econômicas;

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo
65;

CONSIDERANDO a existência de casos confirmados de
pessoas com Covid-19 no Município de Bacuri; e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Bacuri as regras, procedimentos e medidas
para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde
pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado Estado de Calamidade Pública no Município
de Bacuri-MA, a partir desta data até o dia 31/12/2020, em razão da
pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19) – classificação e codificação brasileira de desastre
1.5.1.1.0, e do aumento do número de casos de H1N1, bem como tendo em
vista a necessidade de permanente monitoramento da pandemia.

Parágrafo Único: Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos Decreto Municipais nº 007/2020, nº 008/2020, nº 009/
2020 e 012/2020, acrescidas do que dispõe o presente ato.

Art. 2º Para o enfrentamento do Estado de Calamidade Pública
ora declarado, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica
autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços
destinados ao enfrentamento da Calamidade Pública.

Art. 3º Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, até
ulterior deliberação mediante decreto, ressalvadas as atividades essenciais
ou que possam ser desenvolvidas remotamente, por meio eletrônico, sem
atendimento presencial.

Parágrafo único. Nas hipóteses da necessidade de regime de
trabalho remoto ou serviços essenciais, os servidores deverão laborar
conforme determinação dos respectivos Secretários Municipais titulares
da pasta a que o servidor esteja vinculado, sempre observando regras de
segurança para evitar o contágio.

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

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias,
ou afastamentos legais, que chegarem de locais com transmissão comunitária
da COVID-19, deverão desempenhar suas atividades via home office,
durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, devendo
comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão de Pessoas, de seu
órgão, acompanhado de documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º No caso do afastamento de que trata o parágrafo anterior não
incidirá qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária ao servidor.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores
deverão entrar em contato telefônico com o órgão responsável pela gestão
de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá aos Secretários Municipais, dentro das suas esferas

de competências, adotar todas as providências legais visando evitar ou
reduzir a exposição dos agentes públicos e frequentadores das repartições
públicas aos riscos de contágio pela COVID-I9, em especial, no período
do Estado Calamidade Pública e das medidas transitórias previstas neste
decreto.

Art. 6º Ficam suspensas, durante o Estado de Calamidade Púbica,
as férias deferidas ou programadas dos servidores das áreas de saúde,
segurança urbana e assistência social.

Parágrafo Único: Os profissionais da saúde não poderão se
omitir de participar das linhas de enfrentamento da COVID-19 estabelecidas
pela Administração, sob pena de caracterizar negligência e omissão de
socorro, exceto nos casos das servidoras gestantes, lactantes, e servidores
maiores de 60 (sessenta) anos, desde que expostos a qualquer doença ou
outra condição de risco de desenvolvimento de sintomas mais graves
decorrentes da infecção pela COVID-19.

Art. 7º Ficam suspensas as aulas nos estabelecimentos de ensino
do município até 12 de junho de 2020, devendo a Secretaria Municipal de
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Educação, Esporte e Cultura readequar o Calendário Escolar, com base no
Art. 23 § 2º da LDB.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de duração do Estado
de Calamidade Pública os afastamentos de servidores para viagens;

Art. 9º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos da
Administração Municipal deverão adotar as seguintes providências:

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

II. Fixação, pelo período estabelecido neste decreto, de condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

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

IV. Afastar, de imediato, pelo período de duração do Estado de
Calamidade Pública, servidoras gestantes, lactantes, e servidores maiores
de 60 (sessenta) anos, desde que expostos a qualquer doença ou outra
condição de risco de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes
da infecção pela COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no
trabalho remoto, sempre que for possível;

V. Impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

Art. 10 - Eì obrigatório o uso de máscaras de proteção por todos
os proprietários, funcionários e clientes dos estabelecimentos comerciais,
bem como para a pessoa que adentrar e circular nestes locais, e também
nas redes bancárias, casa lotérica e demais instituições que prestem
atendimento ao público durante o período de duração do Estado de
Calamidade Pública decorrente da pandemia de Covid-19.

Parágrafo único: Os estabelecimentos referidos no caput não
poderão receber pessoas que não estejam utilizando máscaras de proteção
facial e deverão disponibilizar álcool em gel e/ou água e sabão, aos
funcionários e aos clientes, na entrada e na saída do estabelecimento.

Art. 11 - As autoridades municipais deverão adotar as providências
cabíveis para a responsabilização cível, administrativa e criminal, quando
for o caso, de todos aqueles que descumprirem ou colaborarem para o
descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto.

Art. 12. Os titulares das Secretarias Municipais, no âmbito de sua
competência, poderão, se necessário, expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 13. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 12 de
junho de 2020, passível de prorrogação ou antecipação, ficando isento da
medida os seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b) supermercados, mercados, mercearias e quitandas;
c) feiras livres;
d) clinica, loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para

animais;
e) padarias;
f) açougues e peixarias;
g) hortifrutigranjeiros;
h) postos de combustíveis;
i) pontos de venda de água e gás;
j) material de construção essenciais para atividade pública;
k) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
l) local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como borracharia,

oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, assim como
restaurantes e pontos de parada e descansos as margens das rodovias;

m) serviços funerários;
n) telecomunicações e internet;
o) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a
radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre
outros;

p) serviços de hotelaria;
q) Bancos e Casa Lotérica.

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em
restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitida apenas a retirada no
balcão e tele -entrega;

§ 2º O horário de atendimento de quitandas, mercearias, mercados
e supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19hrs, de segunda a sábado.

§ 3º os estabelecimentos de que tratam as alíneas do Art. 13 deste
Decreto deverão limitar o acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa
para cada 5,00 m² (cinco metros quadrados) de área interna da loja, não
incluindo neste cálculo área de depósito, almoxarifado, estacionamento,
setor administrativo e outros.

§ 4º. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber,
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

Art. 14. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo Coronavírus, conforme orientação
do Ministério da Saúde.

Parágrafo Único. A vedação de que trata o caput deste artigo
abrange os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público
Municipal ou por ele autorizado e também as atividades privadas.

Art. 15. Os produtores e os fornecedores de bens ou de serviços
essenciais à saúde, à higiene e à alimentação ficam proibidos de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19;

Art. 16. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos;

Art. 17. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus
(Covid-19) e, consequentemente proteger a saúde e a vida das pessoas, a
Administração Pública Municipal recomenda as medidas e ações contidas
no Plano Municipal de Contingência, tais como:

I. Isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
que retornem de viagem de locais em que já tenha havido confirmação de
casos de Covid-19, pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias, mesmo que
não apresentem sintomas;

II. Isolamento domiciliar voluntário de 15 (quinze) dias para todas
as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas respiratórios
(tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III. Suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio e Unidades Hospitalares;

IV. Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 18. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I. Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo Coronavírus; e

II. Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitas de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo Coronavírus.

Art. 19. Para enfrentamento da Calamidade Pública decorrente do
novo Coronavírus, poderão ser adotadas, por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I. Isolamento;
II. Quarentena;
III. Determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
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e) tratamentos médicos específicos.
IV. Estudo ou investigação epidemiológica;
V. Requisição, se necessário, de bens e serviços de pessoas naturais

e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.

§ 2º Ficam assegurados, às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e o respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento Sanitário
Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de
2020.

§ 3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 20. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 356/
2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

Art. 21. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade
Pública em Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde,
para o monitoramento do Estado de Calamidade em Saúde Pública ora
declarada.

Parágrafo Único. Compete ao Comitê Municipal de Prevenção
e Combate à COVID-19 e ao Centro de Operações de Calamidade Púbica
em Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfrentamento da
proliferação da COVID-19, de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.

Art. 22. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - SMS autorizada a
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 23. Fica o Município de Bacuri autorizado a remanejar mão
de obra terceirizada, em especial prestadores de serviço de limpeza e
higienização, para execução dos respectivos serviços em áreas definidas
como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o
respectivo contrato está vinculado.

Art. 24. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre
Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada a área
de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do servidor
para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo Único - Demonstrada a necessidade de maior número
de servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, fica
autorizada a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 meses,
prorrogáveis por igual período.

Art. 25. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas
a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 26. Ficam suspensas as linhas de transportes intermunicipais
de passageiros com saída ou chegada ao município de Bacuri, até ulterior
deliberação.

Art. 27. Ficam determinados o fechamento dos acessos hidroviários
e rodoviários secundários ao Município de Bacuri e a instalação de barreiras
com a finalidade de controle sanitário e orientação no acesso principal.

§ 1º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar e Civil e Corpo de Bombeiros), em regime de colaboração
mútua, para acompanhar e garantir a ordem durante o período de restrição
de acesso.

§ 2º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 3º O viajante que pretenda a entrada e/ou permanência no
Município de Bacuri, dever prestar as informações requeridas pelos fiscais
e agentes de saúde para averiguar o grau de probabilidade de contaminação,
fornecer os demais dados pertinentes solicitados, podendo ser

responsabilizado criminalmente pelas informações prestadas em desacordo
com a verdade dos fatos.

§ 4º O não atendimento às determinações dos servidores investidos
nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime de
desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.

Art. 28. Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração
e Finanças providenciar o contingenciamento do orçamento para que os
esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção
e o combate da COVID-19.

Art. 29.  Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI,

ESTADO DO MARANHÃO, EM 13 DE MAIO DE 2020.

WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 07/2020
referente à ARP nº 032/2019, Pregão Presencial nº 012/2019-CPL/ALEMA
e Processos Administrativos nº 0682/2020-ALEMA e 5881/2018-
ALEMA. OBJETO:  Reagentes químicos hipoclorito de cálcio.
CONTRATADA: PROF-LAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA-EPP, CNPJ nº 05.130.511/0001-41. NOTA DE EMPENHO:
2020NE000694, emitida em 27/03/2020, no valor de R$ 3.249,96 (três mil
duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos). VALOR
TOTAL DO EMPENHO: R$ 3.249,96 (três mil duzentos e quarenta e
nove reais e noventa e seis centavos). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002,
Lei 8.666/1993 e Processos Administrativos n.º 0682/2020-ALEMA e
5881/2018-ALEMA. PRAZO DE FORNECIMENTO: até 20 (vinte)
dias úteis, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Fornecimento.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2020. ASSINATURAS:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Erika Helena
Bezerra da Silva – Fiscal do Contrato; Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral; PROF-LAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP,
CNPJ nº 05.130.511/0001-41 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 22 de
maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 09/2020. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
EMPRESA DB MORAES SOUZA - ME, firmam entre si o presente
Contrato de Prestação de Serviços, formalizado nos autos do Processo
Administrativo nº 0712/2020 - ALEMA. OBJETO:   Prestação de serviços
de assistência técnica, relativos à manutenção corretiva com substituição
de peças e componentes de equipamentos de informática da Diretoria de
Tecnologia da Informação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
– ALEMA.  VALOR: R$ 16.803,60 (dezesseis mil, oitocentos e três
reais e sessenta centavos), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº
2020NE000930 de 08/05/2020 no valor de R$ 16.803,60 (dezesseis mil,
oitocentos e três reais e sessenta centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa.
Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01- Legislativa; Subfunção: 031 -
Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa:
33.90.40.12 – Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC (com
serviços de reparo) PJ; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000010
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- Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Informática). Fonte:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto:
Manutenção corretiva com substituição de equipamentos de TI da ALEMA.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 14/05/2020.
BASE LEGAL: Constituição Federal de 1988, Lei nº 8.666/93, Resolução
Administrativa nº 955/2018, Resolução Administrativa nº 160/2020 e
Resolução Legislativa nº 1.031/2020. ASSINATURAS: CONTRATANTE
- Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA
DB MORAES SOUZA - ME, CNPJ n.º 26.857.138/0001-03 –
CONTRATADA. São Luís (MA), 22 de maio  de 2020. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO
POVOADO BOA VISTA, referente ao Processo Administrativo nº 1092/
2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 2255 (duas mil duzentas e
cinquenta e cinco) cestas básicas para população de baixa renda, em
situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no
acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros, nos termos
estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações. DATA DA
ASSINATURA: 20/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DO POVOADO BOA VISTA - CNPJ nº 00.721.771/
0001-78.  São Luís – MA, 22 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 124/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL,
DESPORTE E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO - IN, referente
ao Processo Administrativo nº 1463/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 1000 (mil) cestas básicas para população de baixa renda,
em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no
acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 16/05/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL,
AMBIENTAL, DESPORTE E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO - IN
- CNPJ nº 23.890.854/0001-96.  São Luís – MA, 22 de maio de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 63/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE PINHEIRO,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, referente ao Processo Administrativo
nº 1104/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 2000 (duas mil)
cestas básicas para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade,
com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº 35.672
de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui
instrumento por meio do qual está sendo formalizada a parceria estabelecida
entre as partes especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros. DATA DA ASSINATURA: 20/04/2020. ASSINATURAS:
Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral, e MUNICÍPIO DE PINHEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ nº
15.757.477/0001-93.  São Luís – MA, 22 de maio de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo - Procurador – Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 65/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA,
referente ao Processo Administrativo nº 1137/2020 - ALEMA. OBJETO:
Distribuição de 500 (quinhentas) cestas básicas para população de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos
no acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 20/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e ASSEMBLEIA
DE DEUS VIDA - CNPJ nº 29.422.209/0001-25.  São Luís – MA, 22 de
maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 16/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e CASA DE ACOLHIDA FILHOS
PREDILETOS, referente ao Processo Administrativo nº 1150/2020 -
ALEMA. OBJETO: Distribuição de 2225 (duas mil duzentas e vinte
cinco) cestas básicas para população de baixa renda, em situação de
vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma
alimentação básica durante o período de enfrentamento da pandemia
COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto
Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA:
30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros, nos termos
estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações. DATA DA
ASSINATURA: 20/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
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do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e CASA DE
ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS - CNPJ nº 05.334.779/0013-39.
São Luís – MA, 22 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador
– Geral.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 23/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SEMCAS, referente ao Processo Administrativo nº 1227/2020
- ALEMA. OBJETO: Distribuição de 2255 (duas mil duzentas e
cinquenta e cinco) cestas básicas para população de baixa renda, em
situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no
acesso a uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme
Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do qual está sendo
formalizada a parceria estabelecida entre as partes especificadas no
preâmbulo para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolve a transferência de recursos financeiros. DATA DA
ASSINATURA: 20/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMCAS - CNPJ nº 06.307.102/
0001-30.  São Luís – MA, 22 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral.

CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, Deputado Othelino Neto, nos termos
da Resolução Legislativa nº 1030/2020, CONVOCA os Senhores
Deputados e Deputadas para uma Sessão Extraordinária, a ser realizada
pelo Sistema de Deliberação Remota de Videoconferência no dia 25 de
maio de 2020, com início às 10:00 horas, com a seguinte Ordem do Dia.

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 023/
2019, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA
PELA MENSAGEM Nº 119/2019, QUE ALTERA O ARTIGO 193 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 312, DE 08 DE MAIO DE
2020,DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO,CAPEADA PELA
MENSAGEM Nº 028/2020, QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO,
NOS TERMOS EM QUE ESPECIFICA, DE 106 (CENTO E SEIS)
PROFISSIONAIS MÉDICOS SELECIONADOS PARA O PROJETO
“MAIS MÉDICO”   PARA O BRASIL E INSTITUI O PROGRAMA
REEMBOLSO.

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 313, DE 08 DE MAIO DE 2020.
CAPEADA PELA MENSAGEM Nº 029/2020, DE AUTORIA
DOPODER EXECUTIVO, QUE ANTECIPA PARA 15 DE MAIO DE
2020 O FERIADO ESTADUAL DE 28 DE JULHO, DATA MAGNA
DO ESTADO, OCASIÃO EM QUE SE COMEMORA A ADESÃO
DO MARANHÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E DISPÕE
SOBRE A RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DA CIRCULAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS RODOVIAS ESTADUAIS E NAS
VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO DOS
MUNICÍPIOS DA ILHA DO MARANHÃO (SÃO LUÍS, SÃO JOSÉ
DE RIBAMAR, PAÇO DO LUMIAR E RAPOSA).

4. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 314, DE 08 DE MAIO DE 2020.
CAPEADA PELA MENSAGEM Nº 030/2020, DE AUTORIA
DOPODER EXECUTIVO, QUE ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA
APLICAÇÃO DE MULTA AOS BANCOS QUE INOBSERVAREM
AS NORMAS ESTADUAIS DESTINADAS À PREVENÇÃO E

CONTENÇÃO DA COVID-19 E VIOLAREM OS DIREITOS
BÁSICOS DO CONSUMIDOR DE PROTEÇÃO À VIDA, SAÚDE E
SEGURANÇA.

5. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 315, DE 08 DE MAIO DE
2020. CAPEADA PELA MENSAGEM Nº 031/2020, DE AUTORIA
DOPODER EXECUTIVO, INSTITUI A RETRIBUIÇÃO POR
REFORÇO VOLUNTÁRIO À ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
(RVAP), PARCELA INDENIZATÓRIA A SER CONCEDIDA AOS
SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP NOS TERMOS QUE
ESPECIFICA.

6. PROJETO DE LEI Nº 162/20, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE DISPÕE
SOBRE A VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO E/OU CANCELAMENTO
DOS PLANO DE SAÚDE POR FALTA DE PAGAMENTO,
DURANTE A VIGÊNCIA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO
NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTROS
PROVIDENCIAS. (ANEXADO O PL 165/20).

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 027 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 316 /20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO
VALE.

8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 028 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 317/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO CARUTAPERA.

9. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 029 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº318 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS.

10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 030/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº319 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS.

11. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº031/20,
ORIUNDO DO PARECER Nº 320/20 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS
VIEIRAS.

12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 032/20,
ORIUNDO DO PARECER Nº 321 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM.

13. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 033 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº322 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

14. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 034/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 323/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO URBANO SANTOS

15.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 035/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 324/20 , DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO BELÁGUA.

16. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 036 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 325 /20 DA COMISSÃO DE
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CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO.

17. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 037/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 326/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNADO.

18. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 038 /2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 327/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CURURUPU.

19. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 039/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 328/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINDARÉ .

20. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 040/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 329/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE NOVA OLINDA DO
MARANHÃO.

21. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 041/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 330 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE BARREIRINHAS.

22. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 042/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº331 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE

CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE HUMBERTO DE
CAMPOS.

23. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 043/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 332/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE SÍTIO NOVO.

24. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 044/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 333/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE CENTRAL DO
MARANHÃO.

25. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 045/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 334/20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE PINDARÉ MIRIM.

26. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº046/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº335 /20, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE BACURI.

27. REQUERIMENTO Nº 179/20, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS  DRA.CLEIDE COUTINHO E ADELMO SOARES,
AO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,DR. FLÁVIO
DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE , SR. CARLOS
LULA,POR ATENDEREM O REIVINDIÇÃO DOS SIGNATÁRIOS,
PARA A IMPLANTAÇÃO  DE LEITOS DE ENFERMARIA E TERAPIA
INTENSIVA NO HOSPITAL MACROREGIONAL DE CAXIAS
EXCLUSIVA PARA TRATAMENTO DO COVID-19.
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