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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/10/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR PV - PSD...........................6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO....................6 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24.10.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, SUBSCRITA
PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE ALTERA O ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O FUNDO ESTADUAL
PARA TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO
CORPO HUMANO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
ACATANDO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO.
– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
DE 15, 21, 28, 29/08, 04, 05, 11,12,18,19 E 25/09/18, 02,10 E 23/10/
18, POR FALTA DE QUORUM QUALIFICADO.

II- PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 413/

2018)

2. PROJETO DE LEI Nº 223/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ‘DISPÕE SOBRE
A INCLUSÃO NO CALENDÁRIO OFICIAL NO ESTADO DO
MARANHÃO DA SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO” – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO ROBERTO COSTA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE  23/10/2018, DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR EM PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 413/
2018)

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO, QUE INSTITUI O PRÊMIO “ADVOCACIA CIDADÃ
MARANHENSE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – COM
PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. - RELATOR
DEPUTADO – GLALBERT CUTRIM.

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 061/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR, QUE
CONCEDE MEDALHA JOÃO DO VALE A SENHORA BRUNA

FERNANDA CANTANHEDE GAGLIANONE – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DECONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO – CARLINHOS
FLORÊNCIO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE
23/10/2018, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (1ª
SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 24/10/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 220/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação do
crime de importunação sexual no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 221/18, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto, que considera de Utilidade Pública O Grupo
Cultural UII no Município de Grajaú – MA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 218/18, de autoria do Senhor

Deputado Roberto Costa, que institui a Semana do Meio ambiente nas
escolas públicas e privadas de São Luís do Maranhão e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 219/18, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que considera de Utilidade Pública a Associação
da Comunidade Rural do Murtuta, com sede e foro em São Luís - MA.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 215/18, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que dispõe sobre o “Programa de atenção às
vítimas de estupro, com objetivo de dar apoio e identificar provas
periciais, no âmbito do Estado do Maranhão”, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 216/18, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a Instituição do Programa
Estadual de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica, no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 217/18, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a criação do selo de produtos
de origem quilombola, proveniente de áreas já reconhecidas ou em
processo de reconhecimento, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 065/18,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Francisco Antônio
Trianon de Souza.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 066/18,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede
Medalha “Manuel Beckman” a Senhora Cyntia Celina de Carvalho
Mota Lima.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 067/18,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao médico Yglésio Luciano
Moyses Silva de Souza.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia vinte e três de outubro de dois mil e
dezoito.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marco

Caldas.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Cabo Campos, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos
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Caldas, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macedo e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio,
Edilázio Júnior, Fábio Braga, Graça Paz, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Vinícius Louro e Wellington do Curso.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MARCOS CALDAS (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 220 / 18

Dispõe sobre a d ivulgação d o crime de
importunação sexual no âmbito do Estado do
Maranhão

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1º - Fica obrigada a divulgação no interior dos transportes

coletivos do Estado do Maranhão do crime de importunação sexual.
§1º – Entende-se por transportes coletivos para efeito do

disposto no caput deste artigo, os ônibus intermunicipais, trens e
embarcações;

§2º – A divulgação de que trata o caput se dará por meio de
cartazes que serão afixados no interior dos veículos de transporte e
nos respectivos terminais de embarques de passageiros;

Art. 2° - O cartaz de que trata a presente lei deverá ser redigido
em formato A3 (297 mm de largura e 420 mm de altura), com texto
impresso com letras proporcionais às dimensões da área do local
exposto de forma a facilitar o acesso e compreensão de todos os usuários
do transporte.

Parágrafo Único: o cartaz deverá conter os seguintes dizeres:
“A prática de ato libidinoso sem consentimento, configura crime

de Importunação Sexual, com pena de até 5 anos de prisão. Denuncie!”
Art. 3º – O Poder Executivo, por meio do órgão competente,

poderá firmar parcerias e/ou convênios para a realização de campanhas
de conscientização sobre o crime de importunação sexual nos
transportes públicos do Estado.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

JUSTIFICATIVA

A Lei 13.718/18, tipificou o crime de importunação sexual que
é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém

e sem sua anuência. Entre os atos mais comuns, o assédio sofrido por
mulheres em meios de transporte coletivo, como ônibus, trens, metrôs
e meios de transporte em geral, tornou-se comum. Antes, isso era
considerado apenas uma contravenção penal, com pena de multa. Agora,
quem praticá-lo poderá pegar de 1 a 5 anos de prisão.

Não é incomum as denúncias de atos de constrangimento à
liberdade sexual, principalmente de mulheres, nos transportes público
do Estado. Por isso, faz-se urgente a divulgação da existência do crime
de Importunação Sexual e a sua respectiva pena como informação e
conscientização dos usuários e, consequente, estímulo à denúncia.

Por estes motivos, além de pretender coibir e conscientizar
sobre o assédio sofrido por mulheres em ambientes de uso coletivo,
também é necessária uma ampla divulgação da nova figura típica, bem
como de sua pena e formas de denúncia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de outubro
de 2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 221 / 18

CONSIDERA de utilidade pública O Grupo
Cultural Uiii no município de Grajaú-MA.

Art. 1° - Fica considerado de utilidade pública o “Grupo
Cultural Uiii”, sediado na Travessa Valetim Fernandes, N°1, Porto
das Pedras, no município de Grajaú do Estado do Maranhão.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 22 DE OUTUBRO DE 2018. -
DEPUTADO OTHELINO NETO - Deputado Estadual

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Registro a presença
do Deputado eleito Felipe dos Pneus, seja muito bem-vindo e vá logo
se ambientando à Casa e do Deputado eleito Márcio Honaiser, seja
bem-vindo, Márcio.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Medida Provisória nº 276, de autoria do Poder Executivo, que
autoriza o Estado do Maranhão a celebrar acordos em precatórios
judiciais relativos a seus débitos e créditos. Em Discussão. Em Votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Medida Provisória nº 278/2018, de autoria do Poder
Executivo (lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Medida Provisória
nº 280/2018, de autoria do Poder Executivo (lê). Em Discussão. Em
Votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
À promulgação. Medida Provisória nº 281/2018, de autoria do Poder
Executivo (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Parecer, de autoria da CCJ,
contrário ao Projeto de Lei, de autoria do Deputado Max Barros, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da transmissão ao vivo, por meio de
internet, no Portal da Transparência... Deputado Max, eu vou fazer o
seguinte, se V. Exa. não se incomodar. Nós vamos apreciar o item
seguinte e logo em seguida eu chamo V. Ex.ª para encaminhar e nós
votarmos o seu projeto. Parecer nº 263 da CCJ. Parecer contrário ao
Projeto de Lei 007, de autoria da Deputada Andréa Murad (lê). Os
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Deputados que mantiverem a decisão da CCJ devem permanecer como
estão. E os Deputados que forem contrários devem levantar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Senhor Presidente, pela Ordem. Só para ajudar na
compreensão, os Deputados que forem favoráveis ao Projeto devem
se levantar. É isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputados que forem favoráveis ao Projeto. Decisão da CCJ
mantida. Alguém gostaria de registrar o voto favorável ao projeto?
Deputado Max, Deputado Braide, Deputado Adriano, Deputado Sousa.
Projeto de Lei. Deputado Max, V. Ex.ª quer encaminhar? O Parecer nº
235, de autoria do Deputado Max Barros, Deputado vai encaminhar,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, jornalistas, aqueles que nos assistem
pela internet e pela TV Assembleia. Venho aqui defender o Projeto de
minha autoria, que trata de dar mais transparência às ações
governamentais. Não é um projeto inovador tendo em vista que projetos
semelhantes já existem em outros Estados do nosso país. Mas
Deputado Edivaldo, quanto mais transparência houver no Poder
Público, melhor para a sociedade, melhor para o próprio Poder
Legislativo que tem mais condições de fiscalizar e é nesse sentido que
caminha a nossa sociedade. Portanto, eu propus um projeto que já
existe, como disse anteriormente, em outros Estados, que prevê que as
licitações públicas do Estado do Maranhão tenham que ser transmitidas,
ao vivo, pela internet. Então, acho que isso dá mais transparência a
todas as licitações. Quem tiver interesse pode acompanhar, pode
fiscalizar e pode ser também um caminho, inclusive, para que as próprias
comissões, ouvindo eventuais críticas da sociedade, possam aprimorar
o seu trabalho. E fui surpreendido com a decisão da Comissão de
Constituição e Justiça dessa Casa, Deputado Levi, que V. Exa. participa,
no sentido que o projeto é inconstitucional porque está atribuindo
nova atividade às Comissões de Licitação. Se não fosse uma decisão
tão esdrúxula, tenho certeza que meus colegas da Comissão de
Constituição e Justiça foram induzidos a um equívoco pela sua
assessoria, porque dizer que dar mais transparência às licitações públicas
e atribuir uma nova atividade à Comissão de Licitação é um verdadeiro
absurdo jurídico seria dizer que o nosso colega não tem nenhum
conhecimento na área jurídica, o que eu não acredito, porque a atividade
da comissão é fazer licitação. Essa é que é a atividade da Comissão de
Licitação. E ela está sendo mantida. De todas as licitações, e isso não
precisa alterar as suas atividades, são publicados os resultados no
Diário Oficial do Estado. Então essa é mais uma maneira de divulgar as
licitações públicas. E não confundir divulgação com atribuição de uma
nova atividade. E eu lutei muito nesta Casa aqui para que a Assembleia
tivesse mais poderes. Ela era podada muito pelo artigo 20 da
Constituição, que eu emendei justamente para que nós pudéssemos
legislar sobre também questões orçamentárias, questões financeiras e
até questões administrativas. Foi minha a autoria de Emenda
Constitucional que alterou esse artigo. Então eu até aceitaria, embora
acho que no mérito o projeto é muito bom, porque dá mais transparência
às licitações públicas. Eu até concordaria de perder esse projeto, de a
Assembleia votar contra esse projeto no mérito desta questão. Aí nós
vamos discutir o projeto é bom, tem transparência, ou não é bom? Se
a maioria desta Casa entender que ele não é bom, eu acataria
democraticamente. Agora fazer um absurdo jurídico da Comissão de
Constituição e Justiça. Dizer que nós estamos atribuindo mais uma
atribuição à Comissão de Licitação é um verdadeiro absurdo. Isso
desmerece até a nossa Casa. E eu queria apenas corrigir esse equívoco,
porque foi induzida a erro a nossa Comissão de Constituição e Justiça.
Esclarecendo que a atividade da Comissão de Licitação é licitar. E que
nós estamos aqui dando mais uma obrigação para que tenha mais
transparência os processos de licitação. Como ela é obrigada a publicar

o edital de licitação, como ela é obrigada a publicar o resultado da
licitação, nós queremos que, à semelhança de outros Estados, também
a licitação seja transmitida ao vivo pela internet. O que daria, sim, uma
transparência ampla ao processo licitatório, permitiria a sociedade
acompanhar, os deputados acompanhar. Inclusive, os erros que fossem
cometidos poderiam até, antes do encerramento do processo licitatório,
serem corrigidos. É mais um avanço no processo de transparência
desta Casa. Mas esse assunto eu gostaria de discutir no mérito. Mas
que nós não cometamos um equívoco dessa grandeza, de confundir o
que é atividade com o que é transparência. Nós não estamos dando
nenhuma atividade nova à Comissão de Licitação. Nós estamos exigindo
que ela dê mais transparência aos processos licitatórios do nosso
Estado. E eu peço encarecidamente aqui aos deputados que discordam
do meu projeto que sejam contra no mérito do projeto, mas que não
cometamos esse erro que seria dizer que nós não entendemos nada do
arcabouço jurídico do nosso Estado. Por isso eu peço que a gente seja
contra o parecer da Comissão de Constituição de Justiça e permita que
esse projeto venha ao Plenário para que seja debatido no seu mérito.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, nós vamos colocar em votação o parecer
da CCJ. Eu vou enfatizar a forma de votação para que não nos
confundamos. Os Deputados que mantêm o parecer da CCJ
permaneçam como estão. Os que forem contrários, ou seja, a favor do
projeto devem levantar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Para
orientar os Deputados do Bloco Parlamentar Independente. Primeiro,
parabenizar o Deputado Max Barros pela iniciativa desse Projeto,
Projeto que visa dar maior transparência às licitações que ocorrem no
Governo do Estado e nada mais justo do que nós do Bloco Parlamentar
Independente, assim como outros Deputados desta Casa também
possamos aprovar esse Projeto derrubando o Parecer da CCJ. Portanto,
nós orientamos a todos que se levantem para que sejam favoráveis ao
Projeto de Lei, de iniciativa do Deputado Max Barros, que visa dar
transparência aos atos do Poder Executivo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente, só para esclarecer a questão da votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Os Deputados que forem favoráveis ao Parecer da CCJ, que
considerou o Projeto de Lei, de autoria do Deputado Max
inconstitucional, devem permanecer como estão; os que forem
contrários à decisão da CCJ devem levantar. Senhores Deputados, em
votação. Os Deputados que estiverem a favor do Parecer da CCJ
permaneçam como estão. Parecer mantido com os votos contrários
dos Deputados Max Barros, Eduardo Braide e Adriano Sarney. Projeto
de Lei nº 121, de autoria do Deputado Adriano Sarney (lê). Em discussão.
Em votação, os Deputados que aprovam permaneçam como estão,
aprovado, vai à Redação Final, porque houve um substitutivo. Projeto
de Lei nº 122.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, houve um substitutivo no Projeto de Lei nº121/2018, de
minha autoria?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Houve.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – No âmbito

da CCJ ou da outra comissão?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Da CCJ. Aí vamos fazer a redação final e vamos apreciar
novamente, em Plenário, a redação final.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Gostaria
de solicitar à Mesa também uma cópia também para dar uma olhada.
Está ok? Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que entregue ao Deputado Adriano. Senhores Deputados,
todos os próximos itens da Ordem do Dia precisam de parecer das
comissões, então peço que as comissões reúnam e já emitam todos os
pareceres para que nós possamos apreciar os projetos. A Sessão está
suspensa enquanto as comissões emitam os pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Glalbert
Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente, os Projetos de Resoluções Legislativas nº 062, 063, 064
foram aprovados por unanimidade nesta Comissão, assim como os
Projetos de Lei nº 124, 121, 123, 154, 162 e 198 também foram
aprovados por unanimidade.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE- Senhor
Presidente, os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça foram
encerrados, mas nós temos o Projeto de Lei nº 179/2018, que é o item
14 da pauta, que falta só o parecer da Comissão de Obras. Eu sugiro a
V. Exa. que peça à Comissão de Obras que possa emitir logo o parecer
para que a gente possa votar todos os projetos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Solicito à Comissão de Obras que já reúna, a pedido do
Deputado Braide, e também à Comissão de Direitos Humanos, para
apreciar os Projetos 122/2018 e 123. Suspendo novamente a sessão
para que as comissões reúnam. Reaberta a Sessão. Com a palavra, o
Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Obras e
Serviços Públicos o parecer de mérito referente ao Projeto de Lei do
Deputado Neto Evangelista de nº 179/18. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Solicito que a Comissão de Direitos Humanos emita os
pareceres referentes aos Projetos de Leis nº 122 e 123, e a Comissão de
Administração também emita parecer relativo ao Projeto de Lei nº 162.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei Ordinária nº 162/2018 (lê), foi aprovado
no âmbito da Comissão de Constituição da Administração Pública e
Seguridade Social e Relações de Trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo novamente a Sessão, e peço à Comissão dos Direitos
Humanos que emita o Parecer referente aos Projetos de Lei nº 122 e
123.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Rogério
Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei n.º 122/2018, de autoria do Deputado
Adriano Sarney, aprovado por unanimidade nesta Comissão. E o
Projeto, também de autoria do Deputado Adriano Sarney, número 123/
2018, também aprovado por unanimidade nesta Comissão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, todos os Projetos já com parecer,
passaremos a apreciá-los.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)
– Presidente, gostaria que V. Exa. antecipasse a apreciação do Projeto
n.º 154, de minha autoria, que trata sobre meia passagem para estudantes
nos serviços aquaviários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tudo bem, Deputado Zé Inácio. Projeto de Lei n.º 154/2018,
de autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à sanção. Projeto de Lei n.º 122/2018, de autoria do Deputado Adriano
Sarney (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º 123/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Lei n.º 124/2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. O Projeto de Lei n.º 124 vai para
sanção. Projeto de Lei n.º 162/2018, de autoria do Deputado Adriano
Sarney (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, à sanção. Projeto de Lei n.º 179/
2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei n.º 198/2018, de autoria do
Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para
sanção. Projeto de Lei n.º 223/2018, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. O Deputado está ausente, fica transferido para a próxima
Sessão. Projeto de Lei n.º 187/2018, de autoria da Deputada Valéria
Macedo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei n.º
075/2017, de autoria da Deputada Francisca Primo (lê). Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado, vai à Redação Final. Projeto de Lei n.º 014/2018, de
autoria da Deputada Francisca Primo (lê). Projeto de Lei n.º 015/2018,
de autoria da Deputada Francisca Primo, que institui a Política Estadual
de Prevenção Social à Criminalidade. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Eduardo Braide.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE –
Rapidamente. Só para parabenizar a Deputada Valéria Macedo e a
Deputada Francisca Primo pela autoria desses projetos de lei. Eu acho
que são duas Deputadas que, ao longo do seu mandato aqui, sempre
demonstraram, e mais do que isso, apresentaram ações efetivas na luta
pelo empoderamento da mulher, a causa da mulher. E estão de parabéns.
Têm o nosso reconhecimento e apreço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Resolução Legislativa Nº 062/2018, de autoria do
Deputado Cabo Campos. Concede Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Soldado Danilo Pestana. Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Nº 063/2018, de autoria do Deputado
Cabo Campos. Concede Medalha de Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Soldado Herbert de Jesus Silva Barros. Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 064/2018, de autoria
do Deputado Wellington do Curso. O Deputado está ausente. Fica
transferido. Projeto de Resolução 06/2018, de autoria do Deputado
Edilázio Júnior. O Deputado está ausente. Fica transferido.
Requerimento à deliberação do Plenário. Requerimento 414/2018, de
autoria da Deputada Ana do Gás. Requer, depois de ouvido o Plenário,
seja agendada para o dia 22 de novembro do ano em curso uma Sessão
Solene para entrega de Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman
ao senhor Antônio Carvalho Portela Filho, Segundo Tenente da Polícia
Militar. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 416/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide. Requer, depois de ouvido o Plenário,
seja encaminhada Mensagem de Congratulações ao Instituto Bom
Pastor, tendo em vista a conquista da medalha de ouro pelas atletas do
Futsal Feminino na etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude
2018. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 417/2018, de autoria
do Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, como se trata de uma matéria de um órgão importante
como a Defensoria Pública, para a reestruturação deste órgão, eu queria
pedir a V. Exa. que a gente votasse esta matéria, já que já foi aprovado
o pedido de urgência, nesta mesma Sessão. Para que nós não tenhamos
que marcar uma Sessão Extraordinária, ou votar numa outra Sessão
Ordinária.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não havendo objeção dos Deputados presentes no Plenário,
nós apreciaremos logo após os itens constantes da Ordem do Dia.
Todos concordam? Em seguida, apreciaremos, Deputado Neto.
Requerimento 421/2018, de autoria da Deputada Francisca Primo (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento 423/2018.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO –
Presidente, poderia votar logo agora também, aproveitar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não havendo objeção dos Deputados, presentes no Plenário,
apreciaremos em seguida. Requerimento 423/2018 de autoria da
Deputado Eduardo Braide (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 424, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Presidente, também solicito que este Projeto de Resolução
pudesse ser votado ainda nesta Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não havendo objeção dos Deputados presentes no Plenário...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, aproveitar também, pedir que o meu seja incluído.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vamos incluir os Projetos solicitados por V. Ex.ªs. O
Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimentos nº 425, de autoria
do Deputado Wellington. Ele está ausente, fica transferido para a
próxima... Como é Requerimento de Pesar. Requerimento nº 425 (lê).
Deferido. Suspendo a Sessão para que as Comissões emitam os
pareceres relativos aos Projetos de Lei nº 205, 14, 65 e o 66/2018.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Glalbert
Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente, os Projetos de Lei 209/2016; 014/2017 e 205/2018 foram
aprovados por unanimidade, assim como o Projeto de Resolução
Legislativa 065/2018 e 066/2018.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n.º 209/2016, de autoria da Deputada Francisca
Primo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei n.º
014/2017, de autoria da Deputada Francisca Primo (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai para sanção. Projeto de Lei n.º 205/2018, de autoria do
Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à sanção. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 065/2018, de autoria da Deputado Eduardo
Braide (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa 066/2018, de autoria da Deputado Professor
Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à promulgação.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina.
Bloco Parlamentar Independente. Declina. Bloco Parlamentar PV/PSD.
Declina.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Vigésima Sexta Sessão
Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
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Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi Pontes.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Neto

Evangelista.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Neto Evangelista, Nina
Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Wellington do Curso
e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Ana do
Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo,
Graça Paz, Hemetério Weba, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros,
Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Valéria Macedo e Vinícius Louro. O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico e do Resumo
da Ata da Sessão anterior. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados Wellington do Curso, Professor Marco Aurélio e Júnior
Verde. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
o Presidente anunciou a Ordem do Dia, declarando que não havia
“quórum” para apreciar a matéria, que ficou transferida para a próxima
Sessão Ordinária e determinou a inclusão dos Requerimentos nºs: 424/
18, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio e 425/18, de
autoria do Deputado Wellington do Curso na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária. Não houve orador inscrito no primeiro horário do
Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos
e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 23 de outubro de 2018.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 276, DE 13 DE JUNHO DE 2018)
LEI Nº 10.936 DE  23    DE   OUTUBRO DE 2018

Altera a Lei nº 10.684, de 19 de setembro de 2017,
que autoriza o Estado do Maranhão a celebrar
acordos em precatórios judiciais relativos a seus
débitos e créditos, nos termos do §1º do art. 102
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, e dá
outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 276, de 13 de junho de
2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 10.684, de 19 de setembro de 2017, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“(...)
Art. 2º O acordo para recebimento de precatórios dos quais
o Estado do Maranhão seja credor deverá se desenvolver
perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios,
não sendo aceita, nesta hipótese, proposta de acordo que
contiver cláusula de deságio.

§1º As concessões a serem feitas pelo Estado na condição
de credor, relativas exclusivamente à quantidade de parcelas
para pagamento, serão especificadas no ato autorizativo do
Chefe do Poder Executivo estadual, por meio do qual  será
estabelecido o limite de parcelas, devendo ser observado o
prazo previsto no §5º deste artigo.
(...)
§5º O acordo formalizado entre o Estado do Maranhão e o
devedor que esteja enquadrado no regime especial de que
trata a Emenda Constitucional nº 99, de 15 de dezembro de
2017, para pagamento de débitos vencidos ou a vencer no
período indicado no artigo 101 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição da
República, terá a data de 31 de dezembro de 2024 como
prazo final para sua quitação total.
(...)
§9º Recebido o plano de trabalho do Município devedor, a
Procuradoria-Geral do Estado deverá encaminhá-lo à
Secretaria de Estado da respectiva área da política pública
a ser concretizada (saúde, educação e saneamento), para
fins de análise prévia quanto à viabilidade de sua execução
e respectiva aprovação, devendo retornar com manifestação
técnica no prazo de 15 (quinze) dias.
§10 Não sendo cumprido pela Secretaria de Estado o prazo
a que se refere o §9º deste artigo e, havendo interesse na
formalização do acordo, fica facultado à Administração dar
prosseguimento ao processo.
§ 11 Deverá constar, obrigatoriamente, do termo de acordo
firmado entre o Estado credor e o Município devedor junto
ao Juízo de Conciliação de Precatórios, cláusula
estabelecendo como condição resolutiva do ajuste eventual
impossibilidade de execução do plano de trabalho ou
ausência de documentos essenciais à formalização do
convênio, termo de cooperação ou instrumento congênere,
devidamente justificadas por manifestação técnica ou jurídica
da Secretaria de Estado competente.
§12 Os honorários advocatícios devidos aos Procuradores
do Estado, fixados na decisão transitada em julgado, não
poderão ser objeto de negociação para fins de formalização
do acordo de que trata o caput deste artigo.
Art. 3º (...)
(...)
§1º A Procuradoria-Geral do Estado atualizará o valor
total do precatório requisitório, o percentual e o valor líquido
de crédito e, em seguida, emitirá  parecer jurídico acerca da
possibilidade de acordo.
§ 2º Nos casos que envolvam compensação de precatórios
estaduais com débitos inscritos em dívida ativa, na forma
do art. 105 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, deve haver, ainda,
parecer técnico da Secretaria de Estado da Fazenda, a ser
emanado previamente à manifestação jurídica da
Procuradoria-Geral do Estado.
§3º A minuta do termo de acordo de pagamento conterá os
dados do precatório requisitório e seu valor total atualizado,
os dados das partes acordantes, o valor da quitação e a
quantidade de parcelas objeto da conciliação, implicando
aceitação pelo interessado e quitação integral do valor.
§ 4º Instruído o feito nos moldes do parágrafo anterior,
será lavrado termo de acordo a ser assinad o pela
Procuradoria-Geral do Estado e pelo advogado do
interessado, e homologado pelo Poder Judiciário, ao qual
competirá efetuar o pagamento.
§ 5º O termo de acordo de precatório será publicado após
homologação pelo Poder Judiciário.
Art. 4º O Estado do Maranhão fica autorizado a realizar
acordos diretos com os credores de precatórios alimentícios
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e comuns, relativos à sua Administração Direta e Indireta,
em conformidade com o disposto no §1º do art. 102 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição da República.
(...)
Art. 9º O acordo consistirá em proposta de antecipação de
pagamento mediante concessão de até 40% (quarenta por
cento) de deságio sobre a totalidade do saldo devedor do
precatório, ficando vedada a proposição de acordo apenas
sobre parte do valor devido, nos termos do § 1º do art. 102
do Ato dasDisposições Constitucionais Transitórias da
Constituição da República.
§ 1º A Procuradoria-Geral do Estado atualizará o valor
total do precatório requisitório, o percentual e o valor líquido
de crédito;
§ 2º O termo de acordo de pagamento conterá os dados do
precatório requisitório e seu valor total atualizado, os dados
das partes acordantes, o percentual e o valor objeto de
conciliação e implica aceitação pelo interessado dos valores
e percentuais apurados e quitação integral do valor.
§ 3º Instruído o feito nos moldes do parágrafo anterior,
será lavrado termo de acordo a ser assinad o pela
Procuradoria-Geral do Estado e pelo advogado do credor,
e homologado pelo Poder Judiciário, ao qual competirá
efetuar o pagamento.
 § 4º O termo de acordo de precatório será publicado após
homologação pelo Poder Judiciário.
Art. 10. (...)
§1º A homologação judicial é condição para o cumprimento
das condições avençadas no acordo.
§2º Os honorários advocatícios devidos aos Procuradores
do Estado, fixados na decisão transitada em julgado, não
estão sujeitos a deságio, tampouco poderão ser objeto de
qualquer negociação para fins de formalização dos acordos
de que trata esta Lei.
(...)”

Art. 2º A compensação de precatórios com débitos inscritos
em dívida ativa pelo Estado do Maranhão, na forma do caput do art.
105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal, será objeto de regulamentação em diploma legal
específico.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 23 de outubro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 278, DE 13 DE JUNHO DE 2018)
LEI Nº 10.937  DE  23 DE  OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a compensação de precatórios
vencidos do Estado do Maranhão, suas Autarquias
e Fundações, com débitos de natureza tributária
ou de outra natureza, inscritos em dívida ativa,
ajuizados ou não, conforme disposto no art. 105
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 278, de 13 de junho de
2018, que a Assembleia Legislativa do Estado  aprovou, e eu, Deputado

OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A compensação de débitos de natureza tributária ou de
outra natureza, inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, com
precatórios vencidos do Estado do Maranhão, suas Autarquias ou
Fundações, próprios ou de terceiros, obedecerá ao disposto nesta Lei.

§1º A operacionalização da compensação se dará após prévia
manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado
da Fazenda, estando o débito ajuizado ou não, observando-se, no que
couber, o procedimento disposto na Lei Estadual nº 10.684, de 19 de
setembro de 2017, que autoriza o Estado do Maranhão a celebrar
acordos em precatórios judiciais relativos a seus débitos e créditos,
nos termos do §1º do art. 102 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República.

§2º Não se aplica à compensação referida no caput deste artigo
qualquer tipo de vinculação, como as transferências a outros entes e as
destinadas à educação, à saúde e a outras finalidades. 

Art. 2º A compensação realizar-se-á entre o valor atualizado
do débito inscrito em dívida ativa e o valor líquido atualizado
efetivamente titulado pelo credor do precatório, após os descontos
legais obrigatórios, com observância dos seguintes limites percentuais:

I – 100% (cem por cento), para débitos inscritos em dívida
ativa até dezembro de 2011;

II – 95% (noventa e cinco por cento), para débitos inscritos
em dívida ativa entre janeiro e dezembro de 2012;

III – 90% (noventa por cento), para débitos inscritos em dívida
ativa entre janeiro e dezembro de 2013;

IV – 85% (oitenta e cinco por cento), para débitos inscritos em
dívida ativa entre janeiro e dezembro de 2014; e

V – 80% (oitenta por cento), para débitos inscritos em dívida
ativa entre janeiro e 25 de março de 2015.

§1º O débito inscrito em dívida ativa poderá ser objeto de
compensação, sem prejuízo da exigibilidade do saldo remanescente
pela Fazenda Pública, incidindo o percentual no principal, na multa,
nos juros e na correção monetária, nos termos das regras de imputação
dispostas na Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe
sobre o Sistema Tributário Estadual.

§2º Na hipótese de o mesmo débito inscrito em dívida ativa ser
objeto de mais de um pedido de compensação com precatórios, a
aplicação dos percentuais estabelecidos no § 1º deste artigo se dará
sobre o valor do débito inscrito em dívida ativa atualizado na data do
primeiro pedido de compensação.

§3º O valor da dívida não compensado, em razão dos limites
estabelecidos no caput deste artigo, manterá a natureza de débito inscrito
em dívida ativa e o procedimento a ser observado para seu pagamento
será disciplinado em decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 3º A compensação de que trata esta Lei é condicionada a
que, cumulativamente:

I - o precatório:
a) seja devido pelo Estado do Maranhão, suas Autarquias ou

Fundações;
b) esteja vencido na data do oferecimento à compensação;
II - o débito a ser compensado:
a) tenha sido inscrito em dívida ativa até 25 de março de 2015;
b) não seja objeto, na esfera administrativa ou judicial, de

qualquer impugnação ou recurso, ou, em sendo, que haja a expressa
renúncia;

c) não esteja com a exigibilidade suspensa, exceto na hipótese
de parcelamento, observado o disposto nos parágrafos do art. 2º desta
Lei;

§1º O mesmo precatório poderá ser utilizado para mais de uma
compensação, desde que o seu valor as comporte integralmente.

§2º Será admitido à compensação precatório adquirido por
cessão formalizada em escritura pública ou particular que contenha a



QUARTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2018                                                                               DIÁRIO DA ASSEMBLEIA10
individualização do percentual do crédito cedido, desde que habilitado
o cessionário do crédito nos autos do processo administrativo do
precatório, comprovada a habilitação mediante certidão expedida pelo
tribunal competente, atestando a titularidade e exigibilidade do crédito
decorrente do precatório, bem como o valor atualizado do crédito
individualizado do requerente.

§3º Para que seja permitida a compensação na forma do
parágrafo anterior, o cessionário do precatório também deverá possuir
débito inscrito em dívida ativa até 25 de março de 2015.

§4º Não serão admitidos à compensação os créditos de
precatório sobre cuja titularidade não haja certeza ou que, por outro
motivo, sejam objeto de controvérsia, administrativa ou judicial, sendo
o requerente intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, adequá-los ou
substituí-los por outros créditos de precatórios idôneos, ou pagar o
valor equivalente em moeda corrente nacional.

§5º Para a compensação do crédito tributário, o contribuinte
poderá utilizar mais de um precatório se o seu valor individual não
alcançar o valor total atualizado do inscrito em dívida ativa passível de
ser compensado nos termos do caput do art. 2º desta Lei.

§6º Subsistindo saldo credor de precatório, o valor remanescente
permanecerá sujeito às regras comuns, previstas na legislação para o
crédito preexistente, conforme o caso.

§7º Os honorários advocatícios contratados que estejam
inseridos no precatório deverão ser objeto de anuência do advogado
habilitado para autorizar a compensação do respectivo valor, aplicando-
se o disposto no § 5º deste artigo em caso de exclusão da verba
advocatícia do montante a ser compensado.

Art. 4º. A compensação de que trata esta Lei:
I - não exclui as responsabilidades do devedor perante a Fazenda

Pública Estadual;
II - não abrange as despesas processuais sobre o débito inscrito

em dívida ativa, cujo pagamento deverá ser comprovado até a
homologação da compensação;

III - não abrange os honorários advocatícios devidos aos
Procuradores do Estado, os quais serão fixados em 10% (dez por
cento) do valor do débito atualizado e deverão ser quitados no prazo
de cinco dias úteis após o deferimento do pedido de compensação, não
podendo ser objeto de negociação.

Art. 5º A iniciativa para a realização da compensação não
suspende a exigibilidade do débito inscrito em dívida ativa, a fluência
dos juros de mora e demais acréscimos legais.

Art. 6º Em caso de indeferimento do pedido de compensação,
aplica-se ao débito inscrito em dívida ativa e ao precatório o tratamento
regular previsto na legislação vigente.

Art. 7º A organização e os procedimentos para a compensação
instituída por esta Lei serão objeto de regulamentação pelo Chefe do
poder Executivo Estadual, observando-se, no que couber, o disposto
na Lei Estadual nº 10.684, de 19 de setembro de 2017, que autoriza o
Estado do Maranhão a celebrar acordos em precatórios judiciais
relativos a seus débitos e créditos, nos termos do §1º do art. 102 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da
República.

Art. 8º Para habilitação à conciliação, o interessado, por meio
de advogado, devidamente munido de procuração contendo os poderes
da cláusula ad judicia, e ainda os poderes específicos para transigir e
dar quitação, deverá apresentar requerimento à Procuradoria-Geral do
Estado do Maranhão, observando-se, no que couber, o procedimento
disposto na Lei Estadual nº 10.684, de 19 de setembro de 2017.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e
produzirá efeitos enquanto viger o regime especial de pagamento de
precatórios previsto no art. 101 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 23 de  outubro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 280, DE 15 DE JUNHO DE 2018)
LEI Nº  10.938 DE  23  DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a criação e transformação de
Organizações Policiais Militares da Polícia Militar
do Maranhão e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 280, de 15 de junho de
2018, que a Assembleia Legislativa do Estado  aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado na estrutura da Polícia Militar do Maranhão
o 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), com sede no município
de Cidelândia/MA.

Art. 2º Ficam transformadas na estrutura da Polícia Militar as
seguintes Organizações Policiais Militares (OPM):

I – em 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), com sede no
município de Colinas/MA, a 1ª Companhia de Polícia Militar
Independente (1ª CI);

II – em 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), com sede
no município Amarante/MA, a 3ª Companhia de Polícia Militar
Independente (3ª CI);

III – em 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM), com sede
no município de São João dos Patos/MA, a 6ª Companhia de Polícia
Militar Independente (6ª CI);

IV – em 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM), com sede
no município de Viana/MA, a 13ª Companhia de Polícia Militar
Independente (13ª CI);

V – em 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), com sede
no município de Grajaú/MA, a 15ª Companhia de Polícia Militar
Independente (15ª CI);

VI – em 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMont), com
sede no município de São Luís, o 1º Esquadrão de Polícia Montada (1º
EPMont);

Art. 3º. Ficam criados na Polícia Militar do Maranhão 112
(cento e doze) cargos policiais militares, distribuídos da seguinte forma:

I – Oficiais:
1 – Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM
a) Tenente-Coronel QOPM                                   07
b) Major QOPM                                                   08
2 – Quadro de Oficiais de Administração – QOAPM
a) Major QOAPM                                                07
b) 2º Tenente QOAPM                                         20

II – Praças:
Combatentes – QPMP-0
a) Subtenente PM                                                 30
b) 1º Sargento PM                                                 40

Art. 4º Os cargos e as funções previstas nos Quadros de
Organização (QO) das Unidades transformadas ficam incorporados ao
Quadro Organizacional (QO) das novas Unidades.

Art. 5º O Comandante Geral da Polícia Militar providenciará,
em até 120 (cento e vinte dias), a partir da data da publicação desta Lei,
as diretrizes para a efetiva implementação das Organizações Policiais
Militares (OPM) criadas e transformadas por esta Lei.
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Art. 6º Os cargos criados pelas Leis nº 9.043, de 15 de outubro

de 2009, Lei nº 9.658, de 17 de julho de 2012, Lei nº 9.795, de 10 de
abril de 2013, Lei nº 10.131, de 30 de julho de 2014, Lei nº 10.212, de
09 de março de 2015, Lei nº 10.223, de 07 de abril de 2015, Lei nº
10.280, de 15 de julho de 2015 e a Lei nº 10.821, de 26 de março de
2018, serão aproveitados, no que couber, nos órgãos da Polícia Militar
criados e/ou transformados por esta Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 23  de outubro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 281, DE 22 DE JUNHO DE 2018)
LEI Nº 10.939 DE 23  DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a criação e transformação de
Unidades de Bombeiro Militar na estrutura do
Corpo de Bombeiros Militar d o Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 281, de 22 de junho de
2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados, na estrutura do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do  Maranhão, a Coordenadoria de Programas Sociais
e o Centro de Assistência Psicossocial.

Art. 2º Fica criada a 17ª Companhia Independente de
Bombeiros Militar (17ª CIBM), com sede na cidade de Bacabeira.

Art. 3º Ficam transformadas as seguintes Unidades de
Bombeiros Militar (UBM):

I – em 10º Batalhão de Bombeiros Militar (10º BBM), com
sede na cidade de São José de Ribamar, a 1ª Companhia Independente
de Bombeiros Militar (1ª CIBM);

II – em 11º Batalhão de Bombeiros Militar (11º BBM), com
sede na cidade de Itapecuru Mirim, a 3ª Companhia Independente de
Bombeiros Militar (3ª CIBM);

III – em 12º Batalhão de Bombeiros Militar (12º BBM), com
sede na cidade de Açailândia, a 6ª Companhia Independente de
Bombeiros Militar (6ª CIBM);

IV – em 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar
(13ª CIBM)), com sede na cidade de Trizidela do Vale, a 2ª Companhia
de Bombeiros Militar (2ª Cia. do 6º BBM);

V – em 14ª Companhia Independente de Bombeiros Militar
(14ª CIBM), com sede na cidade de Carolina, a 3ª Companhia de
Bombeiros Militar do 9º BBM (3ª Cia. do 9º BBM);

VI – em 15ª Companhia Independente de Bombeiros Militar
(15ª CIBM), com sede na cidade de Codó, a 3ª Companhia de Bombeiros
Militar (3ª Cia. do 5º BBM);

VII – em 16ª Companhia Independente de Bombeiros Militar
(16ª CIBM), com sede na cidade de São Luís, a 2ª Companhia de
Bombeiros Militar (2ª Cia. do 1º BBM), na região do Itaqui-Bacanga.

Art. 4º Ficam criados 41 (quarenta e um) cargos de Bombeiro
Militar na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 5º Os cargos e as funções previstas nos Quadros de
Organização e Distribuição (QOD) das Unidades criadas e

transformadas ficam incorporados ao Quadro Organizacional (QOD)
das novas Unidades.

Art. 6º O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Maranhão providenciará, em até 120 (cento e vinte dias),
a partir da data da publicação desta Lei, as diretrizes para a efetiva
implementação das Unidades de Bombeiros Militar (UBM) criadas e
transformadas por meio desta Lei.

Art. 7º Os cargos criados pela Lei nº 7.764, de 17 de julho de
2002, pela Lei nº 10.281, de 15 de julho de 2015, pela Lei nº 10.351, de
29 de outubro de 2015, pela Lei nº 10.503, de 17 de agosto de 2016,
pela Lei nº 10.670, de 31 de agosto de 2017 e pela Lei nº 10.811, de 20
de março de 2018, serão aproveitados, no que couber, nos órgãos do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão criados e/ou
transformados por esta Lei.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  23 de  outubro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ANEXO ÚNICO
CRIAÇÃO DE CARGOS

I - OFICIAIS:
a) Quadro de Oficiais Combatentes (QOC):
Tenente-Coronel                                      02
Major BM                                               05
Capitão BM                                            05
b) Quadro de Oficiais Administrativos (QOA):
Major BM                                        02
c) Quadro de Oficiais Especialistas Músicos (QOEM):
2º Tenente BM                                        01

II - PRAÇAS:
a) Quadro de Praças Bombeiros Militares Combatentes (QPBM-0):
Subtenente BM                                         23
b) Quadro de Praças Bombeiros Militares Auxiliares de Saúde
(QPBM-2):
Subtenente BM                                        03

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 23 DIAS DO MÊS DE
OUTUBRO, DO ANO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS,
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
PROCEDIDA PELO SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO  ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
CÉSAR PIRES
RAFAEL LEITOA

PROPOSIÇÕES  DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI  Nº  166/2018  – ISENTA o pagamento de

multas e juros dos tributos estaduais que estiverem com os seus
rendimentos em atraso.
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AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI Nº 169/2018 –  ESTABELECE a

obrigatoriedade de fixação em obra pública paralisada de placa,
contendo exposição dos motivos da interrupção no Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
PROJETO DE LEI  Nº  175/2018  – VEDA a suspensão do

fornecimento de energia elétrica e/ou de água sem aviso prévio ao
consumidor e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI  Nº  176/2018 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade das  escolas públicas estaduais a expor na entrada dos
prédios educacionais, a nota do índice de desenvolvimento da educação
básica (IDEB) e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
PROJETO DE LEI  Nº 177/2018 – DISPÕE sobre a

implantação de programa contra a depressão infantil e na adolescência
nas unidades de saúde do Estado do Maranhão  e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 23 de  Outubro  de 2018. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
P A R E C E R Nº 002/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 156/2018, de autoria do Senhor

Deputado Júnior Verde, que Dispõe sobre o transporte gratuito dos
membros das Guardas Municipais nos ônibus intermunicipais.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 311/2018), na forma de Substitutivo.
Posteriormente, a proposição de lei veio a esta Comissão Técnica
Permanente para análise meritória.

Na justificativa esclarece o autor da proposição que “com o
crescimento da violência em todo o País, é certo que precisamos
valorizar os profissionais que tanto zelam pelo bem-estar e segurança
da população. A gratuidade nos transportes é um desses meios. Por
isso, os guardas municipais, como um dos arcabouços da segurança
pública também devem possuir o direito à gratuidade nos transportes
intermunicipais. Cabe salientar, que devido a grave situação
econômica que o País passa o orçamento familiar dessa categoria,
assim como de outras, sofreram perdas, sendo motivo de desânimo e
preocupação, pois muitos guardas municipais, especialmente os que
moram distante ou em outros domicílios, encontram dificuldade para
se deslocarem ao trabalho, diante do alto custo do transporte
intermunicipal”. Essa justificativa por si só atende a pertinência da
matéria.  Assim sendo, o Projeto de Lei, em análise, atende ao interesse
público, pois possibilitará medidas de segurança e oferecerá tratamento
isonômico aos membros das guardas municipais de todo estado, bem
como facilitará a mobilidade dentro de sua função e o direito de ir e vir
desses profissionais que se esmeram pela segurança da nossa sociedade,
como bem justifica o autor da proposição de Lei.

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

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, verifica-se, pois, que o Projeto de Lei é

oportuno e conveniente, pois o momento é adequado, satisfaz o interesse
público e, também, atendendo a legislação pertinente.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 156/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Marco Aurélio  - Presidente
Deputado Glalbert Cutrim - Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputada Francisca Primo
Deputado Junior Verde

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 331/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 213/2018, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que “Considera Patrimônio Cultural
Imaterial o Festejo de Nossa Senhora da Conceição, realizado pelo
Santuário do Monte Castelo, no Município de São Luís, Estado do
Maranhão.

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é
constituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo
Godoy1, correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independentemente de sua origem, época
ou aspecto formal, bem como natureza, que propiciem
o conhecimento e a consciência do homem sobre si
mesmo e sobre o mundo que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação
diz respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens
culturais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos
(tais como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo
também o chamado patrimônio cultural intangível ou imaterial,
constituído por elementos, tais como as tradições, o folclore, os saberes,
as línguas, as festas e manifestações populares, etc., que passaram a
receber expressamente a tutela de nosso ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
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IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas,
as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os
instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a
comunidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem
como parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a
geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o
que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito
à diversidade cultural e à criatividade humana.

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo
à manutenção e à difusão das práticas culturais.

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III,
estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

 O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados
e ao Distrito  Federal competência  concorrente   para legislar   sobre
proteção  ao  patrimônio  histórico,   cultural, artístico, turístico e
paisagístico.

 Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro
por meio de lei, esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente.
Vale ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o
tombamento, que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.

Posta assim a questão, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do presente Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

213/2018 , por encontrar-se em conformidade com as regras
constitucionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 213/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 332/2018

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 209/2018, de autoria do Senhor Deputado

Neto Evangelista, que Considera de Utilidade Pública o Instituto
Assistencial “Palavra em Ação”, com sede e foro no Município de
São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover assistência à
comunidade em geral, bem como promover a realização de projetos,
eventos, pesquisas e consultorias nas áreas educacionais, culturais,
sociais, esportivas, comunitárias e ambientais.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 209/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 333/2018

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 214/2018, de autoria do Senhor Deputado
Antônio Pereira, que Considera de Utilidade Pública a Associação
Cultural Beneficente Junina Pindareense, com sede e foro no
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia  (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos com duração
indeterminada, que tem por finalidades promover a cultura maranhense,
apoiando e incentivando a criação de grupos de formação artística e
cultural, como: junino, carnavalesco, natalino, teatral, esportivo e
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educativo pensando na valorização da cultura, bem como desenvolver
ações de proteção às famílias, à infância, à adolescência e aos idosos.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 214/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Eduardo Braide- Relator
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 334/2018

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

legalidade do Projeto de Lei nº 181/2018, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que Dispõe sobre a proibição da venda de bebida
alcóolica e cigarro às gestantes, no âmbito do Estado do Maranhão.

É o relatório.
Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade,

a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 181/2018
apresentado, nos âmbitos formal e material.

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição
Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do
processo legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a
propositura de proposições legislativas.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do
Estado do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa:

Art. 42. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados
acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Da mesma forma, a Carta Federal de 1988 prevê casos em que
a iniciativa de lei é privativa de determinadas pessoas, sendo seguida
pela Carta Estadual Maranhense. O presente Projeto de Lei não se
encaixa em nenhuma das situações de iniciativa privativa para deflagrar
o processo legislativo.

Logo, o presente Projeto (Projeto de Lei nº 181/2018) é de
iniciativa de membro da Assembleia, não havendo objeções nesta fase
do processo legislativo. Quanto à competência para legislar sobre o
assunto, o Projeto de Lei nº 181/2018 também não encontra óbices
para a sua aprovação, tendo em vista ser competência do Estado, em
concorrência com os demais entes federativos, legislar sobre previdência
social, proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF/88).

Com efeito, não há legislação federal dispondo sobre normas
gerais. Desta forma, nos termos do art. 24, § 3º, da CF/88, “Inexistindo
lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender as suas peculiaridades”.

Quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa, o
Projeto de Lei  nº 181/2018, não encontra objeções para sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

181/2018, por encontrar-se conforme a Constituição Federal de 1988,
tanto no âmbito formal e quanto no material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 181/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 335/2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 191/2018, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que propõe isenção ao Advogado no
pagamento de Custas Processuais em execução de Honorários
Advocatícios.

É importante ressaltar, que a Carta Republicana determina
quais os órgãos e quais os procedimentos de criação da norma, em
respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies
normativas pelo Poder competente.

Tal princípio a que está submisso o Poder Público não permite
que haja arbitrariedade por parte de qualquer ente que dele faça parte,
sob pena de ferir-se o Estado Democrático de Direito e a segurança
jurídica.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.

A Constituição Federal reserva ao Judiciário determinadas
matérias para iniciativa de Projetos de Leis:

“Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos
internos, com observância das normas de processo e das
garantias processuais das partes, dispondo sobre a
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos
jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos
juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da
atividade correicional respectiva;
[...]



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         QUARTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2018 15
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores
e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169:
[...]
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos
juízos que lhes forem vinculados;
[...]
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
[...]
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
[...]
§ 2º As custas e emolumentos serão destinados
exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades
específicas da Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)”.

Deste modo, verifica-se que a Constituição Federal estabelece
que as custas e emolumentos são destinados exclusivamente ao custeio
dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Já a Emenda
Constitucional nº 45/2004 garantiu ao Poder Judiciário a destinação
exclusiva de custas e emolumentos.

Assim sendo, não tem como prosperar o Projeto de Lei em
referência com base nos fundamentos supracitados.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei

nº 191/2018, em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 191/2018, nos
termos do voto do Relator. contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 338/2018

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 192/2018, de autoria do
Senhor Deputado Eduardo Braide, que Propõe “Diretrizes para a
instituição do Plano de Atenção Educacional Especializado-PAE para
alunos identificados   com Transtornos Específicos de Aprendizagem
(Dislexia, Dislalia, Disgrafia e Discalculia) nas Instituições de Ensino
do Estado do Maranhão” e dá outras providências.

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes)
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

  Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O
espírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais,
cada uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função
típica, inerente à sua natureza, atuando de forma independente e
autônoma. Cada atividade passaria a ser realizadas independentemente
por cada órgão, surgindo, assim, o que se denominou teoria dos freios
de contrapesos.

Acontecer que além das funções típicas de cada Poder, existem
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular
desempenho das referidas funções.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando
dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constituição
quando da manifestação do poder constituinte originário.

 A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas
do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º,
delegou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras,
sobre criação e extinção de Ministério.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu
em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da administração pública estadual”

Numa primeira vista, o presente Projeto de Lei cria atribuições
a uma Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública
Estadual, porém não é bem assim.

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de
normas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos
administrativo é chamado de atribuição) e sim de diretrizes a serem
tomadas pelo Estado quando da implantação do programa, que ficará a
critério do Poder Executivo.

 Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e
assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo
dos Estados Federados. No tocante a análise da constitucionalidade
material também não há nenhuma irregularidade.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 192/2018,  por não vislumbrarmos nenhuma
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 192/2018, nos termos do
voto do Relator.

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

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 340/2018

RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 195/2018, de autoria

da Senhora Deputada Nina Melo, que “Dispõe sobre a instituição do
Programa ‘Adote uma Escola’, no âmbito do Estado do Maranhão e
dá outras providências.”

 O projeto em epigrafe, instituí, no âmbito do Estado do
Maranhão, o Programa “Adote uma Escola”, com o objetivo de
incentivar a sociedade civil organizada e/ou pessoas jurídicas a
contribuírem na conservação e manutenção das escolas e proporcionar
melhorias na qualidade de ensino da rede pública estadual.
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O referido Projeto prevê que sociedade civil organizada e pessoas

jurídicas poderão firmar parceria com a Direção das Escolas Públicas
Estaduais com objetivo de contribuírem com a manutenção das escolas,
doação de veículos para o transporte escolar, doação de equipamento
e realização de obras.

O Projeto estabelece que as entidades ou pessoa jurídica
adotante poderá veicular publicidade alusiva ao acordo e no caso da
sociedade civil sem fins lucrativos poderá usar o espaço adotado para
fins de publicidade.

Também o mencionado Projeto autoriza o Poder Público a
conceder outros benefícios como redução ou isenção de taxas ou
impostos.

Em apertada síntese, é o relatório,
Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,

nos termos do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.

O procedimento de elaboração de uma lei ordinária denomina-
se de processo legislativo, apresentando as fases introdutória,
constitutiva e complementar. Na fase introdutória observa-se a
iniciativa para a deflagração do Processo Legislativo, que deve
ser cumprida sob pena de vício insanável.

Destaca-se que, a Constituição Estadual em observância
compulsória da CF determina em seu art. 43, V, que compete
privativamente ao Governador do Estado dispor sobre criação,
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-dual.

A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio
da separação entre os poderes, princípio basilar do Estado
Democrático.

Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do
modelo estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições
para cada Poder.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que a
instituição de Programas e Políticas Públicas a serem executados pelos
órgãos da Administração Pública, principalmente pelas Secretarias de
Estado são de competência do Poder Executivo.

No caso em tela, o Programa é para ser executado pela iniciativa
privada, não havendo ônus para o Poder Executivo, até aí tudo bem,
porém, em troca de adotar a escola, as pessoas jurídicas poderão
utilizar os espaços escolares para propagandas.

Sucede que a utilização de espaços escolares para Propaganda
viola os princípios de proteção da criança e do adolescente,
inclusive o CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente) através da Resolução 163, de 13 março de 2014,
considera abusiva a  propaganda nas instituições escolares, in verbis:

Art. 2º Considera-se abusiva, em razão da política nacional de
atendimento da criança e do adolescente, a prática do direcionamento
de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção
de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e
utilizando-se, dentre outros, dos seguintes aspectos:

 I - linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores;
II - trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes

de criança;
III - representação de criança;
IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil;
V - personagens ou apresentadores infantis;
VI - desenho animado ou de animação;
 VII - bonecos ou similares;
VIII - promoção com distribuição de prêmios ou de brindes

colecionáveis ou com apelos ao público infantil; e
 IX - promoção com competições ou jogos com apelo ao

público infantil.
 §1º O disposto no caput se aplica à publicidade e à comunicação

mercadológica realizada, dentre outros meios e lugares, em eventos,
espaços públicos, páginas de internet, canais televisivos, em qualquer

horário, por meio de qualquer suporte ou mídia, seja de produtos ou
serviços relacionados à infância ou relacionados ao público adolescente
e adulto.

 §2º Considera-se abusiva a publicidade e comunicação
mercadológica no interior de creches e das instituições escolares
da educação infantil e fundamental, inclusive em seus uniformes
escolares ou materiais didáticos.

Inclusive tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2640/
2015 que tem como objetivo alterar a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional para vedar o apelo ao consumo nos estabelecimentos
públicos e privados da educação básica. O referido PL já foi aprovado
no âmbito da Câmara dos Deputados e encontra-se para análise do
Senado.

Também, o Projeto em seu art. 2º confunde os conceitos de
organização da sociedade civil violando assim a Lei Federal 13.019/
2014.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei

nº 195/2018, em face de sua inconstitucionalidade formal e material.
É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 195/2018, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide.

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

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 341/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 184/2018, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre
autorização de parcelamento de dívida de veículos removidos, recolhidos
e apreendidos pelo DETRAN, que se acham selecionados para hasta
pública.

Em resumo, o presente Projeto de Lei autoriza o DETRAN a
proceder ao parcelamento de débitos tributários incidentes sobre
veículos removidos, recolhidos e apreendidos, que estejam selecionados
para venda em hasta pública.

É o sucinto relatório.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à

constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas
ou regimentais quanto à sua escolha.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.
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Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional

Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das
espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas
pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva
e complementar.

O próximo ponto de análise é a fase iniciativa que consiste em
assegurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do
ato normativo que especificar.

Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”. Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um
dos citados acima poderá deflagrar o processo legislativo de leis
complementares e ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que
- por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo
- deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e
inequívoca”.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do
Chefe do Poder Executiva Estadual encontra-se no art. 43 da
Constituição Estadual. Senão vejamos:

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre: “[...] Parágrafo único- A iniciativa parlamentar
sobre projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a
projetos dos quais não decorra renúncia de receita. (acrescido pela
Emenda à Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

A Proposição em análise, não possui qualquer espécie de
renúncia de receita, uma vez que apenas autoriza parcelamento de
dívida tributária.

Nesse sentido, qualquer membro ou comissão da Assembleia
Legislativa possui competência para iniciar o processo legislativo
estadual em matéria tributária, quando não implicar em renúncia fiscal
(LC n°101/00, art.14), conforme aplicação do art. 43, parágrafo único,
da Constituição do Estado do Maranhão.

Por outro lado, nos termos previstos na Constituição Federal,
a proposição em análise é inconstitucional.

Isto porque, o referido Projeto de Lei materializa-se através de
lei autorizativa, conforme se observa em seu artigo 1º, o que torna sem
efeito todos os demais dispositivos.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal firmou sua
jurisprudência, destacando-se também acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro acerca da matéria:

EMENTA: AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGO
207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA
AUTORIZATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A
implantação de campus universitário sem que a iniciativa
legislativa tenha partido do próprio estabelecimento de
ensino envolvido caracteriza, em princípio, ofensa à
autonomia universitária (CF, artigo 207). Plausibilidade da
tese sustentada. 2. Lei autorizativa oriunda de emenda
parlamentar. Impossibilidade. Medida liminar deferida.
ADI-MC 2367 / SP - SÃO PAULO MEDIDA CAUTELAR
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA Julgamento: 05/
04/2001   Órgão Julgador:  Tribunal Pleno Publicação:  DJ
05-03-2004 PP-0013 EMENT VOL-02142-02 PP-00339

“O Tribunal deferiu pedido de medida cautelar em ação direta
de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Estado
de Alagoas, para suspender, até decisão final da ação, a
eficácia do § 9º, do art. 23, da Constituição do mesmo Estado,
acrescentado pela Emenda 22/2000, de iniciativa parlamentar,
que estabelece o prazo de 45 dias para que o chefe do Poder
Executivo encaminhe projeto de lei referente às transgressões
a que estão sujeitos os servidores militares do Estado. O
Tribunal reconheceu, à primeira vista, a ofensa ao
princípio da separação dos Poderes e da reserva de
iniciativa de lei (CF, art. 2º e 61, § 1º, f), visto que não
pode o Poder Legislativo assinar prazo para que outro
Poder exerça prerrogativa que lhe é própria. Precedente
citado: ADIn 546-DF (DJU de 14.4.2000). ADInMC 2.393-
AL, rel. Min. Sydney Sanches, 9.5.2002.(ADI-2393)
(Informativo 267 do STF)
Representação por Inconstitucionalidade de Lei Municipal
nº 3801/2004. Cuida-se de mais uma das manifestações
das chamadas “leis autorizativas” que invadem esfera
de atribuição de outro Poder, sendo absolutamente
inconstitucionais. A lei autorizativa ao fixar a competência
do Poder Executivo, autorizando-o a praticar determinada
atividade, invade alçada própria da Constituição, a quem
cabe, com exclusividade, determinar as atribuições dos
Poderes da República. E por isso ela é
INCONSTITUCIONAL. Representação Procedente.
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro. Representação por Inconstitucionalidade nº
200400700135. Representante: Prefeito do Município do
Rio de Janeiro. Representado: Câmara Municipal do Rio de
Janeiro.Relator: Desembargador Flávio Nunes Magalhães.

Sobre o assunto, vale aqui destacar Michel Temer em seu livro
intitulado Elementos do Direito Constitucional, 6º ed. Editora Revista
dos Tribunais, vejamos:

“Duas competências fiscalizadoras são atribuídas ao
Legislativo: uma ampla e geral, que lhe permite indagar
e questionar a respeito de todos os atos do Poder
Executivo, inclusive os da administração indireta. É
competência derivada da idéia segundo a qual os atos
da administração devem ser acompanhados e
fiscalizados pelo povo.”

No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou
outras Leis estabelecem a necessidade de normas autorizando o Poder
Executivo a praticar determinado ato, o que não se aplica ao caso em
tela.

Destaca-se que conceder benefício fiscal, pertence à
competência privativa do Poder Executivo, não necessitando de
autorização do Poder Legislativo para praticar ou deixar de praticar
um ato que lhe é peculiar.

E mais, as chamadas leis autorizativas não possuem resultados
práticos, pois além de serem inconstitucionais, não produzem nenhum
efeito concreto, haja vista, a sua implementação ficar na órbita
discricionária do Poder Executivo.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em sede
de Representação de Inconstitucionalidade nº 2004.007.00135, já se
manifestou sobre a matéria, vejamos:

“REPRESENTAÇÃO POR
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº
3801/2004. Cuida-se de mais uma das manifestações
das chamadas “leis autorizativas” que invadem esfera
de atribuição de outro Poder, sendo absolutamente
inconstitucionais. A lei autorizativa ao fixar a
competência do Poder Executivo, autorizando-o a
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praticar determinada atividade, invade alçada própria
da Constituição, a quem cabe, com exclusividade,
determinar as atribuições dos Poderes da República. E
por isso ela é inconstitucional. Representação
Procedente.”

Ademais, o projeto autorizativo, caso em espécie, nada
acrescenta ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório
para aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a
fazer aquilo que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder
Executivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo
de cobrar tal uso.

Outrossim, a autorização em Projeto de Lei consiste em mera
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional,
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete
privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo;
por usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta
na Constituição, nada importando se a finalidade é apenas autorizar;
por ferirem o princípio constitucional da separação de poderes
(parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

     Sendo assim, o conteúdo do presente Projeto de Lei que
“autoriza o Órgão do Poder Executivo a proceder ao parcelamento
de débitos tributários incidentes sobre veículos envolvidos, recolhidos
e apreendidos, que estejam selecionados para venda em hasta pública”
padece de inconstitucionalidade formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

184/2018, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 184/2018, nos
termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados
Eduardo Braide e César Pires.

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

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires- voto contra
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 342/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 098/2018, de
autoria do Senhor Deputado Sergio Frota, que dispõe sobre a isenção
de cobrança da taxa de estacionamento, cobradas por hospitais do
Estado, aos pacientes que estiverem submetidos à sessão de
quimioterapia.

Segundo o projeto de lei, a gratuidade será efetivada mediante
apresentação de documentos emitidos pelos hospitais aos pacientes e/
ou acompanhante.

É o que havia a relatar.
De iniciativa parlamentar, o presente projeto de lei pretende

conceder isenção na cobrança da taxa de estacionamento por hospitais
aos pacientes submetidos à sessão de quimioterapia. Não obstante os
elevados desígnios do legislador, realçados na justificativa que
acompanha a proposta, vejo-me compelido a negar assentimento à
medida, pelas razões a seguir enunciadas.

Com efeito, a matéria versada na proposição incide em
inconstitucionalidade material, por ofensa ao preceito contido no artigo
5º, XXII, da Constituição Federal, consubstanciando grave afronta ao
exercício normal e ordinário do direito de propriedade, e incorre,
também, em inconstitucionalidade formal ao usurpar competência
privativa da União para legislar sobre direito civil (artigo 22, I, da
Carta Política).

A par disso, de acordo com o disposto no artigo 174 da
Constituição da República, o Estado somente poderá exercer, como
agente normativo e regulador da atividade econômica, na forma da lei,
as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e apenas indicativo para o setor
privado.

Esse entendimento já está consagrado pelo Supremo Tribunal
Federal nos pronunciamentos exarados sobre leis de teor análogo, a
saber:

“Enquanto a União regula o direito de propriedade e
estabelece as regras substantivas de intervenção no domínio
econômico, os outros níveis de governo apenas exercem o
policiamento administrativo do uso da propriedade e da
atividade econômica dos particulares, tendo em vista,
sempre, as normas substantivas editadas pela União.”
(ADIN nº 1.918- 1).
“Plausibilidade do fundamento da inconstitucionalidade ,
no caso, não apenas material, mas também formal, do
dispositivo impugnado, por importar restrição que não
configura limitação administrativa, da espécie que sujeita o
proprietário urbano à observância de posturas municipais
ditadas por razões de interesse público, de natureza
urbanísticas, sanitária ou de segurança , mas, ao revés,
grave afronta ao exercício normal e ordinário do direito de
propriedade, assegurado no dispositivo indicado da
Constituição, com flagrante invasão de campo legislativo
próprio do direito civil, de competência privativa da União
(art. 22, I).” (ADIMC-1472 -2-DF).

A propósito do tema, o Ministro Sidney Sanches, ao relatar a
ADIn nº 2448-5, que suscitou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.702,
de 4 de abril de 2001, do Distrito Federal, asseverou:”...conquanto não
seja absoluta a proteção à propriedade no novel ordenamento
constitucional, as hipóteses de apropriação de bens privados hão de
obedecer, rigorosamente, aos parâmetros fixados na Lei Maior. Na
espécie, a intervenção estatal não recaiu sobre abuso ou distorção do
poder econômico privado ou do mercado, mas sobre o exercício normal
de direito previsto no prefalado art. 5º, inciso XXII.”

A mesma diretriz foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal,
ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 15.223, de 28 de junho de
2005, do Estado de Goiás, que concedia isenção de pagamento em
estacionamento em locais determinados (“shopping centers”,
hipermercados, instituições de ensino, rodoviárias e aeroportos), sob
o argumento de que a norma estabelecia limitação genérica ao exercício
do direito de propriedade, limitação essa para qual seria competente a
União, consoante decorre do artigo 22, I, da CF (ADI nº 3.710 -2/GO,
min. Joaquim Barbosa, j. em 9.2.07).

Não remanescem dúvidas, portanto, de que a propositura é
materialmente inconstitucional por limitar o exercício do direito de
propriedade assegurado na Constituição Federal (artigo 5º, inciso XXII),
cujas restrições devem se ater, rigorosamente, aos parâmetros traçados
na Lei Maior, e só podem ser concretizadas por ato que decorra do
Poder Central, no exercício da competência exclusiva para legislar sobre
direito civil (CF., artigo 22, I).

 Ademais, não se trata de matéria de competência do Estado
concernente ao consumo, tendo em vista que a hipótese se enquadra,
claramente, no rol daquelas em que se dá a intervenção do Poder Público
na propriedade privada e na ordem econômica, como reiteradamente
têm proclamado as Cortes de Justiça, segundo as quais, questões tais
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como as versadas na propositura devem ser disciplinadas
exclusivamente pela União, nos termos e nos limites autorizados pelos
artigos 173 e 174 da Carta Constitucional.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei  nº

098/2018, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam, por maioria pela rejeição do Projeto de Lei nº 098/2018, nos
termos do voto do Relator, contra os votos dos Senhores Deputados
Eduardo Braide e César Pires.

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

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente
Deputado Marco Aurélio- Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado César Pires- voto contra
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 343 /2018

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

legalidade do Veto Parcial Aposto ao Projeto de Lei nº 178/2018,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que altera o Código de
Saúde do Estado do Maranhão adequando-o ao Estatuto da Criança e
do Adolescente e à Lei Federal nº 13.431/2017.

Na Mensagem nº 058/2018, o Governador do Estado expõe as
razões do veto parcial, destacando que o veto ao art. 3º da proposição
decorre de inconstitucionalidade formal e material, tendo em vista o
disposto nos arts. 6º e 43, V da Constituição Estadual, e no art. 2º da
Constituição Federal de 1988, que estabelecem, respectivamente, a
competência privativa de iniciativa de projetos de lei do Governador
sobre tema de atribuições a órgãos do poder executivo, e o Princípio da
Separação dos Poderes.

No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer
(art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a
constitucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente
inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-
á, total ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do
veto.

No caso em tela, a Mensagem nº 058/2018 do Executivo foi
enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual o Governador
Maranhense apresentou as razões do veto total ao projeto de lei
ordinária nº 178/2018, considerando-o inconstitucional formal e
materialmente.

No veto jurídico (inconstitucionalidade), destaca-se que o
art. 3º do projeto em análise é, realmente, inconstitucional, posto cria
atribuições a órgãos do Executivo, interferindo na Separação dos
Poderes, princípio insculpido na Carta Magna.

Segundo a Constituição Federal:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
No tocante à Constituição Estadual do Maranhão:
Art. 6º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
[...]
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre: [...]

V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 23/1998)

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a razão ao
Governador, em vetar o dispositivo da Propositura de Lei, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal e material. Sendo assim, as
razões do veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial

aposto ao Projeto de Lei nº 178/2018, por estar eivado de
inconstitucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam, por maioria pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao
Projeto de Lei nº 178/2018, nos termos do voto do Relator, contra os
votos dos Senhores Deputados Eduardo Braide e César Pires.

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

em 23 de outubro de 2018.
Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide- voto contra
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires- voto contra
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 345/2018

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 182/2018, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que institui a meia-
entrada para jovens de até vinte e um anos de idade em estabelecimentos
que proporcionam lazer e entretenimento.

Em síntese, a Proposição de Lei assegura o pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do valor efetivamente cobrado para o ingresso
em casas de diversões, praças desportivas e similares aos jovens de até
21 (vinte e um) anos de idade.

Ressalte-se que, já existe Lei Estadual nº 9.683, de 28 de agosto
de 2012, que assegura aos professores da Rede Pública e Privada de
todos os níveis de Ensino o acesso a Estabelecimentos Culturais e de
Lazer, mediante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor
efetivamente cobrado.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade
formal no Projeto de Lei em análise, pois pensar diferente é realizar
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo
e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder
Legislativo dos Estados Federados. No tocante a análise da
constitucionalidade material também não há nenhuma irregularidade.

Por fim, objetivando aprimorar o texto original do projeto sob
exame, sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 182/2018, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade
ou ilegalidade, na forma do substitutivo anexo a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 182/2018, nos termos do
voto do Relator.
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 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 23 de outubro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 182 / 2018

Altera dispositivos da Lei nº 9.683, de 28 de agosto
de 2012, que Institui a  meia-entrada para
professores da rede pública e privada em
estabelecimentos que promovam lazer e cultura e
dá outras providências.

Art. 1º - Fica assegurado aos professores e jovens de até 21
(vinte e um) anos de idade o acesso a estabelecimentos culturais e de
lazer (casas de diversões, praças desportivas e similares), mediante o
pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor efetivamente
cobrado.

§ 1º- Por estabelecimentos culturais e de lazer compreendem-
se os cinemas, os teatros, os museus, os circos, as casas de shows e
quaisquer outros ambientes, públicos ou particulares, em que se
realizem espetáculos artísticos e/ou culturais.

§ 2º - O benefício de que trata o caput é extensivo aos professores
já aposentados e aplica-se a todos os eventos promovidos por quaisquer
entidades realizados em estabelecimentos públicos ou particulares.

§ 3º - A meia-entrada corresponderá sempre à metade do valor
do ingresso cobrado no dia, ainda que sobre os preços incidam descontos
ou atividades promocionais.

§ 4º-   A comprovação da condição prevista no caput deste
artigo, para recebimento do beneficio será feita por qualquer documento
de identidade expedido pelos Órgãos Públicos.

Art. 2º - O benefício da meia-entrada será concedido aos
professores que comprovarem sua condição de docente, mediante
apresentação da carteira funcional emitida pelo respectivo órgão
empregador ou através do respectivo contracheque, juntamente com
documento de identidade, no momento da aquisição do ingresso e na
portaria da realização do evento.

§ 1º - Para os professores aposentados a comprovação deverá
ser feita mediante a apresentação do documento de identidade
juntamente com o comprovante de renda que identifique a função de
magistério exercida.

Art. 3º - Os estabelecimentos de cultura e lazer a que se refere
o §1º desta Lei deverão afixar em suas bilheterias, em locais de grande
visibilidade, anúncio público contendo a seguinte informação: “É
assegurado a todos os professores ativos e inativos, bem como os
jovens de até 21 (vinte e um) anos de idade o pagamento de meia-
entrada neste estabelecimento”.

Art. 4º - O descumprimento pelos estabelecimentos do
disposto nesta Lei ensejará a cobrança de multa no valor correspondente
a 100 (cem) vezes o valor do respectivo ingresso.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

P O R T A R I A    Nº. 994/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, baseado no que estabelece a Resolução
Administrativa nº 463/2005 e a Resolução Administrativa nº 1051/
2009 e tendo em vista o que consta do Processo nº 4783/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao
servidor JOSE ALEXANDRE DINIZ LOPES, Subdiretor de
Publicação e Divulgação, matrícula nº 1647999 deste Poder, no valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com aplicação destinada conforme
Requisição de Adiantamento nº RA0010/2018 – ALEMA.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento
de Fundos correrão por conta do Programa 0318 – Gestão Legislativa,
Ação 4049 – Manutenção da Unidade, Plano Interno – Manutenção,
através da Fonte de Recursos 010101 – Tesouro Estadual.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 16
de outubro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2255/2018-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial nº 034/2018-CPL/ALEMA, cujo objeto
trata do Registro de Preços de materiais permanentes tipo “
eletrodoméstico”, visando futuras aquisições para Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos
envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de habilitação
será em sessão pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 06 de
novembro de 2018, na sala de licitações da cpl, localizada no térreo do
prédio da sede da assembleia, sito no palácio manoel bequimão, av.
jerônimo de albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h,
onde poderão ser consultados e/ou obtido gratuitamente por meio
digital, bem como pela internet através do endereço eletrônico
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 22 de outubro de
2018. SHEILA MARIA TENÓRIO DE BRITO. Pregoeira da
ALEMA. De acordo: André Luís Pinto Maia. Presidente da CPL
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