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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 / 07 / 2022 – 3ª FEIRA
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PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 12.07.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I – PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nº 189/2022)

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº  009/2022, 
(MENSAGEM Nº 008/2022), DE AUTORIA DO PODER JUDI-
CIÁRIO, QUE  ALTERA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E 
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO) 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁ-
VEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA; E DE 
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – 
RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. 

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº  011/2022, 
(MENSAGEM Nº 3/2022), DE AUTORIA DA DEFENSORIA PÚ-
BLICA, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
168 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014. DEPENDE DE PARECER 
DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

II - PROJETO DE LEI
(DISCUSSÃO ENCERRADA)  EM  VOTAÇÃO 

ÚNICO TURNO  (REQ. 188/22)

3. PROJETO DE LEI Nº 184/2022 DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA 
A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 
2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FIS-
CALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO PRO-
FESSOR MARCO AURÉLIO. 

III – PARECER
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO  

4. PARECER Nº 327/2022, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 049/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE VISA ASSEGURAR ÀS VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR O DIREITO À COMUNI-
CAÇÃO PRÉVIA QUANDO DO RELAXAMENTO DE MEDIDA 
DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE OU DE MEDIDA PROTETIVA 
DE URGÊNCIA APLICADA CONTRA QUEM DEU CAUSA A VIO-
LÊNCIA.  O AUTOR RECORREU À MESA DIRETORA DA DE-
CISÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 169/2022, 
CONFORME O § 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO, 
ONDE FOI ACATADA A DECISÃO PELA MESMA. – RELATOR 
DO PARECER DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 
187/2022)

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CONCEDE ME-
DALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN AO 
SENHOR CÉSAR JATAHY FONSECA. COM PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
041/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, 
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “SARGENTO 
SÁ” AO SARGENTO EVANDRO COSTA MONTEIRO. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR DEPUTADO CIRO NETO.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
042/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, 
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO TENENTE-CORONEL FRANCISCO DE SOUSA 
PEREIRA.  COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

8. REQUERIMENTO Nº 190/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE  
SEJA AGENDADA PARA O DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, UMA 
SESSÃO SOLENE  QUE CONCEDERÁ O TÍTULO DE CIDADÃO 
MARANHENSE A LAHÉSIO RODRIGUES BONFIM.

9. REQUERIMENTO Nº 191/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DETINHA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDO 
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE 
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALI-
ZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE 
LEI NºS 080/2022, QUE INSTITUI A “CAMPANHA COM A FORÇA 
DO CORAÇÃO LILÁS”, EM UNIDADES DE ENSINO DA REDE 
PÚBLICA E PRIVADA E Nº 259/2022, QUE ESTABELECE AS DI-
RETRIZES PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE 
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS MULHERES COM DEFICIÊN-
CIA AUDITIVA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMI-
LIAR, AMBOS DE SUA AUTORIA.

10. REQUERIMENTO Nº 192/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM RE-
GIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A 
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO,O PROJETO 
DE LEI Nº 324/2022 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

11. REQUERIMENTO Nº 195/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE, SEJA DISCUTIDO 
E VOTADO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EX-
TRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE 
SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 043/2022, DE SUA 
AUTORIA. 
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REQUERIMENTO N° 189 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, re-
queiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido  e vota-
do, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-
-se logo após a presente Sessão, o Projetos de Lei Complementar Nº 
011 e 009/2022,  de autoria da Defensoria Pública e do Poder Judiciário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 12 JULHO DE 2022. - 
RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 12.07.2022

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 004/2022
RELATÓRIO:
Atendendo ao disposto no artigo 248, § 2º, do Regimento Interno, 

retornou a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 184/2022, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração execução da Lei Orçamen-
tária de 2023, para recebimento de emendas, por ocasião da primeira 
discussão.

Em obediência ao dispositivo regimental, acima mencionado, foi 
concedido o prazo para apresentação de emendas, tendo sido recebida 
neste período uma Emenda, subscrita pelos membros desta Comis-
são de Orçamento, Finanças, fiscalização e Controle.

Em síntese a Emenda apresentada, visa disciplinar a execução 
orçamentária e financeira, de que trata o § 1°, do art. 136-A, da Emenda 
Constitucional Estadual nº090/2020, constantes da Lei Orçamentaria 
Anual, destinadas às Emendas Parlamentares Individuais.

Com efeito, a Emenda sob exame, acrescenta dispositivos aos 
artigos 31 e 32 , do Projeto de Lei nº 184/2022, que dispõe sobre as Di-
retrizes Orçamentária, para o exercício financeiro de 2023, objetivando 
tornar exequível as emendas parlamentares impositivas, constantes da 
Lei Orçamentaria Anual. A Emenda apresenta-se em conformidade com 
todos os diplomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requi-
sitos para sua aprovação. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
sua aprovação-EMENDA APROVADA.

VOTO DO RELATOR:
  Assim sendo, pelas razões acima aduzidas, de ordem consti-

tucional, legal e financeira, votamos pela aprovação da Emenda nº 
001/2022.

 É o Voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 

e Controle votam nos termos do voto do Relator.
É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Prfº Marco Aurélio
Relator: Deputado Prfº Marco Aurélio

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Antonio Pereira                                            
Deputado Ariston Sousa                                              
Deputado Arnaldo Melo                                                
Deputado Neto Evangelista                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 336 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa o Projeto de Lei nº 359/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a capaci-
tação dos funcionários de bares, restaurantes, boates, clubes noturnos, 
casas de espetáculos e congêneres, de modo a habilitá-los a identificar 
e combater o assédio sexual e a cultura do estupro praticados contra as 
mulheres.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, a empresa enquadrada 
como bar, restaurante, boate, clube noturno e casa de espetáculo, bem 
como outra de atividade similar, deverá promover, anualmente, a capa-
citação de todos os seus funcionários para que estejam habilitados a 
identificar e combater o assédio sexual e a cultura do estupro praticados 
contra a mulher que trabalha ou frequenta tais lugares. O estabeleci-
mento deverá afixar aviso, em local de fácil visualização, com a indi-
cação do funcionário ou funcionária responsável pelo atendimento e 
proteção à mulher que se sinta em situação de risco.

Ressalte-se, por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.319, de 10 de agosto de 
2020, que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimen-
tos congêneres a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em 
situação de risco/ vulnerabilidade, devendo treinar e capacitar todos 
os seus funcionários para aplicação das medidas previstas nesta Lei. 
Portanto, a mencionada Lei já contempla os objetivos da propositura de 
Lei, sob exame.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
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sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vota-
ção de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno,  se-
não vejamos: 

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 359/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.319, de 10 de agosto de 2020, o 
qual possui o mesmo sentido.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 359/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022. 
                                                                                                                                                                     
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

 Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 400 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 205/2021, de autoria da 

Senhora Deputada Mical Damasceno, que “estabelece medidas pro-
tetivas ao direito dos estudantes do Estado do Maranhão ao apren-
dizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta oficial e 
orientações legais de ensino, e dá outras providências”.

Nos termos da presente propositura de Lei, fica assegurado aos 
estudantes do Estado do Maranhão o direito ao aprendizado da língua 
portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino 
estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo 
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) e da gramática 
elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Em adição, o art. 3º dispõe que fica vedado o uso da “linguagem 
neutra”, do “dialeto não binário” ou de qualquer outra que descarac-
terize o uso da norma culta na grade curricular e no material didático 
de instituições de ensino públicas ou privadas, em documentos oficiais 
dos órgãos estaduais, em editais de concursos públicos, assim como 
em ações culturais, esportivas, sociais ou publicitárias que percebam 
verba pública de qualquer natureza.

Ademais, o art.4º determina que as Secretarias responsáveis pelo 
ensino básico e superior do Estado do Maranhão deverão empreender 
todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa 
culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa 
aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das 
normas e orientações legais de ensino. Ficando o Poder Executivo 
autorizado a firmar convênio com instituições públicas e privadas 
voltadas à valorização da língua portuguesa no Estado do Maranhão. 
(art. 5º)

Contextualiza a Justificativa:
O Estado do Maranhão sempre foi o berço de grandes es-

critores brasileiros, como Aluísio Azevedo, Gonçalves Dias, Graça 
Aranha, Ferreira Gullar e tantos outros ícones da literatura de 
língua portuguesa. Aliás, por esse motivo a nossa capital, São Luís, 
recebeu o título de Atenas Brasileira, dado a relevância intelectual 
de seus filhos para a língua portuguesa.

Nesse sentido, inspirados na rica tradição intelectual mara-
nhense e visando proteger o nosso patrimônio linguístico-cultural, 
o presente projeto tem como finalidade principal garantir o direito 
dos estudantes do Estado do Maranhão quanto ao aprendizado da 
norma culta da língua portuguesa, bem como suas regras oficiais.

Em sendo analisado o presente projeto percebemos a relevância 
da matéria oportunamente tratada pela presente proposição, entretanto, 
mister se faz observar alguns aspectos legais envolvendo a problemá-
tica proposta. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação -Lei nº 9.394/96) 
aprovada após oito anos de debates profundos no Congresso Nacional 
e de ampla participação dos sujeitos da área educacional, adotou como 
um de seus  princípios a flexibilidade, que objetiva a autonomia das 
escolas na definição de suas propostas pedagógicas. 

Assim, ficou determinado por aquele instrumento normativo 
que, respeitada a Base Nacional Curricular Comum - estabelecida pela 
União com o objetivo de manter a unidade do ensino nacional - a parte 
diversificada do currículo deve ser complementada, em cada sistema 
de ensino e estabelecimento escolar, por disciplinas que levem em 
conta as características regionais e locais da comunidade, da cultura, 
da economia e da clientela.

Por isso, apesar de a Constituição Federal deixar expresso que 
os Estados membros têm competência concorrente para legislar – 
quando se trata de educação, cultura, ensino e desporto-, concordamos 
com a opinião dos diversos especialistas de educação que alertam para 
uma parcimônia na inclusão de disciplinas ou conteúdos nos currículos 
escolares brasileiros.

Ademais, é preciso esclarecer que o direito à utilização da lín-
gua portuguesa nas escolas, sejam públicas ou privadas, já vem garan-
tida na própria Constituição Federal.

Com a promulgação da Constituição de 1988, passou o país a 
contar com uma definição constitucional de uma língua oficial. O art. 
13 da Constituição determina: “A língua portuguesa é o idioma ofi-
cial da República Federativa do Brasil”.

Ao restringir uma determinada língua como oficial, o Estado 
obriga-se a editar nessa língua todos os seus atos. Com isso, os indiví-
duos passam a ter um direito, oponível ao Estado, de acesso a informa-
ções e serviços na língua oficial. Não é à toa que a regra constitucional 
que consagra o idioma oficial, o art. 13, está no Título II, “Dos direitos 
e garantias fundamentais”. 

Acrescente-se, quanto ao tema, que o texto constitucional fede-
ral foi ainda mais claro quanto ao assunto, neste sentido, citamos o art. 
201, §2º da CF/88:

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental.

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também 
a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem.

No plano individual, o direito linguístico é “o direito de cada 
indivíduo a aprender e desenvolver livremente sua própria língua 
materna, a receber educação pública através dela, usá-la em con-
textos oficiais socialmente relevantes e a aprender pelo menos uma 
das línguas oficiais do seu país de residência”1. Como vemos, re-
ferido direito já vem contemplado no plano constitucional federal, de 

1  HAMEL, Rainer Enrique (1995). Derechos lingüísticos 
como derechos humanos: debates y perspectivas. In Alteridades, 5 
(10). pp.11-23
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forma explícita, tornando-se prejudicada a proposição ora em análise.

Além disso, temos que lembrar que o projeto em comento tam-
bém deixa de observar as disposições constitucionais das competên-
cias, principalmente os arts. 1º, 4º e 5º. Padecem os referidos artigos 
do vício de iniciativa, por ser ela do chefe do Poder Executivo, como 
se vê do art. 43 da Constituição do Estado, in verbis:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Esta-
do às leis que disponham sobre: 

I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Cor-
po de Bombeiros Militares; 

II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na ad-
ministração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

III – organização administrativa e matéria orçamentária. 
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 
068 de 28/08/2013) 

IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade; 

V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de 
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração 
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 
18/12/1998)

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as competência / atribuições do Executivo Estadual 
ou da Secretaria de Estado da Educação, e neste contexto, sobre as 
normas e diretrizes a serem seguidas pela Rede Pública e Privada de 
Ensino.

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela rejeição do Projeto de Lei nº 205/2021.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 205/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.
                                                                                                  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 408/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 139/2022, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que 
Dispõe sobre a prestação de auxílio às pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida nos supermercados e estabelecimentos congêne-
res, e dá outras providências.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, os hipermercados, su-
permercados, micromercados, varejões e estabelecimentos congêneres 
deverão disponibilizar, durante o horário regular de funcionamento, 
funcionários para, em caso de necessidade, auxiliarem pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida que estejam no interior do estabe-
lecimento realizando ou prestes a realizar compras, excetuando-se aos 
estabelecimentos que tiverem até 06 (seis) funcionários.

Prevê ainda a propositura, que o auxílio estabelecido compreen-
de:  conduzir a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida no in-
terior do estabelecimento;  indicar a localização do objeto desejado;  
conduzir o carrinho de compras; pegar e colocar o objeto desejado no 
carrinho de compras; ler as informações referentes a produtos, tais 
como preço, ofertas, data de validade, especificações e o que mais se 
fizer necessário. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

Quanto ao tema em análise, verifica-se que a Constituição Fede-
ral garantiu a competência concorrente da União e dos Estados para 
legislar sobre proteção e responsabilização por dano ao consumidor 
(art. 24, VIII), senão vejamos:

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

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico; [...]

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

Outrossim, em matéria de legislação concorrente, conforme es-
tabelecem os §§ 1º e 4º, do art. 24, da CF/88, cabe à União estabelecer 
normas gerais e isso não exclui a competência suplementar dos Estados. 
A justificativa razoável é o forte intuito de proteção do consumidor que 
animou o Poder Constituinte originário a atribuir a pluralidade de entes 
com atribuições legislativas para melhor atender as tutelas dos consu-
midores.

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

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exa-
me está legislando em prol do consumidor, com vistas a resguardar o 
equilíbrio na relação consumerista, mediante a efetivação de direitos e 
deveres de consumidores e fornecedores, e controle e fiscalização da 
atividade.  Portanto, a matéria tem amparo constitucional. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade do Pro-

jeto de Lei nº 139/2022, ora apresentado, o que somos pela sua apro-
vação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 139/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.                                                              
                                                                                                                                                                  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

 Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 420 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 568/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que Estabelece aos hospitais públicos e 
privados instituírem procedimentos relacionados à humanização do luto 
materno e parental no âmbito do Estado de Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica estabelecido aos 
hospitais públicos e privados no âmbito do Estado de Maranhão, os 
procedimentos relacionados à humanização do luto materno e parental 
e protocolos visando à formação, o autocuidado e a atualização dos 
profissionais de saúde.

Sucede que já tramitou nesta Douta Comissão Técnica Perma-
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nente, tratando sobre o mesmo assunto da proposição em epígrafe, o 
Projeto de Lei nº 070/2021, de autoria da Senhora Deputada Ana do 
Gás, que Estabelece aos hospitais públicos e privados instituírem pro-
cedimentos relacionados a humanização do luto materno e parental no 
âmbito do Estado do Maranhão ”, tendo o mesmo recebido Parecer 
contrário, em face da sua inconstitucionalidade  (Parecer nº 266/2022).

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vota-
ção de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou 
rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I e parágrafo único, do Regi-
mento Interno senão vejamos: 

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

(...)
Parágrafo único. Se um Deputado verificar a apresentação de 

projeto de lei ou qualquer outra proposição de outro parlamentar, 
idêntico ou análogo ao que tenha sido apresentado antes, poderá so-
licitar, por escrito, ao Presidente, que considere prejudicada a propo-
sição mais recente. Uma vez verificada a procedência do alegado, o 
Presidente mandará arquivar a proposição impugnada.

Outrossim, não se admitirão proposições anti regimentais, a teor 
do que dispõe o art. 129, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
caso em espécie.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela PREJUDICA-

BILIDADE do Projeto de Lei nº 568/2021, com base no art. 169, in-
ciso I e parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 568/2021, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 12 de julho de 2022.        

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 421 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei n° 099/2022, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que 
estabelece reserva de vagas de estágio para alunos oriundos da rede 
pública de ensino.

O Projeto de Lei em análise, estabelece que as empresas que re-
cebem benefícios ou isenções fiscais do Estado, bem como as conces-
sionárias de serviços públicos estaduais, deverão reservar, no mínimo, 
20% (vinte por cento) das vagas de estágio remunerado para alunos da 
rede pública de ensino.

Como podemos observar, o presente projeto de lei pretende criar 
obrigações aos concessionários de serviços concedidos pelo Executi-
vo, obrigações essas que gerarão custos contratuais que podem afetar o 
equilíbrio financeiro da concessão, ocasionando uma provável revisão 
contratual, o que, em última análise onerará o Poder Executivo, ferindo, 
portanto, o princípio constitucional da separação dos poderes (parágra-
fo único, do art. 6°, da CE/89 e o art. 2º da CF/88).

O Supremo Tribunal Federal detém entendimento sedimentado 
no sentido de que a iniciativa para regulamentação de concessões públi-
cas é privativa do Chefe do Poder Executivo, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 
7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS 
MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO 

PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS 
ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR 
DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA 
ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, cele-
brado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções 
sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio 
da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida 
em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão 
dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado procedente. (ADI 2.733, Rel. Min. EROS 
GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 3/2/2006).

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada 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.

Percebe-se que a propositura de lei sob exame impõe às conces-
sionárias a reserva de vagas de estágio para alunos oriundos da rede 
pública de ensino, como se verá, a proposta é inconstitucional.

É que a livre iniciativa erigida aos status de fundamento do 
Estado e de princípio da ordem econômica, assegura o livre exercício 
de empresas e a propriedade privada, sendo nesse sentido o disposto 
nos arts. 1º, inciso IV e 170, inciso II, ambos da Constituição Federal, 
senão vejamos:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do traba-

lho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existên-
cia digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguin-
tes princípios:

(...)
II - propriedade privada;”

É preciso ter presente, porém, que, a atividade de fomento do 
Estado, a qual ocorre quando se apoia a iniciativa privada, ou se estimula 
determinados comportamentos, deve dar-se, preferencialmente, por 
mecanismos de indução, não obrigatórios, caso em espécie, conside-
rando que a livre iniciativa e a economia de mercado constituem funda-
mentos da ordem constitucional. 

Feita essas considerações, é possível afirmar que a propositura de 
lei em comento padece de vício de inconstitucionalidade material por 
afrontar aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da 
propriedade privada acima descritos. 

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

mos pela rejeição do Projeto de Lei nº 099/2022, por encontrar-se 
eivado de inconstitucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 099/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Ciro Neto                                                   
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº433 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 264/2022, de autoria da 
Senhora Deputada Helena Duailibe, que institui a notificação prévia às 
mulheres vítimas de violência quanto à soltura do agressor no curso do 
processo judicial ou da investigação policial, bem como por concessão 
de qualquer benefício ou cumprimento de pena.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica instituída a no-
tificação prévia e compulsória às mulheres vítimas de violência de 
qualquer tipo, desde que com endereço certo e conhecido nos autos do 
inquérito ou ação penal, quanto a qualquer ato que permita a soltura do 
agressor no curso do processo judicial ou da investigação policial, ou, 
ainda, após o cumprimento, perdão ou extinção da pena ou a concessão 
de qualquer benefício que abrande o regime de cumprimento ou a forma 
de execução da pena.

Prevê ainda a propositura, que a execução do ato processual de 
liberação do acusado de agressão, deverá aguardar a devida Notificação 
à vítima prevista no artigo anterior, salvo se certificada pelo oficial de 
justiça a sua impossibilidade ou em caso de absolvição do réu.

   É necessário destacar que existe a Lei Ordinária Federal nº 
11.340, de 07 de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º, do art. 
226, da Constituição Federal, da convenção sobre a eliminação de todas 
as formas de discriminação contra as mulheres e da convenção intera-
mericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher; 
dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar 
contra a mulher; altera o código de processo penal, o código penal e a 
lei de execução penal; e dá outras providências.

Cumpre mencionar que popularmente conhecida como Lei Ma-
ria da Penha, a norma em questão é bem clara em seu Art. 21, quando 
estabelece:

“... A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais rela-
tivos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída 
da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do 
defensor público.

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou 
notificação ao agressor ...”

O presente Projeto de Lei não acrescenta em nada, no ordena-
mento jurídico, portanto, a disciplina federal já é bastante abrangente 
a ponto de excluir do legislador estadual margem política para editar 
atos dessa natureza e com esse conteúdo.  

Ademais, compete, privativamente, à União legislar sobre direi-
to penal e processual, a teor do que dispõe o art. 22, inciso I, da CF/88, 
senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (EC nº 
19/98 e EC   nº 69/2012)

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Desta forma, há violação constitucional no tocante à iniciativa, 
por ser competência da União, dispor sobre direito penal e processual, 
caso em espécie.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

264/2022, visto que a matéria constante da propositura de Lei já está 
prevista na Lei Ordinária Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, e 
por violar a competência privativa da União (art. 22, inciso I, da CF/88)

    É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 264/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa

Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 438 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

033/2022, apresentado pela Senhora Deputada Andreia Rezende, que 
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Doutor Aurimar 
de Andrade Arrais Sobrinho, natural da cidade de Canoas, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Registra a justificativa da autora da proposição, que Aurimar de 
Andrade Arrais Sobrinho, nascido em Canoas, no Estado do Rio Gran-
de do Sul, aos 27 de outubro de 1983, filho do cearense Antônio Alencar 
de Andrade e da gaúcha Neila Maria Ferreira de Andrade. 

Chegou ao Maranhão em 26 de janeiro de 1986, com pouco mais 
de dois anos de idade, onde se estabeleceram em definitivo, aqui fa-
zendo a vida, tendo estudado o ensino fundamental no Instituto Divina 
Pastora, e ensino médio parte no antigo CEFET, e parte no Colégio 
O Bom Pastor, tendo ingressado na Faculdade de Direito na UFMA 
no primeiro semestre de 2003, além de ter ingressado de modo conco-
mitante na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, porém 
acabou abandonando na metade do curso em razão de ter sido aprova-
do para o cargo de Técnico Judiciário do TRE-MA, onde trabalhou de 
março de 2006 a julho de 2016, trabalhando nos gabinetes dos juízes 
membros da corte, além da Corregedoria Regional Eleitoral e na Pre-
sidência do TRE - MA. 

Aprovado para a Magistratura do Estado do Maranhão no con-
curso de 2012, que somente chegou ao seu fim em maio de 2015, com 
a finalização do curso de formação, foi nomeado e empossado juiz de 
direito em julho de 2016. Sua primeira Comarca foi Governador Nunes 
Freire, onde saiu em junho de 2018 para a Comarca de Humberto de 
Campos, em remoção por merecimento, lá ficando até abril de 2021, 
quando foi promovido por merecimento para a 1ª Vara Cível de Balsas, 
onde permanece até hoje.

Como costuma se apresentar, é gaúcho de nascimento, mas ma-
ranhense de coração, pois foi esta terra que o abraçou como filho, em 
que cresceu, fez amigos, estudou, se formou e passou em concursos 
públicos, e aqui também conheceu sua esposa com quem constituiu sua 
família. 

 Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno 
desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]

h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-
nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pela autora do Projeto de Resolução 
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, 
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
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ção Legislativa n.º 033/2022, de autoria da Senhora Deputada Andreia 
Rezende.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
033/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 445 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

034/2022, apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que 
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Coronel Sérgio Henrique 
Lopes Rendeiro, natural de Belém, Estado do Pará.

Consta no Currículo que acompanha a proposição, que o Senhor 
Coronel SÉRGIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO, nasceu no dia 04 
de fevereiro de 1975, em Belém/PA, filho do Sr. Manoel Domingos 
Farias Rendeiro e da Sra. Maria Dalva Lopes Rendeiro.

2. DATA DE PRAÇA: 19 de fevereiro de 1994, na Escola Prepa-
ratória de Cadetes do Exército - EsPCEx.

3. TURMA DE FORMAÇÃO: Turma de 1998 da Academia Mi-
litar das Agulhas Negras - AMAN.

4. DATA DE PROMOÇÃO AO POSTO ATUAL: 30 de abril de 
2018.

5. CURSOS E ESTÁGIOS REALIZADOS:
- Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agu-

lhas Negras (AMAN) - 1998;
- Curso de Formação de Oficiais de Infantaria da Academia Mili-

tar das Agulhas Negras (AMAN) - 1998;
- Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga no Centro de 

Instrução na                   Caatinga - 1998;
- Estágio de Operações Aeromóveis na 12ª Brigada de Infantaria 

Aeromóvel 1998;
- Estágio de Adaptação e Operações na Selva no Centro de Instru-

ção de Guerra na Selva - 1998;
- Curso de Pelotão de Operações Especiais da Aeronáutica – Base 

Aérea de                   Canoas /RS - 2002;
- Estágio tático de Cmt de Pelotão Blindado no Centro Instrução 

de Blindados - 2003;
- Curso de Política e Estratégia da Associação dos diplomados da 

Escola Superior de Guerra e Universidade Federal Fluminense - 2004;
- Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Infantaria na Escola 

de Aperfeiçoamento (ESAO) - 2006;
- Curso Básico de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligên-

cia ABIN - 2009;
- Curso Intermediário de Inteligência na Escola de Inteligência 

Militar do Exército – 2009;
- Curso de Operações Psicológicas no Comando de Operações 

Especiais do Exército – 2012;
- Curso de Técnica Operacional de Entrevista na Escola Nacional 

de Inteligência – 2013;
- Curso de altos Estudos Militares na Escola de Comando e Esta-

do-Maior do Exército (ECEME) 2017- 2018;
- Curso de Planejamento e Operações na Selva no Centro de Ins-

trução de Guerra na Selva (CIGS) - 2019; e
- Estágio de Comunicação Social para Oficiais do Quadro do 

Estado-Maior da Ativa no Centro de Comunicação Social do Exército 
- 2020.

6. CONDECORAÇÕES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS.
- Medalha Militar de Prata;
- Medalha Corpo de Tropa com Passador de Bronze;

- Medalha do Pacificador;
- Medalha do Serviço Amazônico - passador de Prata 2 Casta-

nheiras
- Medalha Marechal Trompowsky;
- Medalha Marechal Osório - O Legendário;

7. PRINCIPAIS CARGOS DESEMPENHADOS COMO TE-
NENTE E CAPITÃO.

- Cmt de Pelotão de Fuzileiros de Selva no 52º Batalhão de Infan-
taria de Selva (Marabá/PA);

- Cmt de Companhia de Fuzileiros no 8º Batalhão de Infantaria 
Motorizado (Santa Cruz do Sul/RS);

- Cmt da Companhia de Comando e Apoio do 3º Batalhão de 
Infantaria (São Gonçalo/RJ);

- Oficial de Inteligência do 3º Batalhão de Infantaria (São Gon-
çalo/RJ);

- Cmt de Companhia de Infantaria de Selva no Comando de Fron-
teira do Amapá/34º BIS (Macapá/AP);

- Oficial de Inteligência do Comando de Fronteira do Amapá/34º 
BIS (Macapá/AP);

- Cmt do Grupo de Operações de Inteligência da Artilharia Divi-
sionária da 3ª DE - 2010/2011 (Cruz Alta/RS).

8. PRINCIPAIS CARGOS DESEMPENHADOS COMO OFI-
CIAL SUPERIOR.

- Oficial do Gabinete do Comandante de Exército no Centro de 
Inteligência do Exército (Brasília/DF);

- Instrutor da Seção de Inteligência da Escola de Inteligência do 
Exército - EsIMEx (Brasília/DF);

- Chefe da Seção de Operações de Inteligência da Escola de Inte-
ligência do Exército - EsIMEx (Brasília/DF);

- Cmt do Grupo de Operações de Inteligência da 1ª Brigada de 
Infantaria de Selva – 2014/2015 (Boa Vista/RR); e

- Oficial de Inteligência da 8ª Região Militar e Assistente do Cmt 
da 8ª Região Militar (Belém/PA).

9. FUNÇÃO ATUAL: Comandante do 24 Batalhão de Infantaria 
de Selva (24 BIS).

10. CASADO COM A SRA NEILA DE CÁSSIA RENDEIRO 
e POSSUI DOIS FILHOS: MANOEL RENDEIRO NETO e MARIA 
EDUARDA RENDEIRO.

 
 Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-

solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno 
desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]

h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que 
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, re-
ligiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

O Currículo apresentado pela autora do Projeto de Resolução Le-
gislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas 
hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 034/2022, de autoria da Senhora Deputada Helena 
Duailibe.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
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nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
034/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 446 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 293/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação Ba-
tista de Assistência Comunitária, com sede e foro no Município de 
Paulo Ramos, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto 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 compe-
tência, 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).

A Associação de que trata a propositura, é uma entidade civil, 
sem fins lucrativos, duração por tempo indeterminado e de caráter 
socioeducativo e socioassistencial, e tem por finalidades: proporcio-
nar atividades na área da educação, saúde e saneamento básico jun-
to as famílias da comunidade; proporcionar atividades educativas 
visando a promoção da coletividade para que possam melhor de-
sempenhar suas funções no trabalho, e com a comunidade; promo-
ver o aperfeiçoamento cultural, através de cursos, seminários, pa-
lestras, simpósios e outras atividades; promover o amparo social da 
coletividade; assegurar o fortalecimento e a autonomia da ABAC 
em gerir seus próprios recursos com a participação da comunida-
de; Prestar serviços de assistência social à comunidade com oficinas 
voltadas à Arte, Cultura e Educação; participação em Programas e 
Serviços Culturais especialmente desenvolvidos em prol da comu-
nidade; buscar Parcerias para proporcionar cursos profissionali-
zantes entre outros; desenvolvimento de atividades, durante todo 
o ano, que propiciem a sustentação da ABAC e outras atividades 
compatíveis com a finalidade e os propósitos da ABAC.

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 pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 293/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa

Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 447 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 292/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública o 
Instituto de Gestão de Projetos Sociais, com sede e foro no Município 
de Icatu, no Estado do Maranhão.

Sucede que já tramitou nesta Douta Comissão Técnica Perma-
nente, tratando sobre o mesmo assunto da proposição em epígrafe, o 
Projeto de Lei nº 286/2022, de autoria do Senhor Deputado Othelino 
Neto, que Considera de Utilidade Pública o “INSTITUTO DE GES-
TÃO DE PROJETOS SOCIAIS – IGPS”, com sede e foro no Muni-
cípio de Icatu, Estado do Maranhão, tendo o mesmo recebido Parecer 
Favorável, em face da sua constitucionalidade  (Parecer nº 396/2022).

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vota-
ção de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão 
vejamos: 

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

(...)
Parágrafo único. Se um Deputado verificar a apresentação de 

projeto de lei ou qualquer outra proposição de outro parlamentar, 
idêntico ou análogo ao que tenha sido apresentado antes, poderá so-
licitar, por escrito, ao Presidente, que considere prejudicada a propo-
sição mais recente. Uma vez verificada a procedência do alegado, o 
Presidente mandará arquivar a proposição impugnada.

Outrossim, não se admitirão proposições anti regimentais, a teor 
do que dispõe o art. 129, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
caso em espécie.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela PREJUDICA-

BILIDADE do Projeto de Lei nº 292/2022, com base no art. 169, in-
ciso I e parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 292/2022, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 12 de julho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 448 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 291/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Wendell Lages, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Silvia 
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de Handebol - ISDH, com sede e foro no Município de São Luís, 
Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto 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 compe-
tência, 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 Assembléia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto de que trata a propositura, é uma entidade civil 
de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, 
e que tem como finalidades: promoção da ética, da paz, da cidada-
nia, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores uni-
versais; a concepção, promoção e realização de projetos, eventos, 
pesquisas e consultorias nas áreas técnicos-científicas, culturais, 
sociais, esportivas, comunitárias e ambientais em responsabilidade 
social; promoção social; promoção da cultura defesa do patrimônio 
histórico e artístico; proteção a família, a infância, maternidade, a 
adolescências e a velhice.

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 pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 291/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº   449/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

039/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Vinicius Louro que Con-
cede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Paulo Antonio Barros 
da Silva, conhecido “Paulo Maratá”, natural de Inhumas, Estado do 
Piauí. 

Registra a justificativa do autor da proposição, que o Senhor Pau-
lo Antônio Barros da Silva nasceu na cidade de Inhumas, no Estado do 
Piauí, no dia 06 de julho de 1962, filho do comerciante Osmar Barros 
e da artesã Maria de Jesus Neta (ambos in memoriam), vindo de uma 
família humilde, sendo pai tendo 5 (cinco) filhos e atualmente de 4 ( 
quatro) netos. Em sua trajetória de vida Paulo antes de ingressar na po-
lítica atuou como empresário que lhes rendeu grande mérito e respeito 
na região por representar uma das maiores marcas de café do Brasil, o 
café maratá, nome este que o intitulou como marca registrada por todos 
sendo conhecido popularmente como “ Paulo Maratá”. Anos mais tarde 
deixou a representação do café e seguiu carreira política sendo eleito 
por maioria dos votos o primeiro prefeito de Trizidela do Vale de 1997 
a 2000. Aprovado por sua coragem de trabalhar e iniciar uma cidade 

do zero, em penas 4 anos de emancipação política do município, Paulo 
Maratá transformou o extinto Bairro Trizidela em uma cidade que se 
destacou entre todos os 81 novos municípios recém criados. Um traba-
lho de compromisso e respeito que lhes rendeu a reeleição de 2001 a 
2004. Durante os oito anos de prefeito, Paulo Maratá desenvolveu um 
grandioso trabalho na infraestrutura municipal bem como o social, pois 
mesmo antes de ser eleito prefeito já contribuía com as famílias desa-
brigadas pela cheia do Rio Mearim e ao assumir a missão no executivo 
contribuiu muito mais dando total suporte a essas famílias. Em 2006 foi 
candidato a deputado estadual com uma expressiva votação na região, 
não foi eleito, mas ficou como suplente pelo partido PRTB.  Essa justi-
ficativa por si só atende a pertinência da matéria.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa  n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Inter-
no desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]

h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-
nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução 
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, 
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 039/2022, de autoria do Senhor Deputado Vinicius 
Louro.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
039/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 450 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

038/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso que 
Concede o Título de Cidadã Maranhense a Senhora Maria da Glória 
Costa Gonçalves de Sousa Aquino, natural do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro.

Registra a justificativa do autor da proposição, que Maria da 
Glória Costa Gonçalves de Sousa Aquino, natural do Estado do Rio de 
Janeiro/RJ. Advogada, inscrita na OAB, seccional do Rio de Janeiro/RJ 
há 22 (vinte e dois) anos, e São Luís/MA há aproximadamente 19 (de-
zenove) anos. Conselheira Seccional, Vice-presidente do Tribunal de 
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Ética e Disciplina, e Membro da Comissão da Mulher e da Advogada 
OAB/MA. Exerceu a função de Vice-presidente da Comissão Estadual 
de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do 
Brasil - seccional Maranhão, de 2016 a 2021. 

É professora adjunta, lotada no Departamento de Direito da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA/BR), aprovada em segundo 
lugar em concurso de provas e títulos (2009), onde leciona nos cursos 
de graduação e de pós-graduação em Direito. Pós-doutora em Direitos 
Humanos (2018) e em Direitos Sociais (2019) pela Universidade de Sa-
lamanca (USAL/ES). Doutora em Políticas Públicas pela Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA/BR) (2016). Atualmente, desenvolve o 
seu segundo doutorado em Direito Processual Civil, na Universidade 
de Salamanca (USAL/ES). Mestre em Políticas Públicas pela Univer-
sidade Federal do Maranhão (UFMA/BR) (2008). Pós-graduada Lato 
Sensu em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio/BR) (2002). Diplomou-se 
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio/BR) (2000). Exerceu atividade docente na Escola Superior 
do Ministério Público do Estado do Maranhão (ESMP/MA), na Uni-
versidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO/RJ), na Universidade San-
ta Úrsula/RJ, na Universidade Ceuma/MA e na Faculdade São Luís/
Faculdade Estácio de Sá (FACSLZ/MA), nas duas últimas instituições 
exerceu os cargos de Coordenadora Geral do Curso de Direito e Coor-
denadora do Núcleo de Prática Jurídica. Pesquisadora vinculada aos 
Grupos de Pesquisa “Human Rights and Constitucional Challenges”; 
Cultura, Direito & Sociedade (GEPE) e Direitos Humanos e Biodiversi-
dade (GEDH-Bio), todos vinculados ao CNPQ. Investigadora do Cen-
tro de Investigação em Justiça e Governação, vinculado a Faculdade 
de Direito da Universidade do Minho (JusGov/UMinho) (desde 2020).  
Vice-presidente da Associación de Alumnos Brasileños de la Univer-
sidad de Salamanca (ABS/USAL) desde 2020. Membro do Instituto 
Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Membro Efetivo do Instituto 
dos Advogados Brasileiros (IAB Nacional), desde 2014, e integrante 
da Comissão de Direito Processual Civil, da Comissão da Mulher e 
da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB Nacional). Membro Efetivo da Associação 
Brasileira Elas no Processo (ABEP). Associada ao Conselho Nacio-
nal de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI). Associada à 
Sociedade Brasileira para o Progresso à Ciência (SBPC), desde 2009. 
Avaliadora da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA). Conselheira do 
Conselho Deliberativo do Programa de Proteção à Vítima e Testemu-
nha do Estado do Maranhão (PROVITA/MA), desde 2007. Conselheira 
Titular da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do 
Estado do Maranhão (CEJA/MA), desde 2006. Exerceu a função de Se-
gunda Diretora de Políticas Institucionais da Federação Nacional dos 
Pós-graduandos em Direito (FEPODI), no triênio 2013-2015. Árbitra 
do Rio Pre Moot, evento preparativo para o Annual Willen C. Vis In-
ternacional Commercial Arbitration Moot, evento mundial que ocorre 
anualmente em Viena/Áustria e que conta com equipes de renomadas 
instituições universitárias do mundo. Acadêmica, ocupante da cadeira 
número 1, patroneada por Fran Paxeco, na Academia Maranhense de 
Cultura Jurídica, Social e Política (A.M.C.J.S.P.), desde a sua funda-
ção no ano de 2020, onde exerce também a função de Diretora Cultural 
e de Publicações. Membro do Corpo Editorial da Editora Dom Mo-
desto, desde 2021; Revista de Direito Público, desde 2021; Revista de 
Políticas Públicas, desde 2020; Argumentum Revista Científica, desde 
2017; Revista da ENAMP – Pensamentos Críticos e Práticas Transfor-
mativas, desde 2016; Revista de Política Judiciária, Gestão e Admi-
nistração da Justiça, desde 2017; Revista de Formas Consensuais de 
Solução de Conflitos, desde 2017. Revisora de Periódico da Revista da 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP), desde 2018 e 
da Revista da Advocacia Geral da União (AGU), desde 2017. Membro 
do Conselho Consultivo da Revista dos Estudantes de Direito da Uni-
versidade de Brasília (RED/UnB). Recebeu homenagem da Câmara 
Municipal de São Luís/MA por sua contribuição, comprometimento e 
dedicação para o aprimoramento e disseminação da Educação Supe-
rior em São Luís do Maranhão, em 2011. Agraciada com Menção Hon-
rosa Prêmio Fapema Maria Aragão, na categoria Tese de Doutorado 
em 2016, cuja obra foi selecionada pelo Conselho da Justiça Federal 
para publicação na Série Monografias do CEJ – Centro de Estudos 
Judiciários, no ano de 2017, por tratar de tema relevante para a Justiça 
Federal, em especial, ou para o Poder Judiciário, em geral. 

Idealizadora e organizadora do Congresso Global de Direitos 
Humanos (CGDH), cujas 1ª e 2ª edições foram realizadas na cidade de 

Lamego/Portugal, e com a 3ª edição programada para o ano de 2023. 
Conferencista no Brasil e no exterior, com mais de uma dezena de pa-
lestras proferidas nos países ibéricos. Coordenadora de eventos jurídi-
cos no exterior, em especial, na Universidade de Salamanca/Espanha. 
Coordenadora de Grupos de Trabalhos no Congresso Internacional de 
Direitos Humanos, realizado pela Universidade de Coimbra. Autora de 
mais de cinquenta artigos científicos em revistas jurídicas especializa-
das e obras jurídicas, dentre as quais se destacam:

(1) Livro: Considerações sobre a Resolução CNJ n.º 125/2010: 
uma avaliação política da política judiciária brasileira – a solução dos 
conflitos de interesses?, de sua autoria, publicada pela Editora Lumen 
Juris, no ano 2017 (BR).

(2) Livro: Observatório do Futuro: a mediação na vanguarda da 
composição de conflitos – Volume I, publicada pela Editora Dom Mo-
desto, em parceria com a Universidad de Salamanca e a Associación 
de Alumnos Brasileños de la Universidad de Salamanca, sendo autora 
e organizadora da obra, juntamente com o Professor Catedrático em 
Direito Processual Civil da USAL, Dr. Lorenzo Bujosa Vadell e o Dr. 
Marcelo Dias Jaques, no final do ano 2021 (BR/ES).

(3) E-Book: CMA Talks, tendo sido organizadora da obra publi-
cada pela Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Maranhão, no 
ano 2021. A obra se constitui em trabalho inédito e pioneiro desenvol-
vido pela Comissão da Mulher e da Advogada, entre as seccionais da 
OAB nacional (BR).

(4) E-book e Anais das 1ª e 2ª edições do Congresso Global de 
Direitos Humanos, tendo sido organizadora das obras publicadas pela 
Câmara Municipal de Lamego/Portugal e Editora EDUFMA, 2020 e 
2021 (PT/BR).

(4) Livro: Falar de Mulheres: percursos e desafios latinos-ame-
ricanos, sob a coordenação de Zélia Osório de Castro e Natividade 
Monteiro (PT), com capítulo intitulado “Lei Maria da Penha: violência 
psicológica contra as mulheres e sistemas de justiça no Brasil: uma 
análise sobre as peculiaridades de uma agressão invisível”, escrito em 
co-autoria com Débora Brandão e Gabriela Alencar, e publicado pelas 
Edições Húmus, em novembro de 2020 (PT).

(5)  Livro: Vulnerabilidades sociais em tempo de Pandemia, or-
ganizado por Claudia Gonçalves e Rodrigo Desterro, tendo sido autora 
do capítulo “A caixa de pandora brasileira: a mediação como instru-
mento de acesso à justiça em tempos de crise pandêmica COVID-19”. 
A obra foi selecionada entre as 10 finalistas ao Prêmio Jabuti, no ano 
2021, na categoria Ciências Sociais (BR).

(6) Livro: Igualdade, liberadade e sororidade, organizado por 
Daniela Borges, tendo sido co-autora do capítulo “As representações 
do Poder Judiciário e a violência doméstica e familiar contra as mulhe-
res: impasse e perspectivas no Brasil contemporâneo”, publicado por 
ocasião da III Conferência Nacional da Mulher Advogada, pela OAB 
Nacional, em 2020 (BR).

(7) Livro: Escritos do Direito, em homenagem ao centenário da 
Escola de Direito da Universidade Federal do Maranhão, tendo sido 
uma das organizadoras da obra e co-autora do capítulo, intitulado “O 
acesso à justiça nos 30 anos de vigência da Constituição de 1988”, 
juntamente com Igor de Souza e Maria Laura da Silva, obra publicada 
pela EDUFMA, em 2019 (BR).

(8) Livro: O impacto da lei de liberdade econômica no direito 
brasileiro, organizado por Simone Dabés e Michelle Cardoso, com ar-
tigo intitulado “A desconsideração da personalidade jurídica à luz da 
lei da liberdade econômica”, publicado pela Editora Del Rey, em 2020 
(BR).

(9) Livro: Direitos Humanos e fraternidade: estudos em home-
nagem ao Min. Reynaldo Soares da Fonseca, com capítulo intitulado 
“O acesso à justiça e o uso das plataformas digitais como mecanismo 
fraterno de solução de conflitos decorrentes das relações de consumo”, 
em co-autoria com Arnelle Peixoto, publicado pelas Edições ESMAN 
em parceria com EDUFMA, em 2021.

(10) Revista: Direitos Humanos em perspectiva, com capítulo in-
titulado “Análise procedimental comparativa do acesso ao sistema de 
proteção europeu e interamericano de Direitos Humanos”, escrito em 
co-autoria com o procurador da república portuguesa, Dr. João Paulo 
Borges Bichão, e publicado na plataforma Index Law Journals (OJS/
PKP), indexado em bases de dados internacionais e nacionais, no ano 
de 2017.

(11) Abya Ayla: Revista sobre Acesso à Justiça e Direito nas 
Américas, com o artigo intitulado “A solução amistosa de conflitos in-
dividuais em matéria de direitos humanos sociais: o caso n.º 11.289 
José Pereira vs. Brasil”, publicado no ano de 2020, nos periódicos da 
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Universidade de Brasília (UnB) .  Essa justificativa por si só atende a 
pertinência da matéria.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno 
desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]

h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que 
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, re-
ligiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução 
Legislativa demonstra que a homenageada se enquadra, efetivamente, 
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 038/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellin-
gton do Curso.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
038/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 452 /2022
RELATÓRIO:
   Trata-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e le-

galidade do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 468/2021, de 
autoria do Senhor Deputado Adriano, que Dispõe sobre o atendimento 
preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá 
outras providências.

A propositura de Lei, tem como objetivo atender a demanda de 
parte da população que é acometida pela fibromialgia, doença crônica 
que causa imensas dores e transtornos aos seus pacientes. 

A fibromialgia é, portanto, uma condição clínica que demanda 
controle dos sintomas, sob pena de os fatores físicos serem agravados, 
exigindo a necessidade de uma combinação de tratamentos medicamen-
tosos e não medicamentosos, em virtude de a ação dos medicamentos 
não ser suficiente. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por uma 
dor crônica, que migra por vários pontos do corpo e se manifesta espe-
cialmente nos tendões e nas articulações. É uma patologia relacionada 
com o funcionamento do sistema nervoso, que se estima ocorrer em 8% 
da população, com maior incidência em mulheres. São transtornos que 
comumente acompanham pacientes fibromiálgicos: distúrbios do sono, 
disfunção cognitiva, síndrome da fadiga crônica, síndrome do cólon ir-
ritável, cistite intersticial, disfunção da articulação temporomandibular 

e cefaleia, como bem justifica o autor da propositura de Lei.
No caso em tela, a Mensagem nº 047/2022, do Poder Execu-

tivo, foi enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual 
o Governador Maranhense apresentou as razões do veto parcial 
aos dispositivos (art. 1º e art. 6º) do Projeto de Lei Ordinária nº 
468/2021, alegando vício de inconstitucionalidade.

Da análise do veto parcial aposto aos dispositivos do Projeto 
de Lei, em epígrafe, podemos observar, que a medida (veto parcial), 
descaracteriza toda a essência da propositura de Lei, tornando-a 
sem sentido em relação aos demais dispositivos.

No tocante à competência para iniciar Projetos de Lei, a Cons-
tituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas 
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a apresentação de propo-
sições 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 Governa-
dor 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.

Logo, o presente Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 468/2021), é 
de iniciativa de membro da Assembleia, não havendo objeções também 
nesta parte do processo legislativo, visto que a propositura de Lei, ora 
vetada, trata-se da proteção e defesa da saúde, que é de alta relevância 
no contexto social, devendo, pois, prevalecer em detrimento de outras 
normas, haja vista, o princípio da máxima aplicabilidade dos direitos 
fundamentais, não cabendo restrições, de forma complementar, para 
tanto, a proposição em análise, vem acrescentar maiores direitos e ga-
rantias ao grupo de pessoas citado.

Com efeito, a proposição em análise dispõe em essência sobre 
proteção e defesa da saúde, matéria de competência comum e concor-
rente dos entes da federação, nos termos do inciso II, do art. 23, da 
CF/88:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios: (EC nº 53/2006 e EC nº 85/2015)

(...)
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garan-

tia das pessoas portadoras de deficiência;”

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Veto Parcial ao Projeto 

de Lei  nº 468/2021, objeto da Mensagem Governamental n° 047/2022.
É o voto.

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

nia votam pela REJEIÇÃO do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 
468/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 456/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 182/2022, de autoria do Senhor Deputado Adriano, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de Conservação e Manutenção de Eleva-
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dores e a Confecção de Relatório de Inspeção Anual (RIA).

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, dispõe a proposta que 
“Os projetos, especificações técnicas, instalação, manutenção, conser-
vação e atualização progressiva de elevadores, devem atender ao dis-
posto nesta Lei, bem como as normas, especificações e prescrições da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

Quanto ao tema em análise, verifica-se que legislar sobre direi-
to urbanístico é competência concorrente da União e dos Estados, na 
forma do art. 24, I, da Constituição Federal, cabendo também aos Mu-
nicípios “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupa-
ção do solo urbano” (art. 30, VIII, CF/88).

A Suprema Corte Brasileira assim se manifestou sobre a temá-
tica:

As normas das entidades políticas diversas – União e Estado-
-membro – deverão, entretanto, ser gerais, em forma de diretrizes, sob 
pena de tornarem inócua a competência municipal, que constitui exercí-
cio de sua autonomia constitucional. [ADI 478, rel. min. Carlos Velloso, 
j. 9-12-1996, P, DJ de 28-2-1997.]

Considerando que a aplicação da norma deverá ficar restrita ao 
Estado do Maranhão, propõe-se nova redação ao artigo 1º, na forma 
seguinte:

Art. 1º Os projetos, especificações técnicas, instalação, manuten-
ção, conservação e atualização progressiva de elevadores, no Estado 
do Maranhão, devem atender ao disposto nesta Lei, bem como as nor-
mas, especificações e prescrições da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT.

Desta forma, opina-se pela APROVAÇÃO do presente Projeto 
de Lei, com a Emenda Modificativa apresentada acima.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade do Pro-

jeto de Lei nº 182/2022 e, por conseguinte, pela sua aprovação, com a 
Emenda Modificativa acima proposta.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 182/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 465 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 312/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Roberto Costa, que Considera de Utilidade Pública a Associação No-
vaolindense de Artesãs e Artesãos Maranhenses, com sede e foro no 
Município de Nova Olinda, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto 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 compe-
tência, 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).
A Associação de que trata o presente Projeto de Lei é uma 

entidade sem fins lucrativos, com duração por tempo indetermina-
do e tem por finalidades representar, incentivar, apoiar e assistir os 
artistas que exercem atividades artesanais, culturais e desportivas, 
que possam contribuir para a melhoria de vida de seus associados.

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

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 pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 312/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 466 /2022
RELATÓRIO:   
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 313/2022, de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Dis-
põe sobre a instituição da “Semana Estadual do Esporte Universitário” 
no Estado do Maranhão. 

A Semana Estadual de que trata a propositura compreenderá a 
realização de eventos esportivos, educacional, social e cultural e será 
comemorada, anualmente, na semana do dia 20 de setembro, bem como 
contará com competições, exposições, demonstrações e apresentações, 
voltadas para os iniciantes e profissionais com o objetivo de difundir o 
esporte nas suas mais diversas modalidades esportivas.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.      

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-
tando em consonância com as disposições legais e constitucionais desta 
Augusta Casa.
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VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que 

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua apro-
vação, presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 313/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 467 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 311/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Roberto Costa, que Considera de Utilidade Pública a Associação 
Beneficente Angelita Anjo de Luz, com sede e foro no Município de 
Estreito, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto 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 compe-
tência, 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).

A Associação de que trata o presente Projeto de Lei é uma 
entidade civil sem fins lucrativos, com duração por tempo indeter-
minado e tem por finalidades promover o desenvolvimento das fa-
mílias, buscando condições para o atendimento às necessidades de 
trabalho, educação, habitação, saúde, segurança alimentar, dentre 
outras.

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

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 pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 311/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 468 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 316/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública a Colônia de Pes-
cadores Z-169, com sede e foro no Município de Matões, Estado do 
Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto 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 compe-
tência, 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).

A Colônia de que trata o presente Projeto de Lei é uma enti-
dade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica e tem por finali-
dade a representação e defesa da classe dos trabalhadores profissio-
nais do setor artesanal da pesca dentre outras. 

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

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 pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 316/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 469 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 016/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa 
admiração à Doutora Anna Graziella Neiva, parabenizando-a 
pela posse como nova integrante da Comissão Especial de Direito 
Eleitoral da OAB Nacional.

Cumpre mencionar que a Advogada Anna Graziella integra 
o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e foi empossada como 
consultora da Comissão especial de Direito Eleitoral da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

      



  16       TERÇA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 16
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 016/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 016/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 12 de julho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 470 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 310/2022, de autoria 

da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Institui no Calendário de 
Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual “Mães que oram pe-
los filhos”.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica instituído no Ca-
lendário de Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual “Mães 
que oram pelos filhos”, a ser comemorado, anualmente, no dia 30 de 
março. 

Justifica a autora da presente proposição de Lei que, o Movimento 
“Mães que oram pelos filhos” surgiu quando uma moça ao ler o livro 
“Todo filho precisa de uma mãe que ora” e pediu a sua mãe que come-
çassem a rezar em família pelos filhos.

Escolhemos esta data, porque em 30 de março de 2011 um grupo 
de mães da Paróquia São Camilo de Léllis, em Mata da Praia, Vitória/
ES, começou a se reunir uma vez por semana para orar pelos seus 
filhos. A demanda inicial era buscar ajuda e orientação para a edu-
cação religiosa dos filhos diante do contexto atual e aprender a orar e 
interceder por eles.

Ao longo do tempo, o movimento avança pelas mídias sociais e 
alcança pessoas de fora e não somente com obras espirituais, pois sur-
gem necessidades materiais de ajudar a igreja e instituições em obras 
de caridade. Inclusive em nosso Estado já existem grupos de mães que 
oram pelos filhos em várias paróquias.

Por isso, justificamos esta propositura por entender que não 
pode haver um presente melhor para uma mãe do que a salvação de 
seus filhos. Precisamos de mães que mesmo na agitação desse mundo 
tenham tempo para buscar a Deus em favor dos seus filhos.

A mãe carrega o filho no coração, no ventre, nos braços, nos 
sonhos, nas orações. Nenhuma outra força na vida de um filho é tão 
poderosa e influente como a mãe. Ser mãe é ser líder, pois ninguém 
influência mais do que uma mãe. Essa Justificativa por si só atende a 
pertinência da matéria.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 310/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 471/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 315/2022, de autoria do Senhor Deputado Márcio Honaiser, 
que Eleva a Missa do Vaqueiro que ocorre em Balsas, à condição de 
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural do Estado do 
Maranhão.

Conta na Justificativa do autor que as razões da proposição se jus-
tificam pela relevância e a abrangência do tema, decorrente de fatores 
de rubrica de interesse social. 

Iniciada em 1953, a “Missa do Vaqueiro” é realizada no dia 12 
de junho, véspera do dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Bal-
sas. Um momento de fé e tradição, que mobiliza milhares de munícipes 
balsenses, em frente à praça da Igreja da Catedral para participarem 
da celebração religiosa.

O evento é uma grande atração regional, este ano, comemora 
sua 69º edição e movimenta a religiosidade, cultura, lazer, turismo e as 
tradições da cidade Balsas/MA, além de homenagear os sertanejos que 
formaram a região sul, na figura do vaqueiro. 

Portanto, o evento não é um mero entretenimento, mais do que 
isso, a “Missa do Vaqueiro”, cumpre com o papel de afirmar a iden-
tidade cultural do Município de Balsas/MA, e a cada ano supera as 
expectativas e perpetuando este quesito como instrumento de imateria-
lidade cultural de toda aquela região.
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Segundo a Unesco, a ideia de Patrimônio Cultural Imaterial 

compreende as práticas, representações, expressões, conhecimentos e 
técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares cul-
turais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em 
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu 
patrimônio cultural. 

Estas formas tradicionais e artesanais de expressão são classifi-
cadas, por serem importantes formadoras da memória e da identidade 
dos grupos sociais brasileiros, contendo em si, os múltiplos aspectos da 
cultura cotidiana de uma comunidade, bem como o caráter não formal 
de transmissão dos saberes, ou seja: a oralidade.

Neste contexto, a “Missa do Vaqueiro”, em Balsas/MA, atingiu, 
sem dúvidas, o patamar de patrimônio cultural imaterial. Essa justifi-
cativa por si só atende a pertinência da matéria.

Primeiramente, há que se dizer que o patrimônio cultural é cons-
tituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo Godoy2, 
correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual e 
material, independentemente de sua origem, época ou aspecto for-
mal, bem como natureza, que propiciem o conhecimento e a cons-
ciência 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 cul-
turais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais 
como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo tam-
bém 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 ex-
pressamente 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;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espa-

ços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagís-

tico, 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 ins-
trumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a comunida-
des, 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 ge-
ração 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 con-
servação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à 
manutenção e à difusão das práticas culturais. 

2 

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa 
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, esta-
belece 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 paisa-
gens 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 prote-
ção ao patrimônio histórico,  cultural, artístico, turístico e paisagístico.

  Com relação a 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 tomba-
mento, que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de Lei.

Posta assim a questão, concluímos pela constitucionalidade e 
aprovação da proposição nos termos propostos.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 315/2022, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 315/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 472 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Complementar nº 011/2022, de autoria do órgão 
da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que “Altera dispositi-
vos da Lei Complementar nº 168 de 19 de novembro de 2014, que Cria 
o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado – FADEP 
e dá outras providências. 

Em síntese, o Projeto de Lei Complementar em epígrafe, altera o 
inciso I e acresce o parágrafo único ao art. 1º, bem como altera a reda-
ção do art. 3º, ambos da Lei Complementar nº 168 de 19 de novembro 
de 2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º
I - Adquirir bens móveis.
(...)
Parágrafo único: Para atingir as ações descritas nos incisos III 

e IV entende-se como meios necessários a construção, aquisição, insta-
lação e reforma de bens imóveis.”

“Art. 3º O FADEP tem como gestor a Defensoria Pública-Geral 
do Estado, cabendo à Supervisão Financeira da DPE/MA a elaboração 
do plano de aplicação dos recursos, sujeita à publicidade prévia ao 
Conselho Superior.”

Esclarece a Mensagem que encaminha a propositura, que a medi-
da ora proposta, visa alterar dispositivos previstos na Lei Complemen-
tar nº 168 de 19 de novembro de 2014, que Cria o Fundo de Aparelha-
mento da Defensoria Pública do Estado – FADEP, considerando para 
tanto, a necessidade de aprimoramento.

O processo de produção legislativa exige a observância estrita 
das regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais 
indispensáveis, sendo evidente que seu desrespeito enseja vício formal 
à norma jurídica editada. 

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição Fe-
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deral estabelece iniciativas privativas de deflagração do processo legis-
lativo para o Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como os Órgãos 
com independência funcional, como o Ministério Público, Defensoria 
Pública e Tribunal de Contas no tocante a sua organização e normas 
específicas dos seus servidores como, por exemplo, o plano de cargo. E 
os Estados-membros não podem se afastar do modelo federal, sendo de 
observância compulsória tais normas.  

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 
quando do julgamento da ADI 637, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção com-
pulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal entre 
elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, 
dada a implicação com o princípio fundamental da separação e 
independência dos poderes: jurisprudência consolidada do Supre-
mo Tribunal. [ADI 637, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, 
P, DJ de 1º-10-2004.]”

Consoante o §4º do art. 134 da Constituição Federal são princí-
pios institucionais da Defensoria Pública a unidade, indivisibilidade e 
independência funcional, aplicando no que couber o disposto no art. 93 
e no inciso II do art. 96. A Emenda à Constituição nº 80/2014 concedeu 
a Defensoria Pública através do Defensor Geral o poder de iniciativa 
privativa de iniciar o processo legislativo quando tratar de assuntos 
administrativos. Sendo o Projeto de Lei Complementar formalmente 
constitucional.

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

Complementar nº 011/2022, podendo assim adentrar ao ordenamento 
jurídico. 

 É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, 

reúnem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Con-
trole para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das Comissões Técnicas Pertinentes, aqui reunidos, 
votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 011/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                                Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                       
Deputado Ciro Neto                                                         
Deputado Zé Inácio                                                        
Deputado Marco Aurélio                                               
Deputado Neto Evangelista                                            
Deputado Doutor Yglésio                                                
Deputado Antonio Pereira                                               
Deputado Arnaldo Melo                                                   
Deputada Socorro Waquim                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 473 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

043/2022, apresentado pelo Senhor Deputado César Pires, que Conce-
de o Título de Cidadão Maranhense ao Médico Veterinário Severino 
Pessoa de Lima, natural de Limoeiro, Estado do Pernambuco.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o Médico 
o Senhor Severino Pessoa de Lima nasceu no Município de Limoeiro, 
Estado do Pernambuco, em 25 de julho de 1946. Filho de Severino 
Francisco de Lima e Arlinda Pessoa dos Santos Lima, veio para o Ma-
ranhão aos 25 anos para trabalhar, e aqui construiu sua família e uma 
competente carreira profissional na área da Medicina Veterinária.

Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de 
Pernambuco em 1969, Severino Pessoa de Lima foi convidado a tra-
balhar na Secretaria de Agricultura do Maranhão no final de 1969, e 

desde então já exerceu diversos cargos e realizou trabalhos e pesquisas 
científicas em sua área de formação profissional.

No setor agropecuário foi coordenador de Projetos e de Produ-
ção Animal na Secretaria de Agricultura do Maranhão (Sagrima), onde 
também foi superintendente de Pecuária e chefe de Gabinete. Exer-
ceu cargos de direção na Agência Estadual  de Defesa Agropecuária 
(AGED/MA), na Companhia Maranhense de Abastecimento do Mara-
nhão (COMABA), e na Companhia de Defesa Agropecuária (CODA-
GRO).

Foi por 20 anos coordenador estadual da Produção Animal e 
oito anos superintendente da Produção Animal. Coordenou todas as 
ações de pecuária nas autarquias estaduais vinculadas à Sagrima 
(Emater, Codagro, AGED, COMABA, COPEMA, etc), assim como nas 
unidades descentralizadas da Sagrima.

Prestou consultoria para os Governos de Pernambuco e do Piauí 
para o avanço nas classificações de risco de médio risco e libre de febre 
aftosa com vacinação, elaborou projeto para estruturação da Sagrima 
no combate à febre aftosa no Maranhão.

Na área do magistério, presidiu a Federação das Escolas Supe-
riores do Maranhão, integrou o Conselho Federativo, chefiou a Asses-
soria de Planejamento e foi pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da instituição. Teve efetiva participação na criação, estruturação e fun-
cionamento da Escola de Agronomia do Maranhão.

Na Universidade Estadual do Maranhão, foi pró-reitor de Plane-
jamento, diretor-fundador da Escola de Medicina Veterinária do Mara-
nhão, professor titular das disciplinas Fisiologia e Anatomia dos Ani-
mais Domésticos e Zoologia Geral, professor assistente das disciplinas 
Zootecnia Especial e Animais de Grande Porte, chefe do Departamento 
de Ciências Fisiológicas da Escola de Medicina Veterinária, chefe do 
Departamento de Biologia da Unidade de Estudos Básicos. Viabilizou 
convênios para construção de prédios para funcionamento da Escola 
de Medicina Veterinária.

Sobre os muitos trabalhos e pesquisas desenvolvidos em sua car-
reira, citam-se: “ Penicilinas e Sulfas”, “Pericardite Traumática dos 
Bovinos”, “Parto normal nas espécies domésticas”, “Avitaminose – 
experiência em Camundongos na Cadeira de Bioquímica e “Levanta-
mento do Índice de Tuberculose – Brucelose e Mastite dos Bovinos da 
Granja”, como bem esclarece o autor da propositura.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa  n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Inter-
no desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]

h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que 
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, re-
ligiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução 
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, 
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 043/2022, de autoria do Senhor Deputado César 
Pires.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
043/2022, nos termos do voto do Relator.
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 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 12 de julho de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Ciro Neto                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 475 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 281/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Dispõe sobre o manuseio, 
a utilização, a queima, a soltura e a proibição de comercialização de 
fogos de artifício de estampido, assim como de quaisquer artefatos 
pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica proibida a queima, 
a soltura, o manuseio, a utilização e a comercialização de fogos de ar-
tifícios de estampido, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos 
festivo de efeito sonoro ruidoso, que ultrapasse os 100 decibéis à dis-
tância 100(cem) metros de sua deflagração, no Estado do Maranhão, 
estabelecendo normas de proteção principalmente: à vida animal, nos 
termos do artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, da Constituição Federal 
(proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de es-
pécies ou submetam os animais à crueldade); ao Idoso, nos termos da 
Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, art. 19, 
incisos, e parágrafos; e à Pessoa com Deficiência, nos termos da Lei nº 
13.146 de 2015, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
art. 5º.

Examinado anteriormente, esta Comissão Técnica se manifestou 
pela prejudicabilidade pela propositura de Lei, tendo em vista a Lei 
Ordinária nº 5.759, de 26 de julho de 1993, que Dispõe sobre a venda 
e queima de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos, tendo o autor 
da propositura recorrido do Parecer alegando, para tanto, que matéria 
proíbe a venda e comercialização de fogos ou artifícios pirotécnicos 
com sonorização, enquanto a Lei mencionada (Lei Ordinária nº 5.759, 
de 26 de julho de 1993), permite em seu art. 1º, a venda sob determina-
da circunstância, requerendo, portanto, a reconsideração do Parecer nº 
418/2022. Assim sendo, somos pelo acolhimento do recurso apresen-
tado pelo autor da propositura, e por conseguinte, pela aprovação do 
Projeto de Lei sob exame.

Outrossim, o Projeto de Lei em análise precisa de reparos para 
enquadrar-se nas normas do processo legislativo, por isso se faz neces-
sário algumas alterações, o que sugerimos sua aprovação na forma de 
substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº 

281/2022, nos termos do Substitutivo em anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 281/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

 Vota a favor:                                                           Vota contra:
Deputado Neto Evangelista                                        
Deputado Zé Inácio                                                    
Deputado Wellington do Curso                                 
_________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 281/2022

Dispõe sobre o manuseio, a utili-
zação, a queima, a soltura e a proibição 
de comercialização de fogos de artifício 
de estampido, assim como de quaisquer 
artefatos pirotécnicos de efeito sonoro 
ruidoso no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências.

Art. 1º - Fica proibida a queima, a soltura, o manuseio, a utili-
zação e a comercialização de fogos de artifícios de estampido, assim 
como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivo de efeito sonoro ruido-
so, que ultrapasse os 100 decibéis à distância 100(cem) metros de sua 
deflagração, no Estado do Maranhão, estabelecendo normas de prote-
ção principalmente: à vida animal, nos termos do artigo 225, parágrafo 
1º, inciso VII, da Constituição Federal (proteger a fauna e a flora, ve-
dadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à 
crueldade); ao Idoso, nos termos da Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, art. 19, incisos, e parágrafos; e à Pessoa com 
Deficiência, nos termos da Lei nº 13.146 de 2015, que dispõe sobre o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 5º.

Art. 2º - A venda de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos 
abaixo de 100 decibéis no território maranhense será feita obrigatoria-
mente às pessoas físicas, jurídicas, associações, clubes, torcidas orga-
nizadas e entidades que estejam munidos de autorização expedida pela 
autoridade competente, e assumam a responsabilidade pela sua queima 
em jogos, festividades e ocasiões especiais.

Art. 3º- A queima de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos 
permitidos por essa lei não será permitida:

I- às portas, janelas e terraços de edifícios;
II- em área de proteção ambiental e nas proximidades de jardins, 

matas e ginásios desportivos;
III- em distância inferior a 500 (quinhentos) metros de hospitais, 

casa de saúde, templos religiosos, escolas, asilos e postos de gasolina.

Art.4º- O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará ao 
infrator a imposição de multa no valor de R$ 4.284,00 (quatro mil du-
zentos e oitenta e quatro reais) à R$21.504,00 (vinte e um mil, qui-
nhentos e quatro reais), conforme a quantidade de fogos utilizados, o 
valor será dobrado na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a 
30(trinta) dias. 

Parágrafo único. Os valores serão depositados no Fundo Estadual 
de Saúde.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 6º - Ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administra-
ção Pública Estadual, a fiscalização do cumprimento dos dispositivos 
constantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração.

Art. 7º - O poder executivo regulamentará a presente lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogada a lei 5.759 de 26 de julho de 1993 e as demais disposições 
em contrário.

COMISSÃO DE CONSITUTIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 476  /2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
O Projeto de Lei nº 184/2022, de autoria do Poder Executivo, 

que Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2023, e dá outras providências, 
foi aprovado em seus turnos regimentais, com emenda.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente Pro-
jeto de Lei a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à ma-
téria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
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VOTO DO RELATOR:

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a redação final 
na forma do anexo, que está de acordo com o aprovado.

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

nia, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 184/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 12 de julho de 2022.          

Presidente: Deputado Ariston Sousa  
Relator: Deputado Ariston Sousa                                                  

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                 
Deputado Zé Inácio                                                 
Deputado Neto Evangelista                                     
Deputado Wellington do Curso                               
  
PROJETO DE LEI Nº 184/2022

Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentá-
ria de 2023, e dá outras providências.

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º 
do art. 136 da Constituição Estadual, na Lei Complementar Estadual nº 
11, de 10 de setembro de 1991, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamen-
tárias do Estado do Maranhão para 2023, compreendendo:

I- as metas e prioridades da Administração Pública Estadual;
II- a estrutura e organização dos orçamentos do Estado;
III- as diretrizes para a elaboração e execução dos orça-

mentos do Estado e suas alterações;
IV- as disposições relativas às despesas do Estado 

com pessoal e encargos sociais;
V- as disposições sobre alterações na legislação tributária do Es-

tado;
VI- as disposições relativas à dívida pública estadual:
VII- as disposições finais.
Parágrafo único. Integram, ainda, esta Lei:
I - Os anexos em conformidade com o que dispõem os §§ 1º, 2º e 

3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:
a) Anexo I - Anexo de Metas Fiscais;
b) Anexo II - Anexo de Riscos Fiscais;
c) Anexo III - Despesas que constituem obrigação 

constitucional ou legal do  Estado.
CAPÍTULO I

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2º Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Inves-
timento serão elaborados em consonância com as metas e prioridades 
estabelecidas para o exercício de 2023 constantes da Lei Estadual nº 
11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

Art. 3º As metas e prioridades da Administração Pública Estadual 
para o exercício de 2023, atendidas as despesas que constituem obriga-
ção constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos, 
fundos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, serão aquelas definidas e especificadas no Anexo de Metas e Prio-
ridades da Administração Pública Estadual, constante da Lei Estadual 
nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

§ 1º As metas e prioridades definidas em conformidade com o 
caput deste artigo, constarão em anexo próprio da Lei Orçamentária para 
2023.

§ 2º Em caso de necessidade de limitação de empenho e movimen-
tação financeira, além de demonstrar as ações impactadas, os órgãos, 
fundos e entidades da Administração Pública Estadual deverão ressalvar, 
sempre que possível, as ações vinculadas às metas e prioridades estabe-
lecidas nos termos deste artigo.

§ 3º A Lei Orçamentária Anual de 2023 deverá observar, ainda, 

os compromissos definidos em reuniões com as lideranças representa-
tivas das regiões de planejamento do Estado, bem como as resoluções 
aprovadas nos conselhos deliberativos de políticas setoriais, devendo as 
deliberações resultantes ser encaminhadas ao órgão central de planeja-
mento e orçamento, até a data a ser estipulada pela SEPLAN.

Art. 4º A elaboração da Lei Orçamentária Anual, bem como a sua 
execução, deverá atender aos seguintes aspectos:

I- gestão com foco em resultados: atingir resultados 
e indicadores de governo que representem compromissos com a popula-
ção e que estejam alinhados com os resultados das agendas estratégicas 
(Compromissos previstos no Programa de Governo 2019-2022; Obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS; Ações provenientes das 
Audiências Públicas do Orçamento Participativo; Consórcios Interes-
taduais de Desenvolvimento; e Plano Mais IDH) , buscando padrões de 
eficiência, eficácia e efetividade dos programas e projetos;

II- enfoque regional: descentralização das ações do 
governo para melhorar a oferta e gestão dos serviços públicos e estimu-
lar o desenvolvimento territorial, buscando a interiorização e a distribui-
ção equitativa da renda e riqueza entre as pessoas e regiões;

III- participação social: permanente em todo o ciclo 
de gestão do PPA e dos orçamentos anuais como instrumento de inte-
ração entre o Estado e o cidadão para o aperfeiçoamento das políticas 
públicas, conforme estabelecido na Seção V da Lei Estadual nº11.204 de 
31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023;

IV- transparência: ampla divulgação dos gastos dos 
órgãos públicos da Administração direta e indireta, com a exibição dos 
contratos e aditivos, e informações atualizadas, de forma simplificada 
quanto às partes contratantes, objeto, valor, vigência, e avaliação dos 
resultados obtidos, situados no Portal da Transparência, favorecendo o 
controle social;

V- estabelecimento de parcerias: formação de alian-
ças para financiamento e gestão dos investimentos e compartilhamento 
de responsabilidades, incluindo o estímulo a formalização de parcerias 
com o setor privado, agências de fomento, terceiro setor, dentre outros 
segmentos.

VI- integração de políticas e programas: visa otimizar 
os resultados da aplicação dos recursos, focalização do público-alvo e 
de temáticas específicas;

VII- acompanhamento, monitoramento e avaliação 
das ações e projetos: gerenciamento dos programas, projetos e ações 
da Lei Estadual nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

VIII- qualidade do gasto: visa otimizar a aplicação dos 
recursos públicos a partir do cumprimento dos conceitos de eficiência, 
eficácia, efetividade, economicidade, legalidade, sustentabilidade das 
finanças públicas, dentre outros.

Art. 5º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2023, bem como a execução da respectiva Lei, deverá ser com-
patível com as metas fiscais para o exercício de 2023, constantes do 
Anexo I desta Lei.

Art. 6º O resultado a que se refere o art. 5º desta Lei poderá ser 
ajustado até o montante estabelecido na revisão do Programa de Ajuste 
Fiscal – PAF, referente ao exercício 2023, firmado entre o Governo do 
Estado do Maranhão e o Ministério da Economia, ou se verificadas, 
quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, alterações da 
conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos 
utilizados na estimativa das receitas e despesas, do comportamento da 
execução dos orçamentos de 2022 e de modificações na legislação que 
venham a afetar esses parâmetros.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMEN-

TOS DO ESTADO
Art. 7º Para efeito desta Lei entende-se por:
I- programa: o instrumento de organização da ação 

governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo 
mensurado por indicadores estabelecidos na Lei Estadual nº 11.204 de 
31 de dezembro de 2019 - PPA2020- 2023;

II- ação: menor nível de categoria de programação, 
sendo um instrumento necessário para alcançar o objetivo de um pro-
grama, classificada em:

a) atividade: quando envolver um conjunto de operações 
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que se realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulte um 
produto necessário à manutenção da ação de governo;

b) projeto: quando envolver um conjunto de operações 
limitadas no tempo, das quais resulte um produto que concorra para a 
expansão ou aperfeiçoamento da  ação de governo;

c) operação especial: quando envolver despesas que não 
contribuam para manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações 
de governo, das quais não resulte um produto, e não gere contrapresta-
ção direta sob a forma de bens           ou serviços.

III- subtítulo: de caráter indicativo e gerencial, sendo 
utilizado, especialmente, para especificar sua localização física;

IV- unidade orçamentária: segmento da Administra-
ção direta ou indireta a que o orçamento do Estado consigna dotações 
específicas para a realização de seus programas de trabalho e sobre os 
quais exerce o poder de disposição;

V- órgão orçamentário: maior nível da classificação 
institucional, sendo poder, secretaria de estado ou entidade desse mesmo 
grau, aos quais estão vinculadas as respectivas unidades orçamentárias.

§ 1º Para fins de planejamento e orçamento, considera-se cate-
gorias de programação os programas de governo constantes da Lei Es-
tadual nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023 ou nele 
incorporados mediante lei.

§ 2º Cada ação identificará a função e a subfunção às quais se 
vinculam, considerando que:

I- a classificação por função respeitará a missão institucional 
da unidade orçamentária responsável por sua realização, independente-
mente da finalidade da ação;

II- a classificação por subfunção respeitará a finalidade da ação, 
independentemente da missão institucional da unidade orçamentária 
responsável por sua realização.

§ 3º As atividades que possuem a mesma finalidade deverão ser 
classificadas sob um único código de ação, independentemente da uni-
dade executora.

§ 4º O projeto constará somente de uma única esfera orçamentária 
e de um único programa.

§ 5º Ficam vedadas, na especificação dos subtítulos, referências 
a mais de uma localidade, área geográfica ou beneficiária, se determi-
nados.

§ 6º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir 
os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações es-
peciais, especificando os respectivos valores para o cumprimento 
das metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela 
realização da ação.

§ 7° O produto e a unidade de medida deverão ser compatíveis 
com os especificados para cada ação, constantes da Lei Estadual nº 
11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

§ 8º As regiões de planejamento que identificarão a localização 
física da ação nos programas de trabalho integrantes da Lei Orçamentá-
ria Anual deverão ser compatíveis com as constantes da Lei Estadual nº 
11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020- 2023.

Art. 8º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreen-
derão a programação dos poderes, seus órgãos, fundos, autarquias, fun-
dações instituídas e mantidas pelo poder público, bem como das em-
presas públicas dependentes, sociedades de economia mista em que o 
Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto e que dele recebam recursos do tesouro estadual, deven-
do a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da 
despesa, ser registrada no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 
Fiscal – SIGEF/MA, observadas as normas da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 
consoante às diretrizes estabelecidas na Lei Estadual nº 11.204 de 31 de 
dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

§ 1º Excluem-se do disposto neste artigo as empresas públicas 
ou sociedades de economia mista que recebam recursos do Estado 
apenas em virtude de:

I - participação acionária, inclusive aporte de capital; II - forneci-
mento de bens ou prestação de serviços;

III - pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos.
§ 2º A empresa destinatária de recursos na forma prevista do in-

ciso I do § 1º deste artigo deve divulgar, mensalmente, as informações 
relativas à execução das despesas do Orçamento de Investimento, dis-
criminando os valores autorizados e os executados mensalmente.

Art. 9º Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Inves-
timento discriminarão a despesa por esfera orçamentária, classificação 
institucional, funcional e estrutura programática em seu menor nível, 
categoria econômica, grupo de natureza de despesa, o identificador de 
resultado primário, a modalidade de aplicação, o identificador de exercí-
cio dos recursos.

§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade identificar cada tipo 
de orçamento, conforme o art. 136 da Constituição Estadual, constando 
na Lei Orçamentária pelas seguintes legendas:

I- Orçamento Fiscal - (F);
II-  Orçamento da Seguridade Social - (S);
III- Orçamento de Investimento -(I).
§ 2º A classificação institucional é representada pelos órgãos 

orçamentários no seu maior nível, agrupando as unidades orçamentá-
rias que são o menor nível da classificação institucional.

§ 3º A classificação funcional e estrutura programática, de que 
trata a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, será discriminada 
de acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e suas alterações.

§ 4º As categorias econômicas são as Despesas Correntes 
e as Despesas de Capital, identificadas respectivamente pelos códigos 
3 e 4.

§ 5º Os grupos de natureza de despesa (GND) constituem agrega-
ção de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto 
de gasto, conforme a seguir discriminados:

I- pessoal e encargos sociais (GND 1);
II- juros e encargos da dívida (GND2);
III- outras despesas correntes (GND 3);
IV- investimentos (GND 4);
V-  inversões 

financeiras, incluídas quaisquer 
despesas referentes à constituição 
ou aumento de capital de empresas (GND 5);

VI- amortização da dívida (GND 6).
§ 6º A Reserva de Contingência, prevista no art. 13 desta Lei, 

será classificada no GND 9.
§ 7º O identificador de resultado primário (IRP), de caráter 

indicativo, tem como finalidade auxiliar a apuração do resultado primá-
rio previsto no art. 5º desta Lei, devendo constar no Projeto de Lei Or-
çamentária de 2023 e na respectiva Lei em todos os grupos de natureza 
de despesa, identificando, de acordo com a metodologia de cálculo das 
necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará da mensa-
gem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária de 2023, nos termos 
do art. 12, inciso II, desta Lei, se a despesa é:

I- financeira (IRP 0);
II- primária obrigatória, quando constar do Anexo 

III desta Lei (IRP 1);
III-  primária discricionária, assim considera-

da aquela não incluída no Anexo III desta Lei (IRP 2);
IV- primária discricionária relativa as Metas e Prio-

ridades constante do § 1º, art. 3º desta Lei (IRP 3).

§ 8º Nenhuma ação conterá, simultaneamente, dotações des-
tinadas a despesas financeiras e primárias, ressalvada a Reserva de 
Contingência.

§ 9º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos 
serão aplicados: I-indiretamente, mediante transferência financeira:

a) a outras esferas de governo, seus órgãos, fundos ou 
entidades;

b) a entidades privadas sem fins lucrativos e outras ins-
tituições.

II - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário 
ou, mediante descentralização de crédito orçamentário, por outro órgão 
ou entidade integrante dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social.

§ 10. A especificação da modalidade de que trata este artigo obser-
vará, no mínimo, o seguinte detalhamento:

I - Transferências à União (20);
II- Execução Orçamentária Delegada à União (22);
III- Transferências a Estados e ao Distrito Federal (30);
IV- Transferências a Estados e ao Distrito Federal - 

Fundo a Fundo (31);
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V- Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao 

Distrito Federal (32);
VI- Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Dis-

trito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da 
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (35);

VII- Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Dis-
trito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Comple-
mentar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (36);

VIII- Transferências a Municípios (40);
IX- Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (41);
X- Execução Orçamentária Delegada a Municípios 

(42);

XI- Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à 
conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Comple-
mentar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (45);

XII- Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à 
conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 
13 de janeiro de 2012 (46);

XIII- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu-
crativos (50);

XIV- Transferências a Instituições Privadas com Fins 
Lucrativos (60);

XV- Execução de Contrato de Parceria Público-Privada 
- PPP (67);

XVI- Transferências a Instituições Multigovernamentais 
(70);

XVII- Transferências a Consórcios Públicos mediante 
contrato de rateio (71);

XVIII- Execução Orçamentária Delegada a Consórcios 
Públicos (72);

XIX- Transferências a Consórcios Públicos, mediante 
contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 
24 da Lei complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (73);

XX- Transferências a Consórcios Públicos mediante con-
trato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei comple-
mentar nº 141, de 13 de janeiro

de 2012 (74);
XXI- Transferências a Instituições Multigovernamentais 

à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei comple-
mentar nº141, de 13 de janeiro de 2012 (75);

XXII- Transferências a Instituições Multigovernamentais 
à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012 (76);

XXIII- Transferências ao Exterior (80);
XXIV- Aplicações Diretas (90);
XXV- Aplicação Direta Decorrente de Operação entre 

Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social (91);

XXVI- Aplicação direta de recursos recebidos de outros 
entes da federação decorrentes de delegação ou descentralização (92);

XXVII- Aplicação Direta Decorrente de Operação de Ór-
gãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe (93);

XXVIII- Aplicação Direta Decorrente de Operação de Ór-
gãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segu-
ridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe (94);

XXIX- Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam 
os §§ 1º e 2º do art.24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 (95);

XXX- Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o 
art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 (96);

XXXI- A Definir (99).
§ 11. O empenho da despesa não poderá ser realizado com moda-

lidade de aplicação a definir (99).
§ 12. Quando a operação a que se refere o § 10 deste artigo for 

identificada apenas na execução orçamentária, antes da emissão da nota 
de empenho, a unidade orçamentária solicitará à Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento a troca da modalidade de aplicação, na for-
ma prevista no art. 33 desta Lei.

§ 13. O dígito identificador de exercício dos recursos, seja ou não 
de contrapartida estadual de empréstimos, convênios ou demais aplica-

ções, constante do Projeto de Lei e da Lei Orçamentária de 2023 e de 
seus créditos adicionais, obedecerá o disposto a seguir:

I- dígito indicador de recursos do exercício corrente 
(1);

II- dígito indicador de recursos do exercício anterior (2);
III- dígito indicador de recursos do exercício corrente 

destinado à contrapartida (7);
IV- dígito indicador de recursos do exercício anterior 

destinado à contrapartida (8);
V- Dígito indicador de recursos condicionados (9)

Art. 10. Todo e qualquer crédito orçamentário será consig-
nado diretamente, independentemente do grupo de natureza de despesa 
em que for classificado, à unidade orçamentária responsável pelas ações 
correspondentes, vedando-se a consignação de crédito a título de trans-
ferência a unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social.

§ 1º Não caracteriza infringência ao disposto no caput deste 
artigo, bem como à vedação contida no art. 138, inciso VI, da Cons-
tituição do Estado, a descentralização de créditos orçamentários para 
execução de ações de responsabilidade da unidade orçamentária des-
centralizadora.

§ 2º As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas nos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ressalvado o disposto no § 1º 
deste artigo, serão executadas, obrigatoriamente, por meio de empenho, 
liquidação e pagamento, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91, a que se refere o art. 
9º,§ 10, inciso XXV, desta Lei.

Art. 11. O Projeto de Lei Orçamentária de 2023, que o Poder 
Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa e a respectiva Lei se-
rão constituídos de:

I- texto da Lei;
II- os seguintes quadros orçamentários consolidados, 

incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei 
nº 4.320, de 1964:

a) evolução da receita do Tesouro Estadual, segundo as 
categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando 
cada imposto e contribuição, de que trata o art. 204 da Constituição do 
Estado;

b) evolução da despesa do Tesouro Estadual, segundo as 
categorias econômicas e grupos de despesa;

c) despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade So-
cial, isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunção, programa 
e grupo de despesa;

d)  recursos do Tesouro Estadual, diretamente arre-
cadados, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão;

e) programação referente à manutenção e ao desenvol-
vimento do ensino, nos termos do art. 220 da Constituição do Estado, 
em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de progra-
mação;

f) resumo das fontes de financiamento e da despesa do 
Orçamento de Investimento, segundo órgão, função, subfunção e pro-
grama;

g) fontes de recursos por grupos de despesas;

h) despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade So-
cial segundo os programas de governo, detalhado por atividades, proje-
tos e operações especiais.

III- os seguintes quadros orçamentários adicionais:
a) quadro consolidado do orçamento da Administração 

Direta;
b) quadro consolidado dos orçamentos das autarquias, 

das fundações públicas e dos fundos estaduais;
c) quadro consolidado do Orçamento Fiscal;
d) demonstrativo dos recursos a serem aplicados na ma-

nutenção e desenvolvimento do ensino, para efeito de cumprimento do 
disposto no art. 220 da Constituição do Estado, no art. 212 da Cons-
tituição Federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
19 de dezembro de 2006;
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e) demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações 

e serviços públicos de saúde, para efeito do cumprimento do disposto da 
Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, regulamenta-
da pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

f) demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do 
disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000.

IV- Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, discriminando as receitas e as despesas, na forma definida 
nesta Lei;

V- Anexo do Orçamento de Investimento a que se 
refere o inciso II, § 5º do art. 136 da Constituição do Estado, na forma 
definida nesta Lei;

VI- discriminação da legislação da receita e da 
despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Parágrafo único. Os quadros orçamentários consolidados e as 
informações complementares exigidas por esta Lei identificarão, logo 
abaixo do respectivo título, o dispositivo legal a que se referem.

Art. 12. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2023 conterá:

I- análise da conjuntura econômica internacional, na-
cional e local, bem como as políticas econômica e social do Governo;

II- avaliação das necessidades de financiamento do Go-
verno Estadual, explicitando receitas e despesas bem como indicando os 
resultados primário e nominal previstos no Projeto de Lei Orçamentária 
de 2023, os estimados para 2022 e os observados em 2021.

Art. 13. No Projeto de Lei Orçamentária enviado à Assembleia 
Legislativa, a dotação para a Reserva de Contingência, equivalerá a, no 
mínimo, até 2,5% (dois e meio por cento) da Receita Corrente Líquida 
do exercício anterior.

Parágrafo único. A dotação orçamentária de que trata o caput des-
te artigo poderá ser utilizada conforme o disposto na alínea “b”, inciso III 
do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como 
para abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria Interministe-
rial nº 163, de 4 de maio de 2001.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na elabo-
ração e execução dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas 
na estrutura organizacional do Estado, bem como, na classificação or-
çamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal.

Art. 15. Os órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Es-
tado encaminharão à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamen-
to, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do 
Estado do Maranhão – SIGEF/MA, a partir de 18 de julho de 2022 e 
até data a ser estipulada por aquela Secretaria, suas respectivas propostas 
orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária 
de 2023.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 

DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO E SUAS ALTERAÇÕES
Seção I

Das Diretrizes Gerais
Art. 16. A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamen-

tária de 2023 e de créditos adicionais, bem como a execução das respec-
tivas Leis, deverão ser realizadas de acordo com o princípio da publici-
dade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo- se o 
amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma 
dessas etapas.

§ 1º Serão divulgados pelo Poder Executivo na internet: I- a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;

II- as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III- o Projeto de Lei Orçamentária de 2023 e seus 
anexos;

IV- a Lei Orçamentária de 2023 e seus anexos;
V- o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Rela-

tório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos;
VI- a execução orçamentária da receita e da despe-

sa nos termos das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009.
§ 2º O Estado deverá incentivar a participação popular e 

realização consultas públicas e audiências públicas, durante os proces-
sos de elaboração e discussão do Projeto de Lei Orçamentária de 2023, 
respeitadas as medidas sanitárias.

§ 3° As Assessorias de Planejamento e Ações Estratégicas das 
Secretarias de Estado e órgãos equivalentes, deverão participar dire-
tamente das audiências públicas do Orçamento Participativo – OP e 
acompanhar a execução das demandas populares advindas do OP, aten-
dendo as orientações da SEPLAN e da SEDIHPOP, conforme preconiza 
o Decreto nº 31.519, de 29 de fevereiro de 2016.

Art. 17. As propostas orçamentárias do Poder Legislativo, do Po-
der Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado 
terão, como limite para outras despesas correntes em 2023, o conjunto 
das dotações fixadas na Lei Orçamentária do ano de 2022, corrigida pela 
variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
para o período de julho de 2021 a junho de 2022.

Parágrafo único. No cálculo do limite a que se refere o caput 
deste artigo serão excluídas as dotações destinadas ao pagamento de 
precatórios e despesas de capital destinadas a obras.

Art. 18. É vedada a destinação de recursos para atender a despe-
sas referentes as ações que não sejam de competência do Estado, nos 
termos da Constituição Estadual.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias responsáveis pela 
execução de políticas públicas consignarão em suas propostas orçamen-
tárias, de forma compatível com a Lei Estadual 11.204 de 31 de dezem-
bro de 2019 – PPA 2020-2023, dotação suficiente para o funcionamento 
dos respectivos Conselhos Estaduais.

Art. 19. Além da observância ao que dispõe esta Lei, a Lei Or-
çamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirão 
projetos novos se:

I- tiverem sido adequadamente contemplados to-
dos os projetos em andamento

II- os recursos alocados viabilizarem a conclusão de 
uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa;

III- a ação estiver compatível com a Lei Estadual 
11.204 de 31 de dezembro de 2019 – PPA 2020-2023 e suas revisões.

§ 1º Serão entendidos como projetos em andamento aqueles que a 
execução financeira, até 27 de junho de 2022, ultrapassar 10% (dez por 
cento) do seu custo total estimado.

§ 2º Entre os projetos em andamento, terão precedência na 
alocação de recursos aqueles que apresentarem maior percentual de 
execução física.

§ 3° Os investimentos em obras públicas e demais projetos, 
sempre que possível, serão discriminados por municípios ou regiões, 
observada a regionalização estabelecida na Lei Estadual 11.204 de 31 
de dezembro de 2019 – PPA 2020-2023.

§ 4° Os investimentos com duração superior a um exercício 
financeiro somente serão contemplados quando previstos na Lei Esta-
dual 11.204 de 31 de dezembro de 2019

– PPA 2020-2023 ou autorizada a sua inclusão em Lei, conforme 
disposto no § 1º do art. 138 da Constituição Estadual e no § 5º do art. 5º 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Art. 20. As dotações relativas às operações de crédito externas 
somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária de 2023 
se contratadas ou encaminhadas à apreciação do Senado Federal até 30 
de junho de 2023.

Art. 21. O Projeto de Lei e a Lei Orçamentária de 2022, somente 
conterá programação compatível com a Lei Estadual 11.204 de 31 de 
dezembro de 2019 – PPA 2020- 2023 e suas alterações.

Seção II
Das Disposições sobre Débitos Judiciais

Art. 22. O Poder Judiciário encaminhará até 20 de julho de 2022 
ou dez dias úteis após a publicação desta Lei, prevalecendo o que ocorrer 
por último, à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, a rela-
ção dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na 
proposta orçamentária de 2023, conforme determina o art. 100 da Cons-
tituição Federal e o art. 79 da Constituição do Estado, discriminada por 
órgão da administração direta, autarquias e fundações, e por grupo de 
despesas, especificando:

I- número de Ordem;
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II- número do protocolo;
III- número da ação originária;
IV- memória de cálculo da correção do valor, quando 

houver;
V- número do precatório;
VI- tipo de causa julgada;
VII- data da autuação do precatório;

VIII- nome do beneficiário e o número de sua inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou Cadastro Nacional d e Pes-
soas Jurídicas – CNPJ;

IX- valor individualizado por beneficiário e total do 
precatório a ser pago;

X- data do trânsito em julgado

Parágrafo único. A relação dos débitos de que trata o caput deste 
artigo somente incluirá precatórios cujos processos contenham certidão 
de trânsito em julgado da decisão exequenda e atendam:

I- certidão de trânsito em julgado dos embargos à 
execução;

II- certidão de que não tenham sido opostos 
embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.

Art. 23. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, 
os órgãos da Administração Pública Estadual direta e indireta subme-
terão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação 
da Procuradoria Geral do Estado, antes do atendimento da requisição 
judicial, observadas as normas e orientações a serem baixadas por aquela 
unidade.

Parágrafo único. Os recursos alocados na Lei Orçamentária de 
2023, destinados ao pagamento de precatórios judiciários ou ao cumpri-
mento de débitos judiciais transitados em julgado considerados de pe-
queno valor, somente poderão ser cancelados para a abertura de créditos 
suplementares ou especiais com outra finalidade mediante autorização 
específica da Assembleia Legislativa.

Seção III
Da Destinação de Recursos ao Setor Privado e a Pessoas 

Físicas

Art. 24. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária de 2023 e em 
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, 
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos 
que realizem atividades de natureza continuada e que comprovem fun-
cionamento regular há pelo menos dois anos, e que preencham uma das 
seguintes condições:

I- sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, 
nas áreas de assistência social, saúde ou educação e tenham o reconheci-
mento de utilidade públicaestadual ou municipal;

II- sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza 
filantrópica, institucional ou assistencial;

III- atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, 
no art. 61 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, bem 
como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a 
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de 
funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 
2023 por três autoridades locais, e comprovante de regularidade do 
mandato de sua diretoria.

§ 2º É vedada a inclusão de dotação global a título de subven-
ções sociais.

§ 3º É vedado o pagamento, a qualquer título, a empresas 
privadas que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa, 
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou as-
semelhados.

§ 4º É vedado o pagamento, a qualquer título, a agente público da 
ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica 
ou assemelhados, por intermédio de convênios ou instrumentos con-
gêneres firmados com entidades de direito privado ou com órgãos ou 
entidades de direito público.

Art. 25. É vedada a inclusão de dotações, na Lei Orçamentária 

de 2023 e em seus créditos adicionais, a título de auxílios para entida-
des privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que comprovem 
funcionamento regular há pelo menos três anos, e que sejam:

I- de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para 
o ensino especial, ou representativo da comunidade escolar das escolas 
públicas estaduais do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas 
pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC;

II- cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, para 
recebimento de recursos oriundos de programas ambientais, doados por 
organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras;

III- voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e 
gratuito ao público, prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia e ou-
tras entidades sem fins lucrativos e que estejam inscritas no Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS e cadastradas no Cadastro Na-
cional de Entidades de Assistência Social - CNEAS;

IV- signatárias de contrato de gestão celebrado com a Adminis-
tração Pública Estadual, não qualificada como organizações sociais nos 
termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998;

V- consórcios intermunicipais de saúde, assistência social e 
segurança alimentar, constituídos exclusivamente por entes públicos, 
legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a Admi-
nistração Pública Estadual e que participem da execução de programas 
nacionais de saúde;

VI- qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público - OSCIPS, conforme a Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, 
Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 e Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014;

VII- contribuam diretamente para o alcance das diretrizes, ob-
jetivos e metas previstos na Lei Estadual 11.204 de 31 de dezembro de 
2019 – PPA 2020-2023.

Art. 26. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas 
nos arts. 24 e 25 desta Lei, a inclusão de dotação na Lei Orçamentária 
de 2023 e sua execução dependerão, ainda, de:

I- publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem ob-
servadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no 
caso de desvio de finalidade;

II- destinação dos recursos exclusivamente para a ampliação, 
aquisição de equipamentos e sua instalação e de material permanente;

III- identificação do beneficiário e do valor transferido no 
respectivo termo de parceria, convênio ou instrumento congênere.

Art. 27. A execução das ações de que tratam os arts. 24 e 25 desta 
Lei ficam condicionadas à autorização específica exigida pelo caput do 
art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Seção IV
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade 

Social
Art. 28. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as do-

tações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência 
social, obedecerá ao disposto nos arts. 203 e 204 da Constituição do 
Estado e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I- da contribuição para o sistema de seguridade social do servi-
dor estadual, que será utilizada para despesas com benefícios previden-
ciários e assistenciais dos servidores do Estado ;

II- de convênios, contratos, acordos e ajustes com órgãos e enti-
dades que integram o Orçamento da Seguridade Social;

III- das demais receitas, inclusive próprias e vincula-
das, de órgãos, fundos e entidades, cujas despesas integram, exclusiva-
mente, o orçamento referido no caput;

IV- do Orçamento Fiscal.
Parágrafo único. A destinação de recursos para atender a despesas 

com ações e serviços públicos de saúde e de assistência social obedece-
rá ao princípio da descentralização.

Art. 29. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2023 incluirão os 
recursos necessários ao atendimento da aplicação mínima em ações e 
serviços públicos de saúde, em cumprimento ao disposto na Emenda 
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, regulamentada pela 
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Seção V
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 30. O Orçamento de Investimento, previsto no art. 136, § 
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5º, inciso II, da Constituição do Estado, abrangerá as empresas em que 
o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto e dele constarão todos os investimentos realizados, 
independentemente da fonte de financiamento utilizada.

§ 1º Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária 
a que se refere este artigo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, serão consideradas investimento as despesas com:

I- aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado, exce-
tuados os que envolvam arrendamento mercantil para uso próprio da 
empresa ou destinados a terceiros;

II- benfeitorias realizadas em bens do Estado por empresas es-
tatais;

III- benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços 
públicos concedidos pelo Estado.

§ 2º A despesa será discriminada nos termos do art. 9º desta Lei, 
especificando a classificação funcional, a categoria de programação em 
seu menor nível e as fontes previstas no § 3º deste artigo.

§ 3º O detalhamento das fontes de financiamento do investimento 
de cada entidade referida neste artigo será feito de forma a evidenciar os 
recursos:

IV- gerados pela empresa;
V- oriundos de participação do Estado no capital social;
VI- oriundos de operações de crédito internas e exter-

nas;
VII- de outras origens.
§ 4º A programação dos investimentos à conta de recursos oriun-

dos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive mediante 
participação acionária, observará o valor e a destinação constantes do 
orçamento original.

§ 5º Não integrarão o Orçamento de Investimento as empresas 
estatais dependentes, conforme definido no inciso III do art. 2º da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 6º Não se aplicam às empresas integrantes do Orçamento de 
Investimento as normas gerais da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demons-
trações contábeis.

§ 7º Excetua-se do disposto no § 6º deste artigo a aplicação, no 
que couber, dos arts.109 e 110 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
para as finalidades a que se destinam.

Seção VI
Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 31. As emendas ao projeto de Lei orçamentária obede-
cerão ao disposto no

§2º do art. 137 e no art. 136-A da Constituição do Estado e 
as dotações orçamentárias necessárias à sua execução serão pro-
venientes de anulação parcial da Reserva de Contingência, ressal-
vados os recursos destinados ao atendimento dos riscos fiscais a ela 
consignados.

§1º O Projeto de Lei de Orçamento, devem vir acompanhado 
de anexo contendo o valor da receita corrente líquida realizada 
no exercício anterior, deduzidas das receitas extraordinárias 
decorrentes de circunstancias excepcionais.

§2º As dotações orçamentárias destinadas ao atendimento 
das emendas parlamentares impositivas, estando compatíveis com 
os objetos propostos, deverão constar da programação financeira e 
o cronograma de execução mensal de desembolso estabelecidos por 
meio de decreto do Governador do Estado, devendo o desembolso 
ser pago no respectivo exercício financeiro e nos subsequentes.

§3º A transferência obrigatória do Estado destinada a 
Municípios, para a execução da programação das emendas 
parlamentares impositivas, independerá da adimplência do ente 
federativo destinatário e será realizada mediante transferência de 
recursos diretamente em conta bancária aberta pelo Município, 
exclusivamente para esta finalidade, devendo o Secretário 
de Planejamento e Orçamento editar e publicar portaria 
regulamentando essa sistemática. 

§4º Após a publicação do Decreto de Programação e execução 
Orçamentária e Financeira, a   Casa Civil terá até 60 (sessenta) 
dias para encaminhar a ALEMA a análise da relação das emendas 
parlamentares impositivas com impedimentos e as respectivas 
justificativas. Cada parlamentar terá até 30 (trinta) dias para 

readequar a emenda e  se necessário substituí-la.
§5º A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira 

de que trata o §1º do art. 136-A da Constituição do Estado 
compreende, cumulativamente, o empenho, a liquidação e o 
pagamento dentro do exercício financeiro. 

§6º As despesas referentes a emendas impositivas que forem 
empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar.

§7º O Poder Executivo disponibilizará no SIGEF campo 
específico para acesso parlamentar para acompanhamento da 
execução financeira das emendas parlamentares impositivas.

Art. 32. As emendas apresentadas deverão estar compatí-
veis, em seu objeto de gasto, com a finalidade das ações a que estão 
relacionadas.

§1º As emendas parlamentares impositivas aprovadas constarão 
de anexo específico da Lei de Orçamento de 2023, contendo no mínimo: 
Número da Emenda, unidade orçamentária, função, subfunção, 
Programa, ação. Objetivo, Localizador, Modalidade de Aplicação, 
Grupo de natureza de despesa e Valor.

§2º As emendas parlamentares impositivas apresentadas ao 
projeto de Lei de Orçamento de 2023 poderão ser destinadas: I – a 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual constantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para execução de ações a 
serem definidas; II – diretamente aos Municípios, independentemente 
de celebração de convênio ou de instrumento congênere, III – a 
entidades sem fins lucrativos, por meio de transferência voluntária, a 
título de cooperação para a execução de um objeto de interesse público.

Seção VII
Das Alterações da Lei Orçamentária e da Execução Provisó-

ria do Projeto de Lei Orçamentária

Art. 33. As modalidades de aplicação, bem como os identifica-
dores de recursos destinados a contrapartidas de convênios das ações 
constantes da Lei Orçamentária de 2023 e dos créditos adicionais, in-
clusive os reabertos no exercício, poderão ser modificados, justifica-
damente, para atender às necessidades de execução, se autorizados por 
meio de portaria do Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento.

§ 1º. Portaria do Secretário de Estado do Planejamento e 
Orçamento poderá modificar códigos e títulos das ações, desde que cons-
tatado erro material de ordem técnica ou legal, observada a compatibi-
lidade com a Lei Estadual 11.204 de 31 de dezembro de 2019 – PPA 
2020-2023.

§ 2º. As alterações no localizador de gasto ou entre subações per-
tencentes a uma mesma ação orçamentária poderão ser modificadas no 
SIGEF-MA sem a necessidade de ato do Governador do Estado ou do 
Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento.

Art. 34. Acompanharão os projetos de lei dos créditos especiais 
mensagem que os justifiquem e evidencie o objetivo do crédito proposto.

Art. 35. Para fins do disposto no art. 136, § 8º, da Constituição do 
Estado, considera- se crédito suplementar a criação de grupo de nature-
za de despesa em ação existente.

Art. 36. Os créditos adicionais aprovados pela Assembleia Le-
gislativa serão considerados automaticamente abertos com a sanção e 
publicação da respectiva lei.

Art. 37. Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de 
arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das esti-
mativas de receitas para o exercício, comparando-as com as estimativas 
constantes da Lei Orçamentária de 2023, apresentadas as parcelas já utili-
zadas em créditos adicionais abertos ou cujos projetos se encontrem em 
tramitação.

Art. 38. Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta de 
superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações 
relativas a:

I- superávit financeiro do exercício de 2022, por fonte de re-
cursos;

II- créditos reabertos no exercício de 2023;
III- valores já utilizados em créditos adicionais, aber-

tos ou em tramitação;
IV- saldo do superávit financeiro do exercício de 2022, 

por fonte de recursos.
Art. 39. As propostas de abertura de créditos suplementares auto-

rizados na Lei Orçamentária de 2023, quando se tratar de anulação 
de dotação, devem evidenciar o

objetivo do crédito proposto e a repercussão decorrente da não 
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execução da ação anulada parcial ou total.

§ 1º Os créditos a que se refere o caput deste artigo, com indicação 
de recursos compensatórios dos próprios órgãos, nos termos do art. 43, § 
1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como os 
abertos à conta do excesso de arrecadação de receitas próprias, apura-
dos conforme disposto no art. 38 desta Lei, serão abertos, no âmbito dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público do Estado e da 
Defensoria Pública do Estado, por atos, respectivamente:

I- dos Presidentes da Assembleia Legislativa do Estado, do Tri-
bunal de Contas e do Tribunal de Justiça;

II- do Procurador Geral de Justiça;
III- do Defensor Público Geral do Estado.
§ 2º Os créditos de que trata o § 1º deste artigo serão incluídos no 

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/MA, pelos 
respectivos órgãos.

Art. 40. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, 
conforme disposto no art. 138, § 2º, da Constituição do Estado, será efe-
tivada mediante ato do Governador do Estado, até 24 de abril de 2023.

Parágrafo único. Os créditos reabertos na forma do caput deste 
artigo serão incluídos no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 
Fiscal – SIGEF/MA.

Art. 41. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, remane-
jar total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei 
Orçamentária de 2023 e em créditos adicionais, em decorrência da ex-
tinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento 
de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou 
atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de 
programação, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim 
como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de na-
tureza de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identi-
ficadores de uso e de resultado primário.

Parágrafo único. O remanejamento não poderá resultar em al-
teração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária 
de 2023 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, 
ajuste na classificação funcional.

Art. 42. Fica o Poder Executivo, autorizado, mediante decreto, a 
transpor ou transferir dotações orçamentárias na mesma unidade orça-
mentária, de uma categoria econômica para outra ou de um programa 
de trabalho para outro, ou ainda, remanejar dotações entre unidades or-
çamentárias diferentes.

Art. 43. Poderão ser incorporados ao orçamento anual, mediante 
abertura de crédito adicional suplementar, os programas e ações cons-
tantes da Lei Estadual 11.204 de 31 de dezembro de 2019 – PPA 2020-
2023 que não foram incluídos no Projeto de Lei Orçamentária de 2023, 
respeitando o papel institucional do órgão.

Art. 44. Se o Projeto de Lei Orçamentária de 2023 não for sancio-
nado pelo Governador do Estado até 31 de dezembro de 2022, a progra-
mação dele constante poderá ser executada até o limite de 1/12 (um doze 
avos) da proposta remetida à Assembleia Legislativa, multiplicado pelo 
número de meses decorridos até a sanção da respectiva Lei.

§ 1º O limite previsto no caput deste artigo não se aplica ao 
atendimento de despesas com:

I- obrigações constitucionais ou legais do Estado, relacionadas 
no Anexo III desta Lei; 

II- pagamento de bolsa de estudo, observado o disposto nos 
arts. 70 a 77 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB e a 
Portaria CAPES-MEC nº 64, de 24 de março de 2010;

III- ações de prevenção a desastres, classificadas na 
subfunção Defesa Civil;

IV - projeto ou atividade financiada com doações;
         V- projeto ou atividade financiada com recursos de opera-

ções de crédito externa.
§ 2º Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 33 desta Lei aos 

recursos liberados na forma deste artigo.
§ 3º Na execução de outras despesas correntes, liberadas na 

forma deste artigo, o ordenador de despesa poderá considerar os valores 
constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2023 para fins do cum-
primento do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000.

Seção VIII
Das Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Finan-

ceira
Art. 45. Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública 

deverão elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias após a publi-
cação da Lei Orçamentária de 2023, cronograma anual de desembolso 
mensal, por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado 
primário estabelecida nesta Lei.

Parágrafo único. Excetuadas as despesas com pessoal e encargos 
sociais, precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de de-
sembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Pú-
blico e da Defensoria Pública do Estado terão como referencial o repasse 
previsto no art. 139 da Constituição do Estado, na forma de duodécimos.

Art. 46. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movi-
mentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo apurará o montante necessário 
e informará a cada um dos órgãos referidos no art. 20 da referida Lei e à 
Defensoria Pública do Estado, até o vigésimo dia após o encerramento 
do bimestre, observado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o 
PoderExecutivo comunicará aos demais poderes, ao Ministério Público 
e à Defensoria Públicado Estado o montante que caberá a cada um na 
limitação do empenho e da movimentaçãofinanceira, acompanhado da 
memória de cálculo, das premissas, dos parâmetros e da justificação 
do ato.

§ 2º O montante da limitação a ser promovida pelos órgãos 
referidos no caput deste artigo será estabelecido de forma proporcional 
à participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias ini-
ciais classificadas como despesas primárias fixadas na Lei Orçamentária 
de 2023, excluídas as:

I- que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado 
integrantes do Anexo III desta Lei;

II- classificadas com o identificador de resultado primário 3;
III- custeadas com recursos de doações, convênios e 

parcerias;
IV- ações de combate à fome e à pobreza.
§ 3º Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 

Estado, com base na informação a que se refere o § 1º deste artigo, edi-
tarão, até o trigésimo dia subsequente ao encerramento do respectivo 
bimestre, ato que evidencie a limitação de empenho e movimentação 
financeira.

§ 4º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que 
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos tenham sido limi-
tados poderá ser efetuada a qualquer tempo, devendo o Poder Executivo 
comunicar à Assembleia Legislativa, aos órgãos referidos no art. 20 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e à Defensoria Pública 
do Estado, os montantes a serem restabelecidos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO ES-

TADO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 47. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Es-

tado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores publicará, até 
31 de agosto de 2022, a tabela de cargos efetivos e comissionados inte-
grantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos 
de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos 
vagos.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministé-
rio Público e a Defensoria Pública do Estado observarão o cumprimento 
do disposto neste artigo.

Art. 48. Os poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública 
do Estado terão como parâmetros para elaboração de suas propostas 
orçamentárias de 2023, relativo à pessoal e encargos sociais, a despesa 
com a folha de pagamento vigente em maio de 2022,

compatibilizada com os eventuais acréscimos legais, respei-
tados os limites impostos pelos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Para efeito de cálculo dos parâmetros a que se refere o caput 
deste artigo, por poder e órgão, o Poder Executivo colocará à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado e dos demais poderes, o demonstrativo 
da Receita Corrente Líquida que servirá de base para o cálculo dos li-
mites de despesa de pessoal, conforme previsto no § 2º do art. 59 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º A Defensoria Pública do Estado terá como limite na 
elaboração de sua proposta orçamentária para pessoal e encargos so-
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ciais o percentual de 0,5% a 1,5 % da receita corrente líquida do Estado.

Art. 49. No exercício de 2023, observado o disposto no art. 169 
da Constituição Federal e no art. 48 desta Lei, somente poderão ser 
admitidos servidores se, cumulativamente:

I- existirem cargos e empregos públicos vagos a preencher, de-
monstrados na tabela a que se refere o art. 47 desta Lei, bem como aque-
les criados de acordo com o art. 50 desta Lei, ou se houver vacância, 
após 29 de agosto de 2022, dos cargos ocupados constantes da referida 
tabela;

II- houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendi-
mento da despesa;

III- for observado o limite previsto no art. 48 desta Lei.
Art. 50. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, 

II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, 
fica autorizada as despesas com pessoal relativas a concessões de quais-
quer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos 
e funções, alterações de estrutura de carreiras bem como admissões ou 
contratações a qualquer título, até o montante das quantidades e limi-
tes orçamentários constantes de Anexo discriminativo específico da Lei 
Orçamentária de 2023, cujos valores deverão constar da programação 
orçamentária e serem compatíveis com os limites da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º O Anexo a que se refere o caput deste artigo conterá 
autorização somente quando amparada por projeto de Lei ou medida 
provisória cuja tramitação seja iniciada na Assembleia Legislativa até 
12 de setembro de 2022, e terá os limites orçamentários corresponden-
tes discriminados, por Poder, Ministério Público e Defensoria Pública 
do Estado e, quando for o caso, por órgão referido no art. 20 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com as respectivas:

I- quantificações, para a criação de cargos, funções e empregos, 
identificando especificamente o projeto de lei, a medida provisória ou a 
lei correspondente;

II- quantificações para o provimento de cargos, funções e empre-
gos, especificando, no caso do primeiro provimento, o projeto de lei, a 
medida provisória ou a lei correspondente;

III- especificações, relativas a vantagens, aumentos de 
remuneração e alterações de estruturas de carreira, identificando o pro-
jeto de lei, a medida provisória ou a lei correspondente.

§ 2º O Anexo de que trata o § 1º deste artigo considerará, de 
forma segregada, provimento e criação de cargos, funções e empregos e 
será acompanhado dos valores relativos à despesa anualizada, facultada 
sua atualização, durante a apreciação do projeto, pela Secretaria de Esta-
do do Planejamento e Orçamento, no prazo fixado pelo § 4º do art. 137, 
da Constituição do Estado.

Art. 51. Não se aplica a obrigatoriedade de inclusão no Anexo 
a que se refere o art. 50 desta Lei à revisão geral das remunerações, 
subsídios, proventos e pensões dos servidores civis e militares, ativos e 
inativos, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário bem como do 
Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado, das autarquias e 
das fundações públicas estaduais, cujo percentual será único para todos 
os servidores abrangidos por este artigo e definido em Lei específica.

Art. 52. O pagamento de quaisquer aumentos de despesa com 
pessoal decorrente de medidas administrativas ou judiciais que não se 
enquadrem nas exigências dos arts. 47, 49 e 50 dependerá de abertura 
de créditos adicionais.

Art. 53. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálcu-
lo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legali-
dade ou validade dos contratos.

Parágrafo único. Não se considera substituição de servidores e 
empregados públicos, para efeito do caput deste artigo os contratos de 
terceirização relativos à execução indireta de atividades que sejam aces-
sórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 
área de competência legal do órgão ou entidade.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGIS-

LAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO

            Art. 54. O Poder Executivo enviará à Assembleia Legis-
lativa projetos de Lei sobre matéria tributária que deva ser alterada, vi-
sando ao seu aperfeiçoamento, à adequação a diretrizes constitucionais e 
ajustamento às determinações de leis complementares federais.

§ 1º Poderão ser instituídos polos de desenvolvimento regionais 
ou setoriais, mediante alterações na legislação tributária e observadas as 
vocações econômicas de cada região.

§ 2º Nas propostas de alteração da legislação tributária deverá 
constar demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que dis-
criminará a previsão de receita do tributo e o respectivo percentual de 
aumento ou de renúncia de receita.

Art. 55. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2023 e da respectiva Lei poderão ser considerados os efeitos 
de propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se 
tratar de desvinculação de receitas, que sejam objeto de proposta de 
emenda constitucional, de projeto de lei ou de medida provisória que 
esteja em tramitação na Assembleia Legislativa.

§ 1º Se estimada a receita, na forma deste artigo, no Projeto de 
Lei Orçamentária de 2023:

I- serão identificadas as proposições de alterações 
na legislação e especificada a variação esperada na receita, em decor-
rência de cada uma das propostas e seus dispositivos;

II- será identificada a despesa condicionada à apro-
vação das respectivas alterações na legislação.

§ 2º Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o 
sejam parcialmente, até noventa dias após a publicação da Lei Orça-
mentária de 2023, de forma a não permitir a integralização dos recursos 
esperados, as dotações à conta das referidas receitas serão canceladas 
mediante decreto.

§ 3º O atendimento de programação cancelada nos termos do § 2º 
deste artigo far- se-á por meio da abertura de crédito suplementar.

§ 4º O projeto de lei ou medida provisória que institua ou altere 
tributo somente será aprovado ou editada, respectivamente, se acom-
panhada da correspondente demonstração da estimativa do impacto na 
arrecadação, devidamente justificada.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA 

ESTADUAL

Art. 56. As operações de crédito interna e externa reger-se-ão 
pelo que determinam a Resolução nº 40, de 20 de dezembro de 2001, 
e a Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, ambas do Senado 
Federal, e na forma do Capítulo VII, da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000.

§1º A administração da dívida interna e externa contratada e a 
captação de recursos por órgãos ou entidades da Administração Pública 
Estadual, obedecida à legislação em vigor, limitar-se-ão à necessidade 
de recursos para atender:

I- mediante operações e/ou doações, junto a instituições fi-
nanceiras nacionais e internacionais, públicas e/ou privadas, organis-
mos internacionais e órgãos ou entidades governamentais:

a) ao serviço da dívida interna e externa de cada órgão ou 
entidade;

b) aos investimentos definidos nas metas e prioridades do 
Governo do Estado;

c) ao aumento de capital das sociedades em que o Estado 
detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito 
a voto;

d) pagamento de precatórios.
II- mediante alienação de ativos:
a) ao atendimento de programas sociais;
b) ao ajuste do setor público e redução do endividamento;
c) à renegociação de passivos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 57. A execução da Lei Orçamentária de 2023 e dos créditos 
adicionais obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 58. A despesa não poderá ser realizada se não houver compro-
vada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-
-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua 
realização sem observar a referida disponibilidade.

§ 1º A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos 
à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, independentemente de 
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sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais conse-
quências da inobservância do disposto no caput deste artigo.

§ 2º A realização de atos de gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial, no âmbito do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 
Fiscal – SIGEF/MA, após 31 de dezembro de 2023, relativos ao exer-
cício findo, não será permitida, exceto ajustes para fins de elaboração 
das demonstrações contábeis, os quais deverão ser efetuados no prazo 
e na forma estabelecida pelo órgão central do Sistema de Contabilidade 
Estadual.

Art. 59. Para efeito do disposto no art. 60 da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, considera-se contraída a obrigação no momento da 
emissão da Nota de Empenho.

Parágrafo único. No caso de despesas relativas à prestação de 
serviços já existentes e destinados à manutenção da Administração 
Pública estadual, consideram-se compromissadas apenas as prestações 
cujos pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro, obser-
vado o cronograma pactuado.

Art. 60. A ordem bancária ou outro documento por meio do qual 
se efetue o pagamento de despesa, inclusive de restos a pagar, indicará 
a nota de empenho correspondente.

Art. 61. O Poder Executivo atualizará a relação de que trata o 
Anexo III sempre em razão de emenda constitucional ou lei que resul-
tem em obrigações para o Estado.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá incluir outras despe-
sas na relação de que trata o caput deste artigo, desde que demonstre que 
constituem obrigação constitucional ou legal do Estado.

Art. 62. O Poder Executivo colocará a disposição do Poder Le-
gislativo dados e informações constantes da Lei Orçamentária Anual e 
dos créditos adicionais, inclusive em meio magnético de processamento 
de dados, bem como os detalhamentos utilizados na sua consolidação.

Art. 63. As despesas referenciadas em moeda estrangeira serão 
convertidas em moeda nacional, segundo a taxa de câmbio vigente.

Art. 64. Os acordos trabalhistas dos órgãos da Administração In-
direta só poderão ser celebrados pelos dirigentes após parecer da Procu-
radoria Geral do Estado, do Comitê de Gestão Orçamentária, Financeira 
e de Política Salarial e aprovação do Governador do Estado.

Art. 65. A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2023 obe-
cerá ao disposto na Portaria Conjunta STN/SOF n° 20, de 23 de feve-
reiro de 2021, que estabelece a padronização das fontes ou destinação 
de recursos em conjunto com as Portarias nº 710, de 25 de fevereiro de 
2021, nº 925, de 08 de julho de 2021 e nº 1.141, de 11 de novembro de 
2021 que alterou a Portaria Interministerial STN /SOF nº 163, de 04 de 
maio de 2001.

Art. 66. O Estado poderá utilizar-se do dispositivo do art. 76-A 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Cons-
tituição Federal referente a Desvinculação de Receitas do Estado e Mu-
nicípios – DREM.

Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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0,61 
0,07 
16,46 
14,77 
11,27 
6,98 
4,30 
0,71 
0,39 
(0,10) 
0,04 
0,27 
(0,33) 
3,67 
2,87 

109,28 
103,33 
102,83 
44,41 
3,90 
50,26 
4,27 
0,50 

115,99 
104,05 
79,44 
49,16 
30,27 
5,01 
2,73 
(0,72) 
0,31 
1,89 
(2,30) 
25,87 
20,20 

24.107.250.00
0 

22.945.431.00
0 

22.846.122.00
0 

9.975.373.000 
811.549.000 

11.130.151.00
0 

929.049.000 
99.309.000 

25.332.527.00
0 

22.911.968.00
0 

16.912.462.00
0 

10.367.868.00
0 

6.544.594.000 
911.315.000 
579.287.000 

33.463.000 
66.202.500 

376.360.000 
(276.694.500) 
4.463.350.175 
3.080.060.383 

24.335.757.56
4 

23.162.925.92
6 

23.062.675.59
6 

10.069.927.46
7 

819.241.503 
11.235.651.36

6 
937.855.261 
100.250.329 

25.572.648.70
8 

23.129.145.73
7 

17.072.771.67
8 

10.466.142.84
5 

6.606.628.833 
919.953.164 
584.777.940 

33.780.189 
66.830.020 

379.927.437 
(279.317.229) 
4.505.657.335 

14,94 
14,22 
14,15 
6,18 
0,50 
6,90 
0,58 
0,06 
15,70 
14,20 
10,48 
6,42 
4,05 
0,56 
0,36 
0,02 
0,04 
0,23 

(0,17) 
2,77 
1,91 

108,28 
103,07 
102,62 
44,81 
3,65 

49,99 
4,17 
0,45 

113,79 
102,92 
75,97 
46,57 
29,40 
4,09 
2,60 
0,15 
0,30 
1,69 

(1,24) 
20,05 
13,83 

25.830.405.00
0 

24.645.948.00
0 

24.542.387.00
0 

10.835.302.00
0 

823.925.000 
11.907.737.00

0 
975.423.000 
103.561.000 

26.610.044.00
0 

24.525.721.00
0 

17.608.104.00
0 

10.662.324.00
0 

6.945.780.000 
1.071.593.000 

598.243.000 
120.227.000 

69.512.625 
365.069.200 

(175.329.575) 
3.926.351.293 

26.194.108.90
8 

24.992.974.21
2 

24.887.955.02
6 

10.987.868.00
5 

835.526.241 
12.075.403.37

9 
989.157.402 
105.019.186 

26.984.725.58
2 

24.871.054.36
1 

17.856.034.15
2 

10.812.454.39
5 

7.043.579.757 
1.086.681.519 

606.666.535 
121.919.851 

70.491.395 
370.209.541 

(177.798.296) 
3.981.636.114 

14,38 
13,72 
13,66 
6,03 
0,46 
6,63 
0,54 
0,06 
14,82 
13,66 
9,80 
5,94 
3,87 
0,60 
0,33 
0,07 
0,04 
0,20 
(0,10) 
2,19 
1,30 

107,83 
102,88 
102,45 
45,23 
3,44 
49,71 
4,07 
0,43 

111,08 
102,38 
73,50 
44,51 
28,99 
4,47 
2,50 
0,50 
0,29 
1,52 
(0,73) 
16,39 
9,74 

 
3.109.255.629 2.332.729.926 2.365.575.830 

Receitas Primárias advindas de PPP 
(VII) Despesas Primárias geradas 
por PPP (VIII) 
Impacto do saldo das PPP (IX) = (VII - VIII) 

            

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

 
3.109.255.629 2.332.729.926 2.365.575.830 

Receitas Primárias advindas de PPP 
(VII) Despesas Primárias geradas 
por PPP (VIII) 
Impacto do saldo das PPP (IX) = (VII - VIII) 

            

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

 

MARANHÃO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO I - 

METAS FISCAIS 
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 

2023 
 

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00 
 

ESPECIFICAÇÃO 

Metas Previstas em 
2021 
(a) 

 

% PIB 

 

% RCL 

Metas Realizadas em 
2021 
(b) 

 

% PIB 

 

% RCL 
Variação 

Valor 
(c) = (b-a) 

% 
(c/a) x 100 

Receita Total 17.468.925.000 14,79 95,57 20.184.697.356 17,08 110,43 2.715.772.356 15,55 
Receitas Primárias (I) 16.133.086.000 13,65 88,26 18.878.812.991 15,98 103,29 2.745.726.991 17,02 
Despesa Total 17.439.790.915 14,76 95,41 20.410.484.071 17,28 111,67 2.970.693.156 17,03 
Despesas Primárias (II) 16.728.284.915 14,16 91,52 18.192.488.544 15,40 99,53 1.464.203.629 8,75 
Resultado Primário (III) = (I–II) (595.198.915) (0,50) (3,26) 686.324.447 0,58 3,75 1.281.523.362 (215,31) 
Resultado Nominal 709.929.607 0,60 3,88 155.281.456 0,13 0,85 (554.648.151) (78,13) 
Dívida Pública Consolidada 7.273.428.471 6,16 39,79 8.367.836.466 7,08 45,78 1.094.407.995 15,05 
Dívida Consolidada Líquida 6.730.985.371 5,70 36,82 7.550.852.448 6,39 41,31 819.867.077 12,18 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3.  

MARANHÃO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO I - METAS FISCAIS 
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 

2023 
 

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00 
 

ESPECIFICAÇÃO 
VALORES A PREÇOS CORRENTES 

2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 

Receita Total 19.811.755.000 17.468.925.000 (11,83) 19.082.103.000 8,23 22.475.542.213 16,78 24.107.250.000 6,26 25.830.405.000 6,15 
Receitas Primárias (I) 18.255.976.000 16.133.086.000 (11,63) 17.546.710.000 7,76 21.251.660.213 20,11 22.945.431.000 6,97 24.645.948.000 6,41 
Despesa Total 20.238.091.000 17.439.790.915 (13,83) 20.809.322.000 18,32 23.854.506.000 13,63 25.332.527.000 5,20 26.610.044.000 4,04 
Despesas Primárias (II) 18.746.861.000 16.728.284.915 (10,77) 17.929.152.000 6,18 21.399.080.000 18,35 22.911.968.000 6,07 24.525.721.000 6,04 
Resultado Primário (III) = (I - II) (490.885.000) (595.198.915) 21,25 (382.442.000) (36,75) (147.419.787) (62,45) 33.463.000 (123,70) 120.227.000 258,28 
Resultado Nominal (81.060.086) 709.929.607 (975,81) (707.392.000) (200,64) (472.369.787) (34,22) (276.694.500) (42,42) (175.329.575) (37,63) 
Dívida Pública Consolidada 7.041.295.371 7.273.428.471 3,30 5.882.450.581 (20,12) 5.319.560.293 (10,57) 4.463.350.175 (17,10) 3.926.351.293 (13,03) 
Dívida Consolidada Líquida 7.073.983.301 6.730.985.371 (4,85) 4.507.591.784 (34,03) 4.154.943.492 (8,82) 3.080.060.383 (26,87) 2.332.729.926 (25,26) 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 
VALORES A PREÇOS CONSTANTES 

2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 

Receita Total 20.101.479.046 17.644.680.813 (12,22) 19.082.103.000 7,15 22.368.457.952 16,22 23.880.888.073 5,76 25.471.751.102 5,66 
Receitas Primárias (I) 18.522.948.575 16.295.401.864 (12,03) 17.546.710.000 6,68 21.150.407.112 19,54 22.729.978.305 6,47 24.303.740.229 5,92 
Despesa Total 20.534.049.718 17.615.253.609 (14,21) 20.809.322.000 17,13 23.740.851.694 13,09 25.094.659.984 4,70 26.240.564.853 3,57 
Despesas Primárias (II) 19.021.012.201 16.896.589.108 (11,17) 17.929.152.000 5,11 21.297.124.521 17,78 22.696.829.516 5,57 24.185.182.575 5,56 
Resultado Primário (III) = (I - II) (498.063.626) (601.187.244) 20,70 (382.442.000) (37,39) (146.717.409) (62,64) 33.148.790 (123,59) 118.557.654 256,65 
Resultado Nominal (82.245.496) 717.072.248 (971,87) (707.392.000) (199,65) (470.119.191) (34,54) (274.096.398) (42,70) (172.895.133) (37,92) 
Dívida Pública Consolidada 7.144.266.187 7.346.606.834 2,83 5.882.450.581 (20,93) 5.294.215.357 (11,00) 4.421.440.271 (17,49) 3.871.834.099 (13,43) 
Dívida Consolidada Líquida 7.177.432.141 6.798.706.184 (5,28) 4.507.591.784 (34,70) 4.135.147.349 (9,26) 3.051.139.274 (27,21) 2.300.340.087 (25,61) 
FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

 

MARANHÃO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO I - 

METAS FISCAIS 
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

2023 
 

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 % 2020 % 2019 % 

Patrimônio/Capital 576.992.008,00 (0,75) 576.992.008,00 (0,60) 576.992.008,00 (1,65) 
Reservas 1.009,00 (0,00) 1.009,00 (0,00) 1.009,00 (0,00) 
Resultado Acumulado (77.623.289.480,00) 100,75 (96.269.675.047,00) 100,60 (35.589.531.145,00) 101,65 
TOTAL (77.046.296.463,00) 100,00 (95.692.682.030,00) 100,00 (35.012.538.128,00) 100,00 

 

REGIME PREVIDENCIÁRIO 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 % 2020 % 2019 % 

Patrimônio 
Reservas 
Lucros ou Prejuízos Acumulados 

(85.265.782.443,00) 100,00 
0,00 
0,00 

(100.908.072.815,00) 
0,00 
0,00 

100,00 
0,00 
0,00 

(39.351.831.537,00) 
0,00 
0,00 

100,00 
0,00 
0,00 

TOTAL (85.265.782.443,00) 100,00 (100.908.072.815,00) 100,00 (39.351.831.537,00) 100,00 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

 

MARANHÃO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO I - 

METAS FISCAIS 
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

2023 
 

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00 

RECEITAS REALIZADAS 
2021 
(a) 

2020 
(b) 

2019 
(c) 

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 112.582.358,96 4.270.047,64 2.433.496,95 

Alienação de Bens Móveis 6.497.557,77 4.270.047,64 2.433.496,95 

Alienação de Bens Imóveis 106.084.801,19 0 0 
Alienação de Bens Intangíveis 0 0 0 
Rendimentos de Aplicações Financeiras 0 0 0 

 

DESPESAS EXECUTADAS 
2021 
(d) 

2020 
(e) 

2019 
(f) 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 
DESPESAS DE CAPITAL 

Investimentos Inversões 
Financeiras Amortização da 
Dívida 

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE 
PREVIDÊNCIA 

Regime Geral de Previdência Social 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 

105.448.469,27 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

 

105.448.469,27 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

105.448.469,27 0,00 0,00 

 

SALDO FINANCEIRO 
2021 

(g) = ((Ia – IId) + IIIh) 
2020 

(h) = ((Ib – IIe) + IIIi) 
2019 

(i) = (Ic – IIf) 

VALOR (III) 13.837.434,28 6.703.544,59 2.433.496,95 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

MARANHÃO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO I - METAS FISCAIS 
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

2023 

 

 

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00 

 
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO 

PREVIDENCIÁRIO) 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM 
CAPITALIZAÇÃO 

2019 2020 2021 

RECEITAS CORRENTES (I) 1.468.121.086,35 1.399.462.224,98 1.308.824.574,35 
Receita de Contribuições dos Segurados 545.572.138,59 612.900.671,15 448.115.172,10 

Civil 429.860.894,25 475.867.382,63 448.115.172,10 
Ativo 377.478.012,80 414.394.399,61 403.774.459,67 
Inativo 31.948.001,52 44.971.754,66 37.004.986,89 
Pensionista 20.434.879,93 16.501.228,36 7.335.725,54 

Receita de Contribuições Patronais 893.284.435,08 760.602.535,18 832.601.234,52 
Civil 752.167.448,69 737.013.802,29 832.601.234,52 

Ativo 752.167.448,69 737.013.802,29 832.601.234,52 
Inativo 0,00 0,00 0,00 
Pensionista 0,00 0,00 0,00 
Inativo 0,00 0,00  
Pensionista 0,00 0,00  

Receita Patrimonial 5.108.971,75 5.681.423,78 6.453.041,64 
Receitas Imobiliárias 1.908.580,45 2.827.196,70 2.735.176,20 
Receitas de Valores Mobiliários 3.200.391,30 2.854.227,08 3.717.865,44 
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 

Receita de Serviços 0,00 0,00  
Outras Receitas Correntes 24.155.540,93 20.277.594,87 21.655.126,09 

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 15.337.134,97 9.198.920,64 9.988.801,59 

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 0,00 0,00 0,00 

Demais Receitas Correntes 8.818.405,96 11.078.674,23 11.666.324,50 
RECEITAS DE CAPITAL (III) 103.530.669,88 172.003.258,78 105.448.469,27 

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 103.530.669,88 172.003.258,78 105.448.469,27 
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 1.571.651.756,23 1.571.465.483,76 1.414.273.043,62 

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS 
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MARANHÃO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO I - METAS FISCAIS 
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

2023 

 

 

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00 

 
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO 

PREVIDENCIÁRIO) 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM 
CAPITALIZAÇÃO 

2019 2020 2021 

RECEITAS CORRENTES (I) 1.468.121.086,35 1.399.462.224,98 1.308.824.574,35 
Receita de Contribuições dos Segurados 545.572.138,59 612.900.671,15 448.115.172,10 

Civil 429.860.894,25 475.867.382,63 448.115.172,10 
Ativo 377.478.012,80 414.394.399,61 403.774.459,67 
Inativo 31.948.001,52 44.971.754,66 37.004.986,89 
Pensionista 20.434.879,93 16.501.228,36 7.335.725,54 

Receita de Contribuições Patronais 893.284.435,08 760.602.535,18 832.601.234,52 
Civil 752.167.448,69 737.013.802,29 832.601.234,52 

Ativo 752.167.448,69 737.013.802,29 832.601.234,52 
Inativo 0,00 0,00 0,00 
Pensionista 0,00 0,00 0,00 
Inativo 0,00 0,00  
Pensionista 0,00 0,00  

Receita Patrimonial 5.108.971,75 5.681.423,78 6.453.041,64 
Receitas Imobiliárias 1.908.580,45 2.827.196,70 2.735.176,20 
Receitas de Valores Mobiliários 3.200.391,30 2.854.227,08 3.717.865,44 
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 

Receita de Serviços 0,00 0,00  
Outras Receitas Correntes 24.155.540,93 20.277.594,87 21.655.126,09 

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 15.337.134,97 9.198.920,64 9.988.801,59 

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 0,00 0,00 0,00 

Demais Receitas Correntes 8.818.405,96 11.078.674,23 11.666.324,50 
RECEITAS DE CAPITAL (III) 103.530.669,88 172.003.258,78 105.448.469,27 

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 103.530.669,88 172.003.258,78 105.448.469,27 
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 1.571.651.756,23 1.571.465.483,76 1.414.273.043,62 

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS 

MARANHÃO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO I - METAS FISCAIS 
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

2023 

 

 

DESPESAS 2019 2020 2021 

Benefícios - Civil 1.282.484.537,99 1.673.471.705,68 1.783.756.614,04 
Aposentadorias 1.136.971.304,64 1.455.911.015,43 1.530.596.289,23 
Pensões 145.513.233,35 217.560.690,25 253.160.324,81 
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas Previdenciárias 1.284.893,22 2.488.176,92 1.430.626,41 
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS  0,00 0,00 
Demais Despesas Previdenciárias 1.284.893,22 2.488.176,92 1.430.626,41 

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 1.564.965.143,71 2.074.521.834,91 1.785.187.240,45 
 

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) 6.686.612,5
2 

-
503.056.351,1
5 

-
370.914.196,8
3 

 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019 2020 2021 

VALOR    
 

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2019 2020 2021 

VALOR    
 

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 
DO RPPS 2019 2020 2021 

Plano de Amortização - Contribuição Patronal 
Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de 
Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS 
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 

  
 
 

373.240.850,
56 

 
 
 

323.407.014,4
6 

    

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) 2019 2020 2021 

Caixa e Equivalentes de Caixa 
Investimentos e 
Aplicações Outros Bens 
e Direitos 

25.273.548,2
0 
8.653.189,3
7 

220.078.664,07 
7.322.681,73 

332.269,12 
123.114.478,55 

MARANHÃO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO I - METAS FISCAIS 
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

2023 

 

 
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) 2019 2020 2021 

RECEITAS CORRENTES (VII)   40.969.862,75 
Receita de Contribuições dos Segurados 40.969.862,75 

Civil  
Ativo  
Inativo 20.080.285,97 
Pensionista 20.889.576,78 

Militar  
Ativo  
Inativo  
Pensionista  

Receita de Contribuições Patronais  
Civil  

Ativo  
Inativo  
Pensionista  

Militar  
Ativo  
Inativo  
Pensionista  

Receita Patrimonial  
Receitas Imobiliárias  
Receitas de Valores Mobiliários  
Outras Receitas Patrimoniais  

Receita de Serviços  
Outras Receitas Correntes  

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS  
Demais Receitas Correntes  

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)  
Alienação de Bens, Direitos e Ativos  
Amortização de Empréstimos  

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00 40.969.862,75 
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DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) 2019 2020 2021 

Benefícios - Civil 951.804.740,63 606.550.959,56 590.610.711,64 
Aposentadorias 633.294.830,55 330.010.226,77 310.154.776,79 
Pensões 318.495.175,58 276.535.104,07 280.455.934,85 
Outros Benefícios Previdenciários 14.734,50 5.628,72  

Outras Despesas Previdenciárias 838.380,90 678.016,61 1.185.071,85 
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00  
Demais Despesas Previdenciárias 838.380,90 678.016,61 1.185.071,85 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 952.643.121,53 607.228.976,17 591.795.783,49 

 
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) -

952.643.121,5
3 

-
607.228.976,1
7 

-
550.825.920,7
4 

 
 

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO 
RPPS 

2019 2020 2021 

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 
Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 

 
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES - RPPS 

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2019 2020 2021 

RECEITAS CORRENTES 0,00 91.011,55 4.949,90 
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 91.011,55 4.949,90 

 
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2019 2020 2021 

DESPESAS CORRENTES (XIII) 35.138.469,36 34.649.521,98 35.623.258,73 
Pessoal e Encargos Sociais   17.823.445,44 
Demais Despesas Correntes   17.799.813,29 

DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 31.400,16 359.480,00 81.054,39 
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 35.169.869,52 35.009.001,98 35.704.313,12 

 
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) -

35.169.869,5
2 

-
34.917.990,4
3 

-
35.699.363,2
2 
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TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 952.643.121,53 607.228.976,17 591.795.783,49 

 
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) -

952.643.121,5
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-
607.228.976,1
7 

-
550.825.920,7
4 

 
 

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO 
RPPS 
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Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 
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ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES - RPPS 

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2019 2020 2021 

RECEITAS CORRENTES 0,00 91.011,55 4.949,90 
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 91.011,55 4.949,90 

 
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2019 2020 2021 

DESPESAS CORRENTES (XIII) 35.138.469,36 34.649.521,98 35.623.258,73 
Pessoal e Encargos Sociais   17.823.445,44 
Demais Despesas Correntes   17.799.813,29 

DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 31.400,16 359.480,00 81.054,39 
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 35.169.869,52 35.009.001,98 35.704.313,12 

 
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) -

35.169.869,5
2 

-
34.917.990,4
3 

-
35.699.363,2
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BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO 
TESOURO) 

2019 2020 2021 

Contribuições dos Servidores 1.438.856.573,67 1.373.503.206,33 1.321.686.269,37 
Demais Receitas Previdenciárias 132.795.182,56 197.962.277,43 133.556.637,00 
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 1.571.651.756,23 1.571.465.483,76 1.455.242.906,37 

 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO 
TESOURO) 

2019 2020 2021 

Aposentadorias 1.770.266.135,19 1.785.921.242,20 1.840.751.066,02 
Pensões 464.008.408,93 494.095.794,32 533.616.259,66 
Outras Despesas Previdenciárias 2.123.274,12 3.166.193,53 2.615.698,26 
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 2.236.397.818,24 2.283.183.230,05 2.376.983.023,94 

 
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - 
XVIII) -

664.746.062,0
1 

-
711.717.746,2
9 

-
921.740.117,5
7 

 
RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS 
MILITARES) 

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES 2019 2020 2021 

Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos 252.763.120,49 115.862.128,06 112.077.294,35 
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos 2.037.456,65 33.924.852,47 38.347.173,48 
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas 2.027.653,59 10.835.040,88 7.107.708,32 
Outras contribuições   0,00 
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX) 256.828.230,73 160.622.021,41 157.532.176,15 

 

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES 2019 2020 2021 

Inatividade 231.873.554,24 342.985.603,10 365.051.514,78 
Pensões 49.322.158,26 55.576.349,21 67.710.346,50 
Outras Despesas   90.568,24 
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES 
(XXI) 

281.195.712,50 398.561.952,31 432.852.429,52 

 
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS 
MILITARES (XXII) = (XX–XXI 

 
-
24.367.481,7
7 

 
-
237.939.930,9
0 

 
-
275.320.253,3
7 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
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AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00 
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) 

 
EXERCÍCIO 

RECEITAS 
PREVIDENCIÁRI

AS 
(a) 

DESPESAS 
PREVIDENCIÁRI

AS 
(b) 

RESULTADO 
PREVIDENCIÁR
IO 

(c) = (a-b) 

SALDO 
FINANCEIRO 
DO EXERCÍCIO 

(d) = (d Exercício anterior) + 
(c) 

2020 0,00 607.228.976,17 -607.228.976,17 -607.228.976,17 
2021 40.969.862,75 591.795.783,49 -550.825.920,74 -1.158.054.896,91 
2022 44.151.460,04 560.879.720,78 -516.728.260,74 -1.674.783.157,65 
2023 42.448.358,83 537.417.289,11 -494.968.930,28 -2.169.752.087,93 
2024 40.692.089,86 513.400.654,50 -472.708.564,64 -2.642.460.652,57 
2025 38.888.941,59 488.935.378,36 -450.046.436,77 -3.092.507.089,34 
2026 37.050.905,63 464.104.524,50 -427.053.618,87 -3.519.560.708,21 
2027 35.189.140,12 439.133.383,31 -403.944.243,19 -3.923.504.951,40 
2028 33.317.326,61 414.186.472,60 -380.869.145,99 -4.304.374.097,39 
2029 31.454.845,93 389.504.820,05 -358.049.974,12 -4.662.424.071,51 
2030 29.607.313,20 365.169.059,07 -335.561.745,87 -4.997.985.817,38 
2031 27.778.683,17 341.250.773,37 -313.472.090,20 -5.311.457.907,58 
2032 25.983.427,63 317.911.629,44 -291.928.201,81 -5.603.386.109,39 
2033 24.227.318,42 295.225.697,95 -270.998.379,53 -5.874.384.488,92 
2034 22.519.038,92 273.286.311,02 -250.767.272,10 -6.125.151.761,02 
2035 20.865.754,16 252.168.175,84 -231.302.421,68 -6.356.454.182,70 
2036 19.273.306,18 231.931.758,07 -212.658.451,89 -6.569.112.634,59 
2037 17.747.070,91 212.631.953,44 -194.884.882,53 -6.763.997.517,12 
2038 16.292.237,50 194.319.749,23 -178.027.511,73 -6.942.025.028,85 
2039 14.913.008,93 177.036.175,36 -162.123.166,43 -7.104.148.195,28 
2040 13.612.471,49 160.810.508,75 -147.198.037,26 -7.251.346.232,54 
2041 12.392.665,63 145.660.503,93 -133.267.838,30 -7.384.614.070,84 
2042 11.254.383,15 131.590.839,71 -120.336.456,56 -7.504.950.527,40 
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2043 10.197.110,59 118.591.897,27 -108.394.786,68 -7.613.345.314,08 
2044 9.219.299,60 106.642.351,19 -97.423.051,59 -7.710.768.365,67 
2045 8.318.658,12 95.710.986,46 -87.392.328,34 -7.798.160.694,01 
2046 7.492.269,29 85.757.544,96 -78.265.275,67 -7.876.425.969,68 
2047 6.736.465,52 76.731.513,48 -69.995.047,96 -7.946.421.017,64 
2048 6.046.822,36 68.572.245,49 -62.525.423,13 -8.008.946.440,77 
2049 5.418.605,66 61.213.994,91 -55.795.389,25 -8.064.741.830,02 
2050 4.847.195,14 54.590.530,69 -49.743.335,55 -8.114.485.165,57 
2051 4.328.254,85 48.637.461,13 -44.309.206,28 -8.158.794.371,85 
2052 3.857.717,20 43.292.915,20 -39.435.198,00 -8.198.229.569,85 
2053 3.431.550,11 38.496.468,31 -35.064.918,20 -8.233.294.488,05 
2054 3.045.761,30 34.189.770,98 -31.144.009,68 -8.264.438.497,73 
2055 2.696.737,96 30.319.595,93 -27.622.857,97 -8.292.061.355,70 
2056 2.381.482,69 26.840.647,18 -24.459.164,49 -8.316.520.520,19 
2057 2.097.428,19 23.714.476,80 -21.617.048,61 -8.338.137.568,80 
2058 1.842.194,84 20.907.572,53 -19.065.377,69 -8.357.202.946,49 
2059 1.613.367,39 18.389.375,34 -16.776.007,95 -8.373.978.954,44 
2060 1.408.779,99 16.134.102,22 -14.725.322,23 -8.388.704.276,67 
2061 1.226.730,63 14.121.273,26 -12.894.542,63 -8.401.598.819,30 
2062 1.065.667,00 12.332.765,07 -11.267.098,07 -8.412.865.917,37 
2063 923.841,98 10.749.802,65 -9.825.960,67 -8.422.691.878,04 
2064 799.334,03 9.352.719,19 -8.553.385,16 -8.431.245.263,20 
2065 690.347,67 8.123.206,76 -7.432.859,09 -8.438.678.122,29 
2066 595.290,93 7.044.684,99 -6.449.394,06 -8.445.127.516,35 
2067 512.743,55 6.101.844,23 -5.589.100,68 -8.450.716.617,03 
2068 441.384,59 5.280.562,78 -4.839.178,19 -8.455.555.795,22 
2069 379.962,44 4.567.836,22 -4.187.873,78 -8.459.743.669,00 
2070 327.350,19 3.951.955,59 -3.624.605,40 -8.463.368.274,40 
2071 282.452,25 3.421.601,82 -3.139.149,57 -8.466.507.423,97 
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2036 1.106.614.022,80 4.348.053.344,55 -3.241.439.321,74 -25.003.536.628,09 
2037 1.078.501.652,98 4.380.802.491,10 -3.302.300.838,13 -26.691.822.856,06 
2038 1.051.834.168,98 4.402.025.665,55 -3.350.191.496,58 -28.348.005.768,44 
2039 1.022.924.841,03 4.429.138.573,03 -3.406.213.732,00 -29.966.272.070,27 
2040 987.377.481,23 4.500.868.018,18 -3.513.490.536,95 -31.564.842.145,98 
2041 944.387.248,93 4.562.788.285,87 -3.618.401.036,95 -33.134.759.429,60 
2042 898.277.260,98 4.612.557.789,02 -3.714.280.528,04 -34.650.718.624,68 
2043 859.104.627,63 4.633.986.464,34 -3.774.881.836,71 -36.109.938.991,96 
2044 822.711.373,89 4.646.959.180,22 -3.824.247.806,33 -37.522.158.962,67 
2045 784.104.026,27 4.637.320.591,33 -3.853.216.565,06 -38.884.747.853,44 
2046 736.482.779,88 4.640.578.969,31 -3.904.096.189,42 -40.215.567.724,63 
2047 695.760.756,57 4.654.926.350,28 -3.959.165.593,71 -41.483.297.115,51 
2048 662.901.692,78 4.702.771.789,86 -4.039.870.097,08 -42.696.640.258,41 
2049 634.516.950,22 4.684.908.163,04 -4.050.391.212,82 -43.848.827.622,68 
2050 607.105.160,24 4.672.592.169,50 -4.065.487.009,26 -44.950.314.050,29 
2051 576.304.236,37 4.644.827.761,58 -4.068.523.525,21 -46.108.299.713,67 
2052 548.267.993,31 4.587.458.596,45 -4.039.190.603,14 -47.428.242.473,13 
2053 521.906.537,38 4.522.206.446,00 -4.000.299.908,62 -48.796.390.004,04 
2054 495.168.550,22 4.409.559.257,08 -3.914.390.706,86 -50.159.913.638,30 
2055 470.982.403,60 4.260.805.170,57 -3.789.822.766,97 -51.528.469.211,04 
2056 448.119.277,50 4.097.980.145,18 -3.649.860.867,68 -53.009.093.266,28 
2057 423.104.659,93 3.933.003.949,84 -3.509.899.289,91 -54.650.500.050,02 
2058 399.371.746,48 3.762.021.988,91 -3.362.650.242,44 -56.326.597.409,39 
2059 378.136.535,50 3.585.534.150,54 -3.207.397.615,04 -58.028.357.399,03 
2060 359.181.305,26 3.402.923.143,41 -3.043.741.838,15 -59.755.073.535,42 
2061 340.832.240,28 3.218.574.198,26 -2.877.741.957,98 -61.538.989.012,52 
2062 323.567.397,63 3.032.980.139,62 -2.709.412.741,99 -63.352.922.643,96 
2063 306.250.769,74 2.849.072.733,94 -2.542.821.964,20 -65.215.940.898,09 
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2064 288.940.459,95 2.667.767.753,88 -2.378.827.293,93 -67.091.651.648,98 
2065 271.579.902,60 2.490.056.397,84 -2.218.476.495,24 -68.980.654.521,94 
2066 254.409.369,02 2.316.302.933,83 -2.061.893.564,82 -70.924.406.482,95 
2067 237.434.254,89 2.147.302.778,12 -1.909.868.523,23 -72.951.263.217,77 
2068 220.729.569,08 1.983.654.495,25 -1.762.924.926,17 -75.066.036.327,28 
2069 204.377.302,26 1.825.858.468,94 -1.621.481.166,68 -77.174.774.897,69 
2070 188.452.473,82 1.674.341.731,06 -1.485.889.257,24 -79.283.533.051,59 
2071 173.022.556,66 1.529.457.687,28 -1.356.435.130,62 -81.393.915.060,13 
2072 158.145.602,89 1.391.476.995,37 -1.233.331.392,49 -83.496.732.944,60 
2073 143.871.539,02 1.260.600.405,95 -1.116.728.866,93 -85.586.241.315,62 
2074 130.242.957,98 1.136.967.920,00 -1.006.724.962,03 -87.673.781.176,01 
2075 117.294.325,14 1.020.650.571,30 -903.356.246,17 -89.777.582.612,61 
2076 105.051.913,87 911.657.701,76 -806.605.787,89 -91.885.022.175,73 
2077 93.535.218,43 809.952.849,04 -716.417.630,61 -93.966.029.761,70 
2078 82.758.945,84 715.473.446,23 -632.714.500,39 -96.019.961.043,80 
2079 72.733.605,18 628.137.548,70 -555.403.943,52 -98.053.811.243,43 
2080 63.465.401,47 547.842.654,80 -484.377.253,33 -100.066.928.154,07 
2081 54.955.292,55 474.460.343,41 -419.505.050,86 -102.090.700.451,13 
2082 47.198.039,25 407.829.085,66 -360.631.046,41 -104.160.352.072,53 
2083 40.181.782,32 347.748.031,90 -307.566.249,58 -106.363.481.272,88 
2084 33.888.187,85 293.974.724,66 -260.086.536,81 -108.596.518.671,28 
2085 28.293.914,04 246.236.842,84 -217.942.928,80 -110.857.211.959,83 
2086 23.370.467,91 204.228.381,38 -180.857.913,48 -113.131.176.369,04 
2087 19.085.290,75 167.623.114,60 -148.537.823,85 -115.548.866.029,60 
2088 15.400.872,88 136.067.158,12 -120.666.285,25 -118.259.728.504,29 
2089 12.274.404,60 109.177.636,15 -96.903.231,55 -121.025.313.620,82 
2090 9.657.531,69 86.540.450,30 -76.882.918,61 -123.854.237.100,92 
2091 7.497.657,34 67.719.106,98 -60.221.449,64 -126.713.345.993,78 
2092 5.740.493,15 52.272.574,85 -46.532.081,70 -129.643.953.226,45 
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2064 288.940.459,95 2.667.767.753,88 -2.378.827.293,93 -67.091.651.648,98 
2065 271.579.902,60 2.490.056.397,84 -2.218.476.495,24 -68.980.654.521,94 
2066 254.409.369,02 2.316.302.933,83 -2.061.893.564,82 -70.924.406.482,95 
2067 237.434.254,89 2.147.302.778,12 -1.909.868.523,23 -72.951.263.217,77 
2068 220.729.569,08 1.983.654.495,25 -1.762.924.926,17 -75.066.036.327,28 
2069 204.377.302,26 1.825.858.468,94 -1.621.481.166,68 -77.174.774.897,69 
2070 188.452.473,82 1.674.341.731,06 -1.485.889.257,24 -79.283.533.051,59 
2071 173.022.556,66 1.529.457.687,28 -1.356.435.130,62 -81.393.915.060,13 
2072 158.145.602,89 1.391.476.995,37 -1.233.331.392,49 -83.496.732.944,60 
2073 143.871.539,02 1.260.600.405,95 -1.116.728.866,93 -85.586.241.315,62 
2074 130.242.957,98 1.136.967.920,00 -1.006.724.962,03 -87.673.781.176,01 
2075 117.294.325,14 1.020.650.571,30 -903.356.246,17 -89.777.582.612,61 
2076 105.051.913,87 911.657.701,76 -806.605.787,89 -91.885.022.175,73 
2077 93.535.218,43 809.952.849,04 -716.417.630,61 -93.966.029.761,70 
2078 82.758.945,84 715.473.446,23 -632.714.500,39 -96.019.961.043,80 
2079 72.733.605,18 628.137.548,70 -555.403.943,52 -98.053.811.243,43 
2080 63.465.401,47 547.842.654,80 -484.377.253,33 -100.066.928.154,07 
2081 54.955.292,55 474.460.343,41 -419.505.050,86 -102.090.700.451,13 
2082 47.198.039,25 407.829.085,66 -360.631.046,41 -104.160.352.072,53 
2083 40.181.782,32 347.748.031,90 -307.566.249,58 -106.363.481.272,88 
2084 33.888.187,85 293.974.724,66 -260.086.536,81 -108.596.518.671,28 
2085 28.293.914,04 246.236.842,84 -217.942.928,80 -110.857.211.959,83 
2086 23.370.467,91 204.228.381,38 -180.857.913,48 -113.131.176.369,04 
2087 19.085.290,75 167.623.114,60 -148.537.823,85 -115.548.866.029,60 
2088 15.400.872,88 136.067.158,12 -120.666.285,25 -118.259.728.504,29 
2089 12.274.404,60 109.177.636,15 -96.903.231,55 -121.025.313.620,82 
2090 9.657.531,69 86.540.450,30 -76.882.918,61 -123.854.237.100,92 
2091 7.497.657,34 67.719.106,98 -60.221.449,64 -126.713.345.993,78 
2092 5.740.493,15 52.272.574,85 -46.532.081,70 -129.643.953.226,45 

MARANHÃO 
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2093 4.331.948,40 39.768.021,81 -35.436.073,41 -132.651.446.238,45 
2094 3.219.972,55 29.791.833,49 -26.571.860,95 -135.676.543.926,45 

FONTE: Unidade Responsável IPREV, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
Notas: 
(1) Este demonstrativo, para o Pessoal Civil, utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE 2019 b) tábua de entrada 
em invalidez: Álvaro Vindas c) crescimento real de salários: 2,00% a.a. d) crescimento real de benefícios: 0,51% a.a. e) taxa real de juros: 2,50% a.a. f) 
hipótese sobre geração futura: Não considerada g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a. h) hipótese de família média: 
dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 2 anos mais jovem e masculino 2 anos mais velho i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,98 j) 
inflação anual estimada: 4,52% a.a. k) taxa de rotatividade: 0,00% a.a. 
(2) Este demonstrativo, para o Pessoal Militar, utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE 2019 b) tábua de entrada 
em invalidez: Álvaro Vindas c) crescimento real de salários: 2,00% a.a. d) crescimento real de benefícios: 0,51% a.a. e) taxa real de juros: 2,50% a.a. f) 
hipótese sobre geração futura: Não considerada g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a. h) hipótese de família média: 
dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 3,50 anos mais jovem e masculino 3,50 anos mais velho i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 
0,98 j) inflação anual estimada: 4,52% a.a. k) taxa de rotatividade: 0,00% a.a. 
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ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 
2023 

 
AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ Milhões 

 
TRIBUTO 

 
MODALIDADE 

SETORES/ 
PROGRAMAS/ 
BENEFICIÁRIO 

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA  
COMPENSAÇÃO 

2023 2024 2025 
 

ICM
S 

Isenção Incentivo a indústria 
e 

623,36 655,46 688,89 A Lei nº 10.329/2015 majorou a alíquota modal de 17% para 18%, acrescentou produtos 
no 
FUMACOP (instituído pela Lei nº 8.205/2004) e majorou todas as taxas e 
emolumentos do Estado (em vigor); 
A Lei nº 10.542/2016 majorou alíquotas de Combustíveis, E. Elétrica e Telecom (em 
vigor); 
A Lei nº 10.956/2018 majorou a alíquota da gasolina, cervejas e refrigerantes e incluiu o 
óleo diesel e outros produtos no FUMACOP (em vigor); 
A Lei nº 11.184/2019, que majorou multas sobre infrações tributárias e criou novas 
penalidades para o mesmo objeto; 
A Lei nº 11.222/2020, que estabeleceu cobrança de percentuais sobre benefícios 
fiscais que especifica. 
Essas medidas mais a modernização da A.T. e admissão, por concurso, de novos auditores 
e agentes fazendários - que aumentaram a eficiência e a eficácia na cobrança de tributos - 
compensam a renúncia fiscal concedida. 

Crédito 
Presumido 

Redução de Base 
de 

Cálculo 

agroindústria, 
agricultura 

pecuária/econo
mia 

1.208,69 

457,09 

1.270,94 

480,63 

1.335,75 

505,14 

 Soma  2.289,13 2.407,03 2.529,78 

IPVA Redução de Base 
de Moto Legal 0,81 0,85 0,90 

Cálculo 
 Soma  0,81 0,85 0,90 
 

Todos os 
tributos 

Isenção  623,36 655,46 688,89 
Redução de Base 

de 
Cálculo 

457,90 481,48 506,04 

Crédito 
Presumido 

1.208,69 1.270,94 1.335,75 

TOTAL 2.289,95 2.407,88 2.530,68 
FONTE: Sistema BI-Oracle, Unidade Responsável NEEF-SEFAZ, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

MARANHÃO 

 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO I - 
METAS FISCAIS 

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 
2023 

 
AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 

EVENTOS Valor Previsto para 2023 

Aumento Permanente da Receita 875.502.748,00 

(-) Transferências Constitucionais 218.875.687,00 
(-) Transferências ao FUNDEB 175.100.549,60 

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 481.526.511,40 

Redução Permanente de Despesa (II) 0,00 

Margem Bruta (III) = (I+II) 481.526.511,40 

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 85.000.000,00 

Novas DOCC 85.000.000,00 
Novas DOCC geradas por PPP 0,00 

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 396.526.511,40 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

MARANHÃO 

 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO II - RISCOS FISCAIS 

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 
2023 

 
ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00 

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS 
Descrição Valor Descrição Valor 

Demandas Judiciais 426.333.000,00 Abertura de créditos a partir da reserva de contingência 35.000.000,00 
Dívidas em Processo de Reconhecimento 0,00 Ajustes nos gastos com custeio 91.333.000,00 
Avais e Garantias Concedidas 0,00 Ajustes nos gastos com inversões 0,00 
Assunção de Passivos 0,00 Ajustes nos gastos com investimento 300.000.000,00 
Assistências Diversas 0,00  0,00 
Outros Passivos Contingentes 0,00  0,00 
SUBTOTAL 426.333.000,00 SUBTOTAL 426.333.000,00 

 
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS 

Descrição Valor Descrição Valor 
Frustração de Arrecadação 0,00  0,00 
Restituição de Tributos a Maior 0,00  0,00 
Discrepância de Projeções: 0,00  0,00 
Outros Riscos Fiscais 0,00  0,00 
SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00 
TOTAL 426.333.000,00 TOTAL 426.333.000,00 
FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
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Memória de Cálculo das Metas Anuais 

ESPECIFICAÇÃ
O 

Realizad
o 

Previsão - R$ 
1,00 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Receitas Correntes 21.561.443.3

01 
24.770.166.259 26.155.333.00

0 
28.067.384.000 30.379.969.0

00 
32.704.192.0

00 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 9.745.089.66

5 
11.877.686.021 13.004.558.00

0 
14.130.143.000 15.444.451.0

00 
16.792.451.0

00 
Impostos 9.431.039.77

8 
11.486.108.192 12.622.059.00

0 
13.837.607.000 15.139.530.0

00 
16.474.608.0

00 
Taxas 314.049.887 391.577.829 382.499.000 292.536.000 304.921.000 317.843.000 

Contribuições 763.785.468 767.566.011 782.623.000 801.310.000 811.549.000 823.925.000 
Receita Patrimonial 82.908.931 127.066.914 154.761.000 161.678.000 169.421.000 175.507.000 
Receita de Serviços 3.877.627 2.040.166 494.403.000 533.908.000 565.941.000 594.264.000 
Transferências Correntes 10.689.378.2

77 
11.752.863.744 11.466.322.00

0 
12.170.632.000 13.104.237.0

00 
14.019.446.0

00 
Transferências da União e de suas Entidades 9.953.958.96

9 
10.729.000.524 10.384.511.00

0 
10.982.397.000 11.817.958.0

00 
12.617.428.0

00 
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 6.796.929.14

9 
8.962.146.549 8.603.985.000 9.035.372.000 9.722.494.00

0 
10.401.734.0

00 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE 6.696.413.49

2 
8.854.422.097 8.485.146.000 8.909.403.000 9.588.967.00

0 
10.260.195.0

00 
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos 
Industrializados 

78.452.676 92.907.512 98.879.000 104.812.000 111.101.000 117.767.000 

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 22.047.629 14.767.890 19.906.000 21.100.000 22.366.000 23.708.000 
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários - 
Comercialização do Ouro 

15.353 49.051 54.000 57.000 60.000 64.000 

Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 68.323.349 161.545.507 169.275.000 179.432.000 190.198.000 201.610.000 
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 
Manutenção das Ações 

      

e Serviços Públicos de Saúde 692.007.598 638.519.471 637.859.000 650.616.000 663.629.000 676.901.000 
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 71.341.545 66.350.819 36.422.000 52.107.000 57.833.000 58.603.000 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 58.716.655 66.452.770 58.383.000 62.003.000 137.753.000 140.640.000 
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - - - - - - 
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação 

      

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 674.414.091 772.171.542 818.963.000 903.823.000 978.465.000 1.066.598.00
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Memória de Cálculo das Metas Anuais 

ESPECIFICAÇÃ
O 

Realizad
o 

Previsão - R$ 
1,00 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Receitas Correntes 21.561.443.3

01 
24.770.166.259 26.155.333.00

0 
28.067.384.000 30.379.969.0

00 
32.704.192.0

00 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 9.745.089.66

5 
11.877.686.021 13.004.558.00

0 
14.130.143.000 15.444.451.0

00 
16.792.451.0

00 
Impostos 9.431.039.77

8 
11.486.108.192 12.622.059.00

0 
13.837.607.000 15.139.530.0

00 
16.474.608.0

00 
Taxas 314.049.887 391.577.829 382.499.000 292.536.000 304.921.000 317.843.000 

Contribuições 763.785.468 767.566.011 782.623.000 801.310.000 811.549.000 823.925.000 
Receita Patrimonial 82.908.931 127.066.914 154.761.000 161.678.000 169.421.000 175.507.000 
Receita de Serviços 3.877.627 2.040.166 494.403.000 533.908.000 565.941.000 594.264.000 
Transferências Correntes 10.689.378.2

77 
11.752.863.744 11.466.322.00

0 
12.170.632.000 13.104.237.0

00 
14.019.446.0

00 
Transferências da União e de suas Entidades 9.953.958.96

9 
10.729.000.524 10.384.511.00

0 
10.982.397.000 11.817.958.0

00 
12.617.428.0

00 
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 6.796.929.14

9 
8.962.146.549 8.603.985.000 9.035.372.000 9.722.494.00

0 
10.401.734.0

00 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE 6.696.413.49

2 
8.854.422.097 8.485.146.000 8.909.403.000 9.588.967.00

0 
10.260.195.0

00 
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos 
Industrializados 

78.452.676 92.907.512 98.879.000 104.812.000 111.101.000 117.767.000 

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 22.047.629 14.767.890 19.906.000 21.100.000 22.366.000 23.708.000 
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários - 
Comercialização do Ouro 

15.353 49.051 54.000 57.000 60.000 64.000 

Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 68.323.349 161.545.507 169.275.000 179.432.000 190.198.000 201.610.000 
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 
Manutenção das Ações 

      

e Serviços Públicos de Saúde 692.007.598 638.519.471 637.859.000 650.616.000 663.629.000 676.901.000 
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 71.341.545 66.350.819 36.422.000 52.107.000 57.833.000 58.603.000 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 58.716.655 66.452.770 58.383.000 62.003.000 137.753.000 140.640.000 
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - - - - - - 
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação 

      

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 674.414.091 772.171.542 818.963.000 903.823.000 978.465.000 1.066.598.00
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2043 10.197.110,59 118.591.897,27 -108.394.786,68 -7.613.345.314,08 
2044 9.219.299,60 106.642.351,19 -97.423.051,59 -7.710.768.365,67 
2045 8.318.658,12 95.710.986,46 -87.392.328,34 -7.798.160.694,01 
2046 7.492.269,29 85.757.544,96 -78.265.275,67 -7.876.425.969,68 
2047 6.736.465,52 76.731.513,48 -69.995.047,96 -7.946.421.017,64 
2048 6.046.822,36 68.572.245,49 -62.525.423,13 -8.008.946.440,77 
2049 5.418.605,66 61.213.994,91 -55.795.389,25 -8.064.741.830,02 
2050 4.847.195,14 54.590.530,69 -49.743.335,55 -8.114.485.165,57 
2051 4.328.254,85 48.637.461,13 -44.309.206,28 -8.158.794.371,85 
2052 3.857.717,20 43.292.915,20 -39.435.198,00 -8.198.229.569,85 
2053 3.431.550,11 38.496.468,31 -35.064.918,20 -8.233.294.488,05 
2054 3.045.761,30 34.189.770,98 -31.144.009,68 -8.264.438.497,73 
2055 2.696.737,96 30.319.595,93 -27.622.857,97 -8.292.061.355,70 
2056 2.381.482,69 26.840.647,18 -24.459.164,49 -8.316.520.520,19 
2057 2.097.428,19 23.714.476,80 -21.617.048,61 -8.338.137.568,80 
2058 1.842.194,84 20.907.572,53 -19.065.377,69 -8.357.202.946,49 
2059 1.613.367,39 18.389.375,34 -16.776.007,95 -8.373.978.954,44 
2060 1.408.779,99 16.134.102,22 -14.725.322,23 -8.388.704.276,67 
2061 1.226.730,63 14.121.273,26 -12.894.542,63 -8.401.598.819,30 
2062 1.065.667,00 12.332.765,07 -11.267.098,07 -8.412.865.917,37 
2063 923.841,98 10.749.802,65 -9.825.960,67 -8.422.691.878,04 
2064 799.334,03 9.352.719,19 -8.553.385,16 -8.431.245.263,20 
2065 690.347,67 8.123.206,76 -7.432.859,09 -8.438.678.122,29 
2066 595.290,93 7.044.684,99 -6.449.394,06 -8.445.127.516,35 
2067 512.743,55 6.101.844,23 -5.589.100,68 -8.450.716.617,03 
2068 441.384,59 5.280.562,78 -4.839.178,19 -8.455.555.795,22 
2069 379.962,44 4.567.836,22 -4.187.873,78 -8.459.743.669,00 
2070 327.350,19 3.951.955,59 -3.624.605,40 -8.463.368.274,40 
2071 282.452,25 3.421.601,82 -3.139.149,57 -8.466.507.423,97 

MARANHÃO 
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2072 244.205,62 2.965.773,13 -2.721.567,51 -8.469.228.991,48 
2073 211.641,43 2.574.483,75 -2.362.842,32 -8.471.591.833,80 
2074 183.911,24 2.239.015,97 -2.055.104,73 -8.473.646.938,53 
2075 160.272,60 1.951.603,32 -1.791.330,72 -8.475.438.269,25 
2076 140.082,41 1.705.387,60 -1.565.305,19 -8.477.003.574,44 
2077 122.791,37 1.494.335,89 -1.371.544,52 -8.478.375.118,96 
2078 107.902,52 1.312.892,53 -1.204.990,01 -8.479.580.108,97 
2079 94.951,09 1.155.719,37 -1.060.768,28 -8.480.640.877,25 
2080 83.539,72 1.018.207,46 -934.667,74 -8.481.575.544,99 
2081 73.394,95 896.938,23 -823.543,28 -8.482.399.088,27 
2082 64.315,91 789.287,72 -724.971,81 -8.483.124.060,08 
2083 56.174,01 693.461,38 -637.287,37 -8.483.761.347,45 
2084 48.862,13 607.895,91 -559.033,78 -8.484.320.381,23 
2085 42.315,20 531.701,30 -489.386,10 -8.484.809.767,33 
2086 36.452,03 463.527,78 -427.075,75 -8.485.236.843,08 
2087 31.234,54 402.659,67 -371.425,13 -8.485.608.268,21 
2088 26.627,37 348.406,24 -321.778,87 -8.485.930.047,08 
2089 22.598,19 300.181,54 -277.583,35 -8.486.207.630,43 
2090 19.104,55 257.400,67 -238.296,12 -8.486.445.926,55 
2091 16.099,90 219.529,77 -203.429,87 -8.486.649.356,42 
2092 13.536,48 186.139,52 -172.603,04 -8.486.821.959,46 
2093 11.345,74 156.725,51 -145.379,77 -8.486.967.339,23 
2094 9.450,92 130.724,92 -121.274,00 -8.487.088.613,23 

FONTE: Unidade Responsável IPREV, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
Notas: 

MARANHÃO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO I - METAS FISCAIS 
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

2023 

 

(1) Este demonstrativo, para o Pessoal Civil, utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2019; b) tábua de entrada 
em invalidez: não aplicável; c) crescimento real de salários: não aplicável; d) crescimento real de benefícios: 0,33% a.a.; e) taxa real de juros: 2,50% a.a.; f) 
hipótese sobre geração futura: não aplicável; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a.; h) hipótese de família média: 
dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 2 anos mais jovem e masculino 2 anos mais velho; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,980; j) 
inflação anual estimada: 4,52%; k) taxa de rotatividade: 0,00% a.a. 
(2) Este demonstrativo, para o Pessoal Militar, utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2019; b) tábua de entrada 
em invalidez: não aplicável; c) crescimento real de salários: não aplicável; d) crescimento real de benefícios: 0,33% a.a.; e) taxa real de juros: 2,50% a.a.; f) 
hipótese sobre geração futura: não aplicável; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a.; h) hipótese de família média: 
dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 3,50 anos mais jovem e masculino 3,50 anos mais velho; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 
0,980; j) inflação anual estimada: 4,52%; k) taxa de rotatividade: 0,00% a.a. 

 

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00 
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO 

PREVIDENCIÁRIO) 
 

EXERCÍCIO 
RECEITAS 

PREVIDENCIÁRI
AS 
(a) 

DESPESAS 
PREVIDENCIÁRI

AS 
(b) 

RESULTADO 
PREVIDENCIÁR
IO 

(c) = (a-b) 

SALDO 
FINANCEIRO 
DO EXERCÍCIO 

(d) = (d Exercício anterior) + 
(c) 

2020 1.571.465.483,76 2.074.531.674,54 -503.066.190,78 -489.692.965,74 
2021 1.571.805.219,77 2.218.039.669,97 -646.234.450,20 -1.135.927.415,94 
2022 1.247.609.961,40 3.248.457.628,82 -2.000.847.667,43 -2.333.030.132,40 
2023 1.256.050.101,26 3.346.132.667,01 -2.090.082.565,75 -3.653.299.337,95 
2024 1.266.217.480,74 3.472.592.963,16 -2.206.375.482,43 -5.072.331.106,52 
2025 1.280.868.424,64 3.580.724.421,21 -2.299.855.996,58 -6.530.056.483,66 
2026 1.297.078.781,53 3.597.821.750,72 -2.300.742.969,18 -8.061.638.091,44 
2027 1.247.738.781,25 3.811.716.026,25 -2.563.977.245,00 -9.635.519.485,15 
2028 1.236.042.285,55 3.892.469.424,66 -2.656.427.139,11 -11.254.671.444,49 
2029 1.226.520.490,30 3.954.563.496,70 -2.728.043.006,40 -12.896.631.678,92 
2030 1.215.225.450,02 4.008.756.308,68 -2.793.530.858,66 -14.547.036.888,49 
2031 1.202.927.300,36 4.057.395.503,26 -2.854.468.202,90 -16.240.212.234,45 
2032 1.187.961.050,76 4.121.978.815,06 -2.934.017.764,31 -17.980.777.449,95 
2033 1.167.834.654,13 4.211.729.401,92 -3.043.894.747,79 -19.774.473.005,54 
2034 1.149.405.337,03 4.274.949.725,12 -3.125.544.388,09 -21.541.137.785,68 
2035 1.129.045.247,46 4.316.431.970,46 -3.187.386.723,00 -23.283.097.299,30 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  477  / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 281/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Neto Evangelista, que que Dispõe sobre o manuseio, a utilização, a 
queima, a soltura e a proibição de comercialização de fogos de arti-
fício de estampido, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos 
de efeito sonoro ruidoso no Estado do Maranhão, e dá outras pro-
vidências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 475/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

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

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

Ordinária nº 281/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este 
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Memória de Cálculo das Metas Anuais 

ESPECIFICAÇÃ
O 

Realizad
o 

Previsão - R$ 
1,00 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Receitas Correntes 21.561.443.3

01 
24.770.166.259 26.155.333.00

0 
28.067.384.000 30.379.969.0

00 
32.704.192.0

00 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 9.745.089.66

5 
11.877.686.021 13.004.558.00

0 
14.130.143.000 15.444.451.0

00 
16.792.451.0

00 
Impostos 9.431.039.77

8 
11.486.108.192 12.622.059.00

0 
13.837.607.000 15.139.530.0

00 
16.474.608.0

00 
Taxas 314.049.887 391.577.829 382.499.000 292.536.000 304.921.000 317.843.000 

Contribuições 763.785.468 767.566.011 782.623.000 801.310.000 811.549.000 823.925.000 
Receita Patrimonial 82.908.931 127.066.914 154.761.000 161.678.000 169.421.000 175.507.000 
Receita de Serviços 3.877.627 2.040.166 494.403.000 533.908.000 565.941.000 594.264.000 
Transferências Correntes 10.689.378.2

77 
11.752.863.744 11.466.322.00

0 
12.170.632.000 13.104.237.0

00 
14.019.446.0

00 
Transferências da União e de suas Entidades 9.953.958.96

9 
10.729.000.524 10.384.511.00

0 
10.982.397.000 11.817.958.0

00 
12.617.428.0

00 
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 6.796.929.14

9 
8.962.146.549 8.603.985.000 9.035.372.000 9.722.494.00

0 
10.401.734.0

00 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE 6.696.413.49

2 
8.854.422.097 8.485.146.000 8.909.403.000 9.588.967.00

0 
10.260.195.0

00 
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos 
Industrializados 

78.452.676 92.907.512 98.879.000 104.812.000 111.101.000 117.767.000 

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 22.047.629 14.767.890 19.906.000 21.100.000 22.366.000 23.708.000 
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários - 
Comercialização do Ouro 

15.353 49.051 54.000 57.000 60.000 64.000 

Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 68.323.349 161.545.507 169.275.000 179.432.000 190.198.000 201.610.000 
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 
Manutenção das Ações 

      

e Serviços Públicos de Saúde 692.007.598 638.519.471 637.859.000 650.616.000 663.629.000 676.901.000 
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 71.341.545 66.350.819 36.422.000 52.107.000 57.833.000 58.603.000 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 58.716.655 66.452.770 58.383.000 62.003.000 137.753.000 140.640.000 
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - - - - - - 
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação 

      

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 674.414.091 772.171.542 818.963.000 903.823.000 978.465.000 1.066.598.00
 

0 
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 71.341.545 66.350.819 36.422.000 52.107.000 57.833.000 58.603.000 
Outras Transferências da União 1.535.972.53

1 
772.579 922.000 - - - 

Transferências de Instituições Privadas 12.877.724 11.924.168 7.924.000 3.099.000 3.285.000 3.482.000 
Transferências de Outras Instituições Públicas 722.364.034 1.011.939.052 1.073.259.000 1.184.470.000 1.282.288.00

0 
1.397.788.00

0 
Transferências de Pessoas Físicas - - - - - - 

Outras Receitas Correntes 276.403.333 242.943.402 252.666.000 269.713.000 284.370.000 298.599.000 
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 34.489.219 36.688.597 44.713.000 47.777.000 49.697.000 51.698.000 
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 63.108.796 57.631.253 69.745.000 74.513.000 80.584.000 85.834.000 
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - - - - - 
Demais Receitas Correntes 178.805.319 148.623.552 138.208.000 147.423.000 154.089.000 161.067.000 

Receitas de Capital 296.944.730 220.068.969 264.929.000 215.180.000 129.309.000 133.561.000 
Operações de Crédito 182.394.244 203.435.750 171.276.000 112.113.000 30.000.000 30.000.000 
Alienação de Bens 4.270.048 7.133.890 5.653.000 6.067.000 6.309.000 6.561.000 
Amortização de Empréstimos - - - - - - 
Transferências de Capital 8.919.751 9.485.076 10.000.000 12.000.000 13.000.000 12.000.000 
Outras Receitas de Capital 101.360.687 14.253 78.000.000 85.000.000 80.000.000 85.000.000 

Receitas Correntes - INTRA 832.770.913 929.224.773 986.012.000 1.023.557.000 1.040.430.00
0 

1.060.762.00
0 

Receitas Correntes - INTRA Contribuições 832.770.913 929.224.773 939.812.000 973.661.000 987.540.000 1.005.228.00
0 

Receitas Intra Orçamentárias de Capital 172.003.259 105.448.469 - - - - 
Alienação de Bens Imóveis - Principal - Intra 172.003.259 105.448.469 - - - - 

(-) Deduções 4.582.484.70
7 

4.624.929.387 5.840.211.115 5.484.469.496 6.020.682.67
4 

6.512.350.68
1 

RECEITA TOTAL 18.238.232.8
16 

20.184.697.356 21.110.358.35
5 

22.475.542.213 24.107.250.0
00 

25.830.405.0
00 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

 

 
 

Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receita 
 

Receitas Tributárias   
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 11.877.686.021,40 - 
2022 13.004.558.000,00 9,49 
2023 14.130.143.000,00 8,66 
2024 15.444.451.000,00 9,30 
2025 16.792.451.000,00 8,73 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
 

Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 8.854.422.096,92 - 
2022 8.485.146.000,00 -4,17 
2023 8.909.403.000,00 5,00 
2024 9.588.967.000,00 7,63 
2025 10.260.195.000,00 7,00 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
 

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 638.519.471,45 - 
2022 637.859.000,00 -0,10 
2023 650.616.000,00 2,00 
2024 663.629.000,00 2,00 
2025 676.901.000,00 2,00 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
 

Outras Receitas Correntes 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 242.943.401,93 - 
2022 252.666.000,00 4,00 
2023 269.713.000,00 6,75 
2024 284.370.000,00 5,43 
2025 298.599.000,00 5,00 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

 

 
 
 

Receitas de Capital 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 220.068.969,36 - 
2022 264.929.000,00 20,38 
2023 215.180.000,00 -18,78 
2024 129.309.000,00 -39,91 
2025 133.561.000,00 3,29 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
 

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 929.224.772,84 - 
2022 986.012.000,00 6,11 
2023 1.023.557.000,00 3,81 
2024 1.040.430.000,00 1,65 
2025 1.060.762.000,00 1,95 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

 

 
Memória de Cálculo das Metas Anuais 

ESPECIFICAÇÃO 
TOTAL PAGO  Previsão - R$ 1,00  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DESPESAS CORRENTES (VIII) 15.986.702.458,55 17.190.903.831,60 20.156.125.000,00 21.607.540.000,00 22.977.194.000,00 24.501.830.000,00 
Pessoal e Encargos Sociais 10.114.035.015,63 10.236.993.159,22 11.654.323.000,00 12.372.471.000,00 13.053.677.000,00 13.804.542.000,00 
Juros e Encargos da Dívida (IX) 136.239.359,99 320.977.170,16 433.741.000,00 400.892.000,00 339.864.000,00 303.230.000,00 
Outras Despesas Correntes 5.736.428.082,93 6.632.933.502,22 8.068.061.000,00 8.834.177.000,00 9.583.653.000,00 10.394.058.000,00 

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.871.813.712,00 3.219.580.239,63 2.617.467.000,00 2.246.966.000,00 2.355.333.000,00 2.108.214.000,00 
Investimentos 1.231.067.112,13 2.045.597.522,53 1.577.621.000,00 1.148.290.000,00 1.283.073.000,00 1.395.985.000,00 
Inversões Financeiras 357.082.545,63 321.540.699,88 240.201.000,00 253.342.000,00 266.009.000,00 279.310.000,00 
Amortização da Dívida 283.664.054,24 852.442.017,22 799.645.000,00 845.334.000,00 806.251.000,00 432.919.000,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) - - - - - - 
TOTAL (IV)=(I+II+III) 17.858.516.170,55 20.410.484.071,23 22.773.592.000,00 23.854.506.000,00 25.332.527.000,00 26.610.044.000,00 
FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

Memória de Cálculo das Principais Fontes de Despesas 
 

 
Pessoal e Encargos Sociais   

Metas Anuais Valores Nominais Variação % 
2021 10.236.993.159,22 - 
2022 11.654.323.000,00 13,85 
2023 12.372.471.000,00 6,16 
2024 13.053.677.000,00 5,51 
2025 13.804.542.000,00 5,75 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
 

Juros e Encargos da Dívida (IX) 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 320.977.170,16 - 
2022 433.741.000,00 35,13 
2023 400.892.000,00 -7,57 
2024 339.864.000,00 -15,22 
2025 303.230.000,00 -10,78 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
 

Outras Despesas Correntes 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 6.632.933.502,22 - 
2022 8.068.061.000,00 21,64 
2023 8.834.177.000,00 9,50 
2024 9.583.653.000,00 8,48 
2025 10.394.058.000,00 8,46 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

Investimentos 
  

Metas Anuais Valores Nominais Variação % 
2021 2.045.597.522,53 - 
2022 1.577.621.000,00 -22,88 
2023 1.148.290.000,00 -27,21 
2024 1.283.073.000,00 11,74 
2025 1.395.985.000,00 8,80 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

Memória de Cálculo das Principais Fontes de Despesas 
 

 
Pessoal e Encargos Sociais   

Metas Anuais Valores Nominais Variação % 
2021 10.236.993.159,22 - 
2022 11.654.323.000,00 13,85 
2023 12.372.471.000,00 6,16 
2024 13.053.677.000,00 5,51 
2025 13.804.542.000,00 5,75 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
 

Juros e Encargos da Dívida (IX) 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 320.977.170,16 - 
2022 433.741.000,00 35,13 
2023 400.892.000,00 -7,57 
2024 339.864.000,00 -15,22 
2025 303.230.000,00 -10,78 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
 

Outras Despesas Correntes 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 6.632.933.502,22 - 
2022 8.068.061.000,00 21,64 
2023 8.834.177.000,00 9,50 
2024 9.583.653.000,00 8,48 
2025 10.394.058.000,00 8,46 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

Investimentos 
  

Metas Anuais Valores Nominais Variação % 
2021 2.045.597.522,53 - 
2022 1.577.621.000,00 -22,88 
2023 1.148.290.000,00 -27,21 
2024 1.283.073.000,00 11,74 
2025 1.395.985.000,00 8,80 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

Inversões Financeiras 
 

Metas Anuais Valores Nominais Variação % 
2021 321.540.699,88 - 
2022 240.201.000,00 -25,30 
2023 253.342.000,00 5,47 
2024 266.009.000,00 5,00 
2025 279.310.000,00 5,00 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
 

Amortização da Dívida 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 852.442.017,22 - 
2022 799.645.000,00 -6,19 
2023 845.334.000,00 5,71 
2024 806.251.000,00 -4,62 
2025 432.919.000,00 -46,30 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 
 
 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 
Metas Anuais Valores Nominais Variação % 

2021 - - 
2022 - - 
2023 - - 
2024 - - 
2025 - - 

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 6/4/2022 e hora de emissão 14:3. 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
 

ANEXO III 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023 

DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO ART. 9º, 
§ 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 

I) DESPESAS QUE CONSTITUEM OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS DO ESTADO 
DO MARANHÃO: 

1. Pagamento de Benefícios de Legislação Especial (Auxílio Funeral, Auxílio Reclusão, Auxílio Natalidade Lei 
Complementar nº 73 de 4/2/2004); 

2. Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais; 

3. Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência Social; 4.Contribuição 
Patronal ao Regime Próprio Previdência Social; 
5. Benefícios Previdenciários dos Servidores Públicos do Estado (Lei Complementar nº035/1997); 

6. Precatórios e Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado, Inclusive as de Pequeno Valor; 

7. Assistência à Saúde dos Segurados e Dependentes (Lei Complementar nº 73 de 4/2/2004); 

8. Benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (Lei 8.742 de 7/12/1993); 

09. Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde (Lei 8.142 de 
28/12/1990); 

10. Distribuição Gratuita de Medicamentos aos Portadores de HIV e Docentes de AIDS (Lei 9.313 de 13/11/1996); 

11. Ações de Assistência à Criança e aos Adolescentes (Emenda Constitucional nº 057/2009/MA); 

12. Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Controle de Agravos (Lei 8.142, 28/12/1990); 

13. Transferências Constitucionais ou Legais por Repartição de Receita (Constituição Federal). 

14. Auxílio Transporte 

15. Salário Família 

II) DEMAIS DESPESAS RESSALVADAS, CONFORME O ART. 9º, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
101, DE 2000. 
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Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 281/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em  12 de junho de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto                                     

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                          
Deputado  Zé Inácio                                                       
Deputado Wellington do Curso                                     

PROJETO DE LEI Nº 281/2022

Dispõe sobre o manuseio, a utili-
zação, a queima, a soltura e a proibição 
de comercialização de fogos de artifício 
de estampido, assim como de quaisquer 
artefatos pirotécnicos de efeito sonoro 
ruidoso no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências.

Art. 1º - Fica proibida a queima, a soltura, o manuseio, a utili-
zação e a comercialização de fogos de artifícios de estampido, assim 
como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivo de efeito sonoro ruido-
so, que ultrapasse os 100 decibéis à distância 100(cem) metros de sua 
deflagração, no Estado do Maranhão, estabelecendo normas de prote-
ção principalmente: à vida animal, nos termos do artigo 225, parágrafo 
1º, inciso VII, da Constituição Federal (proteger a fauna e a flora, ve-
dadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à 
crueldade); ao Idoso, nos termos da Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, art. 19, incisos, e parágrafos; e à Pessoa com 
Deficiência, nos termos da Lei nº 13.146 de 2015, que dispõe sobre o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 5º.

Art. 2º - A venda de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos 
abaixo de 100 decibéis no território maranhense será feita obrigatoria-
mente às pessoas físicas, jurídicas, associações, clubes, torcidas orga-
nizadas e entidades que estejam munidos de autorização expedida pela 
autoridade competente, e assumam a responsabilidade pela sua queima 
em jogos, festividades e ocasiões especiais.

Art. 3º- A queima de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos 
permitidos por essa lei não será permitida:

IV- às portas, janelas e terraços de edifícios;
V- em área de proteção ambiental e nas proximidades de jardins, 

matas e ginásios desportivos;
VI- em distância inferior a 500 (quinhentos) metros de hospitais, 

casa de saúde, templos religiosos, escolas, asilos e postos de gasolina.

Art.4º- O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará ao 
infrator a imposição de multa no valor de R$ 4.284,00 (quatro mil du-
zentos e oitenta e quatro reais) à R$21.504,00 (vinte e um mil, qui-
nhentos e quatro reais), conforme a quantidade de fogos utilizados, o 
valor será dobrado na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a 
30(trinta) dias. 

Parágrafo único. Os valores serão depositados no Fundo Estadual 
de Saúde.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 6º - Ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administra-
ção Pública Estadual, a fiscalização do cumprimento dos dispositivos 
constantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração.

Art. 7º - O poder executivo regulamentará a presente lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogada a lei 5.759 de 26 de julho de 1993 e as demais disposições 
em contrário.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 032/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1588/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA TECNO-
BRAY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA firmam entre si o 
presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 015/2022. OB-
JETO: Contratação de empresa especializada no serviço de locação de 
Rádios HT- Transceptor Portátil e Sítio de Repetição, contendo licença 
e homologação pela ANATEL, com fim de ser utilizado pelo Gabinete 
Militar da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme 
condições estabelecidas no Termo de Referência. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; 
Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 
031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Ação: 
4628 - Atuação Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Manutenção);Natureza da Despesa: 33.90.40.13 
– Comunicação de Dados; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 - Recur-
sos Ordinários do Tesouro. DO VALOR:  O valor total da contratação 
é de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). NOTA DE EMPENHO: 
Para a cobertura das despesas relativas à aquisição do objeto deste 
Contrato no presente exercício financeiro, foi emitida pela ALEMA a 
Nota de Empenho 2022NE001346, no valor de R$ 57.000,00 (cinquen-
ta e sete mil reais) à conta da dotação acima especificada.   DA VI-
GÊNCIA: O prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) 
meses, contados da data de assinatura deste instrumento. DATA DE 
ASSINATURA: 11/07/2022. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93; Lei nº 
10.520/02, Resolução Administrativa nº 955/2018 e Processo Adminis-
trativo nº 1588/2021 – ALEMA. ASSINATURAS: CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves 
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA 
TECNOBRAY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ n.º 
86.771.243/0001-49 – CONTRATADA. São Luís (MA), 12 de julho 
de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
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CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 034/2022 - AL. PARTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e 
EMPRESA SÍTIO MORRINHOS LTDA - ME firmam entre si o pre-
sente Contrato, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 
1377/2022 – ALEMA. OBJETO: Aquisição de plantas ornamentais 
de forração e adubos para a Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Sítio Ran-
gedor, Cohafuma, São Luís/MA, e para sua sede social, localizada na 
Avenida 01, s/nº, Maiobão, Paço do Lumiar/MA, conforme quantida-
des e especificações constantes em anexo. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 
00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação 
Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 
33.90.30.31 – Sementes, muda de plantas e insumos; Ação: 4628 - Atua-
ção Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do 
Maranhão (Manutenção); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 Recursos 
Ordinários do Tesouro. DO VALOR: R$ 71.906,00 (setenta e um mil, 
novecentos e seis reais). NOTAS DE EMPENHO: 2022NE001408 
e 2022NE001409, de 30/06/2022, nos valores de R$ 56.064,00 (cin-
quenta e seis mil e sessenta e quatro reais) e R$ 15.842,00 (quinze mil, 
oitocentos e quarenta e dois reais), respectivamente. VIGÊNCIA: Por 
se tratar de fornecimento de bens, o prazo de vigência do Contrato será 
até o final do corrente exercício financeiro, encerrando-se na data de 
31 de dezembro de 2022, contada da data da sua assinatura. DATA DE 
ASSINATURA: 11/07/2022. BASE LEGAL: Constituição Federal de 
1988; Lei Federal nº 10.520/02; Decreto nº 10.024/2019; Resolução 
Administrativa nº 955/2018 da ALEMA; subsidiariamente, a Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; nos casos omissos, as 
demais normas regulamentares aplicáveis à matéria. ASSINATURAS: 

CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado 
Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão e EMPRESA SÍTIO MORRINHOS LTDA - ME, CNPJ n.º 
20.884.020/0001-80 – CONTRATADA. São Luís (MA), 12 de julho 
de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

Ofício n.º         /2020 – GLBPUPP

São Luís – MA, 12 de junho de 2022.

A Sua Excelência o Senhor  
Deputado Othelino Neto   
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão  
São Luís - MA

Assunto: Mudança de membro suplente da Comissão Permanen-
te de Constituição e Justiça   

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe O regimento Interno deste Poder, soli-
citamos a mudança do senhor deputado Rafael Leitoa, membro suplente 
da CCJ, pelo senhor deputado Antônio Pereira para o mesmo cargo, 

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Estadual

Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


