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ORDEM DO DIA - 09.03.2021 - TERÇA-FEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA

I - PROJETOSADE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGENCIA

1. PROJETO DE LEI Nº 123/2021, DE AUTORIA DA 
MESA DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DA ES-
TRUTURA ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES. 

2. PROJETO DE LEI Nº 103/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA REFINARIAS, DIS-
TRIBUIDORAS E REVENDEDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO (GLP) PARA USO RESIDENCIAL A FORNECEREM 
INFORMAÇÕES DE PREÇOS AO PROCON/MA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEIS OFERECI-
DOS PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS  – RE-
LATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

3. REQUERIMENTO N° 018/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE 
AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO, SE-
NHOR CARLOS LULA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUAN-
TO AO MOVIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO 
QUETIAPINA 200MG, PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO 
BIPOLAR E ESQUIZOFRENIA NA FARMÁCIA DO ESTADO DE 
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS – FEME. INDEFERIDO – 
O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO.

4. REQUERIMENTO N° 023/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO,FLÁVIO DINO, AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚ-
BLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, JEFFERSON PORTELA E 
AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DO MARANHÃO, CEL. PEDRO RIBEIRO, INFORMAÇÕES RE-
FERENTES AO QUANTITATIVO ATUALIZADO DE VIATURAS 
EM FUNCIONAMENTO, BEM COMO SUAS RESPECTIVAS LO-
TAÇÕES E LOCALIZAÇÕES DOS BATALHÕES EM QUAIS SE 
ENCONTRAM, VIATURAS EM MANUTENÇÃO E SUCATAS DIS-
PONÍVEIS NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. 
O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO.

5. REQUERIMENTO Nº 112/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE SEJA INCLUIDO NA 
ORDEM DO DIA O PROJETO DE LEI Nº282/2020, DE SUA AU-
TORIA. 

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA 

6. REQUERIMENTO Nº 087/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ES-
TADO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA OS SERVIDORES – SE-
GEP,  SENHORA FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA 
MOREIRA, QUE SE DIGNE A ESCLARECER QUAL A LEGISLA-

ÇÃO APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES, SO-
BRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL CONTRIBUIÇÃO 
E SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES NA 
INATIVIDADE. TRANSFERIDO  A PEDIDO DO AUTOR.

7. REQUERIMENTO Nº 107/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ES-
TADO O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DE GOVERNO, O SENHOR DIEGO GALDINO,SOLICITANDO  
INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS FIRMADOS 
ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, SUAS SECRETARIAS, AU-
TARQUIAS,FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS,SOCIEDADES 
DE ECONOMIA MISTA E A EMPRESA DE VIGILÂNCIA CLASI 
SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ENTRE OS ANOS DE 2015 A 2021, 
BEM COMO A COPIA INTEGRAL DE CADA CONTRATO FIRMA-
DO. TRANSFERIDO A PEDIDO DO AUTOR.

8. REQUERIMENTO Nº 111/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDSON ARAÚJO, SOLICITANDO QUE SEJA ENCAMI-
NHADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR 
ALTEMIRO GOMES  DE ALMEIDA, PELO SEU FALECIMENTO 
OCORRIDO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2021.

9. REQUERIMENTO Nº 113/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO 
SENHOR JOSÉ SAMUEL MELO JÚNIOR, PELO SEU FALECI-
MENTO, OCORRIDO NO DIA 02 DE MARÇO DO CORRENTE 
ANO. 

10. REQUERIMENTO Nº 114/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO AO PREFEITO DE 
SÃO LUIS O SENHOR EDUARDO SALIM BRAIDE E AO SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTES DE SÃO 
LUIS, O SENHOR CLÁUDIO RIBEIRO, INFORMAÇÕES SOBRE O 
AUMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS NA CAPITAL, INDICANDO, 
ESPECIFICAMENTE, A QUANTIDADE, AS LINHAS E OS RES-
PECTIVOS HORÁRIOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO.

11. REQUERIMENTO Nº 115/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO AO PREFEITO MU-
NICIPAL DE SÃO LUÍS, O SENHOR EDUARDO SALIM BRAIDE 
E AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,  SENHOR JOEL NU-
NES JÚNIOR, INFORMAÇÕES SOBRE A QUANTIDADE E RES-
PECTIVAS LOTAÇÕES DOS LEITOS DISPONIBILIZADOS PARA 
TRATAMENTO DA COVID – 19.

PROJETO DE LEI Nº 118 /2021

Dispõe sobre a alteração do inciso 
IV do Art. 2º da Lei Nº 11.350, de 02 de 
outubro de 2020, e dá outras providências.

Art. 1º -  O inciso IV do Art. 2º da Lei Nº 11.350/2020, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art.2° 
...................................................................................
IV – “Comprovar que não possui parentes até primeiro grau 

em linha reta no mesmo município de sua residência ou, caso pos-
suir, comprovar por meio de avaliação técnica, realizado pelo órgão 
competente, que estes não possuem condições para receber a mu-
lher vítima em sua residência”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de feve-
reiro de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
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JUSTIFICATIVA

A presente proposta legislativa tem o objetivo de aperfeiçoar a 
Lei Nº 11.350, de 02 de outubro de 2020, que institui o Aluguel Maria 
da Penha no Estado do Maranhão.

Ocorre que o programa Aluguel Maria da Penha, tem sido bastan-
te procurado junto à Casa da Mulher Brasileira no Maranhão, contudo 
por conta das exigências dos critérios que são bastantes seletivos, a 
concessão dos benefícios não tem ocorrido. Tudo isso por conta de 
dois motivos: o primeiro é esse que a inexistência de parente de 1º e 2º 
grau, como se propunha na lei sancionada, é caso muito raro, não tendo 
aparecido nenhum caso conforme relatos da Coordenadora da Casa da 
Mulher Brasileira. O segundo é que o decreto 36.340, de 13 de novem-
bro de 2020, que regulamentou a lei 11.350, de 02 de outubro de 2020, 
pois quando tratou do inciso I do art.2º, reduziu os casos de medidas 
protetivas previstas no art. 23 da Lei Federal 11340/2006, prevendo 
apenas as hipóteses dos incisos I e III dessa última lei, que por suas 
vezes são os mais escassos e raros.

Desse modo, visando dar uma eficácia a lei, e colocando o pro-
grama em prática para que a política pública possa proteger e abranger 
mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade. 

Voltamos a ressaltar, que o Aluguel Maria Penha possibilitará 
a essas mulheres um recomeço em suas vidas ao custear por um perío-
do razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar sua 
integridade física.

Portanto, esse aluguel social vai amparar muitas mulheres que 
precisam desse apoio para sua vida e de seus filhos.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-
sente proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de feve-
reiro de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 119 /2021

Obriga os Municípios do Estado 
do Maranhão a dar publicidade, nos sí-
tios oficiais próprios, dos dados de vaci-
nação na forma que especifica e dá ou-
tras providências.

Artigo 1º - Os Municípios do Estado de Maranhão deverão dar 
publicidade aos dados de vacinação, nos sítios oficiais próprios, com as 
seguintes informações:

I - Nome Completo com a identificação do número do CPF e do 
RG;

II - Data da Vacina;
III - Local de vacinação;
IV - Grupo prioritário;
V - Dados do lote;
VI - Cargo e função do profissional da saúde responsável pela 

aplicação da vacina;
VII - Outras informações ou observações relevantes.
Parágrafo único - As informações de que trata o “caput” devem 

ser atualizadas diariamente e disponibilizadas nos sítios oficiais pró-
prios pelos Municípios.

Artigo 2º - Aplica-se o disposto nesta Lei para qualquer evento 
de vacinação em massa ou situação de pandemia.

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei corre-
rão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 4º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente 
Lei no que couber se necessário.

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de feve-

reiro de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

Recentemente, a imprensa noticiou um “sumiço inexplicável” de 
mais de 60 mil doses da vacina Coronavac no Amazonas bem como 
em outra região do país pessoas que não estão na lista de prioritários 
furando a fila para serem vacinados.

O objetivo deste projeto de lei é garantir a transparência adminis-
trativa, obrigando os municípios à publicação diária da lista de todos os 
vacinados contra a COVID-19 no sitio oficial próprio.

Dessa forma, essa política contribuirá para garantir que os princí-
pios de equidade do SUS sejam cumpridos, “primeiro quem mais pre-
cisa” e combatendo qualquer tipo de clientelismo ao Plano Estadual de 
Imunização do Estado do Maranhão, assegurando que os municípios de 
nosso Estado realizem a correta vacinação com total transparência para 
a nossa população.

A aprovação desse projeto de lei concorre para que haja a correta 
vacinação, e esperança de dias melhores frente a uma pandemia que tem 
tirado a vida de milhares de pessoas.

Esta proposição cumpre os requisitos legais e está em conformi-
dade com a competência administrativa comum (art. 23, II, CF/88) e 
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 
24, XII, CF/88) para proteção e defesa da saúde.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-
sente proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de feve-
reiro de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

PROJETO DE LEI Nº 120/2021

Estabelece prioridade às mulhe-
res vítimas de violência doméstica, nos 
programas de habitação de interesse 
promovido pelo Governo do Maranhão 
em sua extensão.

Art. 1º - As mulheres vítimas de violência doméstica, com baixa 
renda, terão prioridade em todos os programas de habitação de interesse 
social promovidos pelo Governo do Estado de Maranhão.

Parágrafo único - Deverão ser reservadas, no mínimo, 5% (cinco 
por cento) das unidades habitacionais dos programas de habitação de 
interesse social para o atendimento às pessoas descritas no caput deste 
artigo.

Art. 2º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se baixa renda, 
uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda fa-
miliar mensal de até três salários mínimos;

Art. 3º - Para ter direito à prioridade de que trata o artigo 1º, as 
beneficiárias deverão respeitar os seguintes critérios:

I - Vítima de violência doméstica: a beneficiária deverá possuir 
medida protetiva ativa em seu favor, nos moldes previstos na Lei Fede-
ral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha;

II - Baixa renda: a beneficiária deverá estar inscrita no CadÚnico 
- Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, do Go-
verno do Estado ou outro cadastro determinado pelo Poder Executivo.

III - Todas as beneficiárias deverão estar inscritas no “Cadastro 
de Beneficiados em Programas Habitacionais” do Governo do Estado, 
ou outro cadastro determinado pelo Poder Executivo.

§1º - As beneficiárias não poderão ser proprietárias de outro 
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imóvel urbano ou rural.

§2º - O retorno da mulher ao convívio junto ao agressor, a 
cessação da medida protetiva ou a improcedência da ação penal 
originada da medida protetiva acarretam a perda da prioridade descrita 
no artigo 1º desta Lei.

Art. 4º - A beneficiária só poderá valer-se do benefício desta lei 
uma única vez.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias contados da sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor no dia de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de março 

de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

A finalidade da proposta é garantir o direito à moradia digna às 
mulheres vítimas de violência doméstica com baixa renda, no Estado do 
Maranhão, proporcionando, assim, a preferência na aquisição de unida-
des residenciais dentro dos programas de habitação de interesse social.

A Constituição da República garante, em seu artigo 6º, a moradia 
como direito social indissociável da cidadã. A Lei nº 11.340, de 7 de 
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), em seu artigo 3º assegura “às 
mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à 
segurança, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia (...)” como 
política pública positiva e medida protetiva da mulher frente à estrutura 
social.

Dessa forma, esta proposição vai ao encontro de assegurar os di-
reitos previstos nas legislações supras, garantindo às mulheres a efetivi-
dade do direito a uma moradia digna para si e para a sua família - longe 
de todo tipo de violência - por meio da instrumentalização de políticas 
públicas positivas em favor das mulheres maranhenses.

Portanto, essa medida vai possibilitar que várias possam ter in-
centivos em aquisição de suas residências, podendo reconstruir suas 
vidas em outros lugares, livres de violências e com dignidade. 

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-
sente proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de março 
de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

PROJETO DE LEI Nº 121 / 2021

Institui o Dia Estadual do Direito 
à Moradia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o Dia 
Estadual do Direito à Moradia, a ser comemorado no dia 05 de outubro 
de cada ano, na mesma semana do Dia Mundial do Habitat, data come-
morativa criada pela Organização das Nações Unidas – ONU.

Art. 2˚ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 

em São Luís, 04 de março de 2021. - Ana do Gás DEPUTADA ESTA-
DUAL

JUSTIFICATIVA

Não é crível pensar em uma sociedade onde exista a necessida-
de de se guardar um dia para que seja lembrado esse direito básico da 
população, mas nossa sociedade, lamentavelmente, conhece milhares 

de pessoas que estão desabrigadas pelas ruas de nossas cidades e tan-
tos milhões que vivem em condições deploráveis, por falta de moradia 
adequada.

Indico o dia 05 de outubro de cada ano como o dia de se comemo-
rar essa luta, porque foi nessa data, criada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), que foi celebrada pela primeira vez em 1986 o debate 
sobre o direito básico à moradia. O dia estadual tem como objetivo 
recolocar para o conjunto da nossa sociedade a centralidade da questão 
da moradia como necessidade básica do ser humano, fundamental para 
construção de cidades e sociedades justas e democráticas.

Diante do exposto, faz-se necessário uma abordagem sobre o 
tema, razões estas que levam a solicitar a aprovação deste projeto.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 04 de março de 2021. - Ana do Gás DEPUTADA ESTA-
DUAL

PROJETO DE LEI Nº 122 / 2021

Obriga os fabricantes de produtos 
para animais a inserir nas embalagens 
orientações sobre como denunciar casos 
de maus-tratos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - Os fabricantes de produtos para animais, como rações, 
produtos de higiene, medicamentos, entre outros itens, ficam obrigados 
a inserir nas embalagens orientações aos consumidores sobre como de-
nunciar casos de maus-tratos às autoridades.

Art. 2º - As orientações devem ser dispostas nas embalagens de 
maneira facilmente legível, com os seguintes dizeres: “MAUS-TRA-
TOS CONTRA ANIMAIS É CRIME - DENUNCIE EM QUALQUER 
DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL. PARA OCORRÊNCIAS EM AN-
DAMENTO, LIGUE PARA A POLÍCIA PELO NÚMERO 190”.

Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará ao 
infrator a imposição de multa correspondente a R$ 20.000,00 reais.

Art. 4º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos cons-
tantes desta Lei e a aplicação da sanção ficarão a cargo dos órgãos com-
petentes da Administração Pública.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no pra-
zo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias 
após a sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 03 de março de 2021. - Ana do Gás DEPUTADA ESTA-
DUAL

JUSTIFICATIVA

Conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, “é com-
petência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios preservar as florestas, a fauna e a flora”. Ainda, o artigo 24 
estabelece que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conser-
vação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição”, além de “produção e consumo”.

No mesmo sentido, o artigo 225 do mesmo diploma prescreve 
que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-
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pondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, a este incumbindo o 
dever de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade”.

Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que cabe 
ao Poder Legislativo Estadual atuar sobre defesa animal e consumo. Os 
dois temas estão relacionados com a determinação de que os fabrican-
tes de produtos para animais sejam obrigados a inserir nas embalagens 
orientações aos consumidores sobre como denunciar casos de maus-tra-
tos às autoridades.

Os consumidores de produtos destinados aos animais natural-
mente possuem um relacionamento mais estreito com as espécies que 
vivem sob a tutela humana. Por serem compradores de rações, produtos 
de higiene, medicamentos, entre outros itens, é possível identificar uma 
relação de proximidade com os destinatários finais dos produtos, que 
são os animais. Assim, é importante que este público receba, por meio 
das embalagens, instruções para denunciar casos de maus-tratos.

O objetivo essencial deste projeto é dar maior visibilidade à ne-
cessidade de denunciar, divulgando orientações para que os casos ou 
indícios de maus-tratos sejam devidamente comunicados às autoridades 
policiais.

Por questões próprias do ordenamento jurídico nacional, a im-
punidade tornou-se uma regra revoltante em relação a todos os crimes 
ambientais, especialmente os maus-tratos. Assim, é imperativo utilizar-
mos a competência legislativa estadual para coibir ao máximo práticas 
violentas contra animais.

Uma das razões para tanta impunidade é a ausência de denúncias 
às autoridades competentes. A comunicação dos indícios e dos fatos é 
essencial para que a polícia se movimente para salvar o animal que está 
sendo maltratado e para dar início ao processo de responsabilização dos 
agressores.

Portanto, a propositura decorre da necessidade de uma postura 
ativa na comunicação de casos de maus-tratos para evitar e coibir a 
prática de abusos de qualquer natureza, visando a efetivar a garantia de 
proteção e segurança aos animais.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 03 de março de 2021. - Ana do Gás DEPUTADA ESTA-
DUAL

PROJETO DE LEI Nº 124 / 2021

Estabelece que as atividades nas   
igrejas e templos consagrados a divindade 
e a liberdade religiosa, são consideradas 
essenciais em período de calamidade pú-
blica, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

 
Art. 1º- Fica estabelecido que as atividades nas igrejas e templos 

consagrados a divindade e a liberdade religiosa são consideradas 
essenciais em período de calamidade pública, no âmbito do Estado do 
Maranhão 

Parágrafo único – O número de participantes e as condições sa-
nitárias nos locais onde são exercidas a liberdade religiosa, tratados no 
“caput” deste artigo, devem obedecer ao Decreto exarado pela autori-
dade competente.   

Art. 2º- Ao Poder Público compete estabelecer medidas necessá-
rias à execução da presente Lei.

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 

“Manoel Bequimão”, em São Luís, 24 de fevereiro de 2021. – DE-
TINHA – Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA  
                      
O presente projeto tem o condão de estabelecer que as ativida-

des nas igrejas e templos religiosos devem ser consideradas essenciais 
durante o período de calamidade pública. No atual cenário de pande-
mia do coronavirus (COVID-19), as igrejas e templos não somente têm 
desempenhado a função de apoio espiritual as pessoas, como também 
promovido ações de arrecadação de alimentos e material de higiene 
pessoal para doação aos mais necessitados, cumprindo importante papel 
de interesse coletivo. 

Fechar igrejas e templos religiosos em situação de calamidade 
pública, privando as pessoas da adoração ao Senhor e da busca pela 
presença...auxílio espiritual, afronta os princípios básicos de Direitos 
Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) (Pacto 
de San José da Costa Rica) versa: 

“Artigo 12 - Liberdade de consciência e de religião 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de reli-

gião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas 
crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade 
de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou co-
letivamente, tanto em público como em privado. 

2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam 
limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de 
mudar de religião ou de crenças.

[...]”
No Estado Democrático de Direito o indivíduo tem o direito de 

adotar suas convicções religiosas sem repressões por meio do Poder 
Público. Com o devido entendimento acerca de liberdade e religião 
torna-se possível compreender o que se intitula como sendo liberdade 
religiosa e nesse sentido a CF de 1988, protege a liberdade de crença e 
garante a inviolabilidade dos locais de culto:

A Carta Constitucional de 1988, Inciso VI, art. 5º; Inciso I art. 
19:       

“Art. 5º
[…]
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma 
da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias;

[...]
Art.19 – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, em-

baraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representan-
tes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público;

[...]”.
Em uma leitura do texto constitucional concluímos que é direito 

fundamental de qualquer pessoa a liberdade de crença e o livre exercí-
cio de cultos religiosos.

Neste sentido a CE versa: 
A Constituição do Estado Inciso I, art. 5º;       
“Art. 5º É vedado ao Estado e ao Município:
I –  estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, em-

baraçar-lhes o funcionamento ou manter, com eles ou seus representan-
tes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público;

[...]”.
Pelo exposto, fica evidente que o Estado brasileiro em suas di-

ferentes esferas procura zelar pela manutenção das atividades de livre 
exercício religioso. Neste diapasão diversas atividades são classifica-
das como essenciais, isto é, não podem parar, uma vez que se trata de 
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atividades indispensáveis à manutenção mínima da ordem social. As 
igrejas e templos religiosos já possuem o reconhecimento quando o ca-
ráter essencial de funcionamento para a população em diversos estados, 
municípios e no âmbito federal com a expedição do Decreto nº 10.292, 
de 25 de março de 2020, do Poder Executivo, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020 e regulamenta a Lei nº 13.979/2020, as-
segurando o funcionamento das igrejas e templos religiosos como ativi-
dades essenciais, para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavirus, responsável pela pandemia iniciada no ano 
de 2020, permanecendo até o presente momento.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa iniciati-
va e que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências uma acolhida 
e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 24 de fevereiro de 2021. – DE-
TINHA – Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 125 /2021

DETERMINA A OBSERVÂNCIA 
DO PRINCÍPIO DA ACESSIBILIDA-
DE EM CAMPANHAS PUBLICITÁ-
RIAS SOBRE A PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS, NA FORMA QUE 
MENCIONA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º As campanhas publicitárias com temas de utilidade públi-
ca sobre a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) deverão zelar 
pela universalização do acesso à informação, incluídas as pessoas com 
deficiência, conforme disposto na Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

Parágrafo único. A acessibilidade na disponibilização de infor-
mações sobre a pandemia do novo coronavírus deverá conter recursos 
como a audiodescrição, Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e em 
modos, meios e formatos acessíveis, incluída a tecnologia digital, as 
legendas, os serviços de retransmissão, as mensagens de texto, leitura 
fácil e linguagem simples.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente lei.
Art. 3º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, pro-

duzindo efeitos enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus – 
COVID-19.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Hoje em nosso país temos mais de 168 mil casos de pessoas que 
se infectaram com o novo coronavírus. Infelizmente, já ultrapassamos 
os 11 mil mortos no Brasil em razão da Covid-19.

Tendo em vista a dimensão dos casos do novo coronavírus no 
mundo e especialmente, em nosso país, é necessário que os Governos 
adotem medidas de apoio para promover a igualdade e assegurar uma 
comunicação acessível e inclusiva para todos, no que diz respeito à pre-
venção do contágio da Covid-19. As pessoas com deficiência represen-
tam 15% da população mundial.

Sabemos que essas pessoas possuem condições vulneráveis às 
situações de risco, uma vez que, por exemplo, aqueles que possuem 
deficiência visual, fazem a utilização frequente das mãos, sendo o prin-
cipal meio de contaminação da Covid-19. O que também acontece com 
aqueles que possuem mobilidade reduzida e necessitam de cadeiras de 
rodas, muletas, e outros equipamentos que acabam se tornando uma via 

de contaminação.
Todas as informações a respeito da saúde pública, inclusive quan-

to ao coronavírus devem ser acessíveis às pessoas com deficiência, in-
clusive por meio do uso da linguagem de sinais, legendas e websites 
com tecnologia específica.

Algumas campanhas de utilidade pública sobre o novo coronaví-
rus utilizam unicamente imagens, ou áudio e com linguagem indireta, 
e dessa forma, não asseguram o acesso à informação para pessoas com 
deficiências visual, auditiva e intelectual.

Assim, a medida pretende proteger toda a população que possui 
alguma deficiência, garantindo informação acessível e inclusiva sobre a 
pandemia do Covid-19.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 126 / 2021

DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO DE PROTE-
ÇÃO ANIMAL – LAR DE NOE.

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pro-
teção Animal – Lar de Noé. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de março de 2021. - 

DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A Associação de Proteção Animal – Lar de Noé vem prestando 
relevantes serviços à sociedade maranhense em defesa da causa animal. 
As ações desenvolvidas pela instituição reestabeleceram a saúde de vá-
rios animais abandonados redirecionando-os a novos lares. 

É indubitável que a retirada de animais abandonados das ruas, 
além de demonstrar atitude nobre, é causa de política de saúde, tendo 
em vista, sobretudo, que coíbe a proliferação de doenças.  

Um agravante para essa situação já calamitosa é a Pandemia de 
COVID-19. Embora no início da quarentena o número de adoção de 
animais domésticos tenha aumentado pela procura por companhia, a 
disseminação de Fake News de que os animais seriam vetores de trans-
missão da doença se desenvolveu em caminho inverso, ocasionando 
alto número de abandono desses animais em locais públicos sem pres-
tação alguma de cuidados.

A normativa constitucional confere, no âmago de seu art. 225, a 
duplicidade de titularidade nos deveres de defesa e preservação do meio 
ambiente como sendo: Poder Público e coletividade. Ademais, resguar-
da-se, ainda, a inviolabilidade do direito das futuras gerações. Nesta 
senda, verifica-se que, para resguardar a eficácia da aplicação sistêmica 
dessa norma, medidas combativas e profiláticas devem ser adotadas. 
Razão pela qual conto com o voto dos D. Parlamentares na aprovação 
do presente projeto de lei. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de março de 2021. - 
DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 127 / 2021

Estabelece que as atividades nas   
igrejas e templos consagrados a divindade 
e a liberdade religiosa, são consideradas 
essenciais em período de calamidade pú-
blica, no âmbito do Estado do Maranhão e 
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dá outras providências.

 
Art. 1º- Fica estabelecido que as atividades nas igrejas e templos 

consagrados a divindade e a liberdade religiosa são consideradas 
essenciais em período de calamidade pública, no âmbito do Estado do 
Maranhão 

Parágrafo único – O número de participantes e as condições sa-
nitárias nos locais onde são exercidas a liberdade religiosa, tratados no 
“caput” deste artigo, devem obedecer ao Decreto exarado pela autori-
dade competente.   

Art. 2º- Ao Poder Público compete estabelecer medidas necessá-
rias à execução da presente Lei.

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 

“Manoel Bequimão”, em São Luís, 24 de fevereiro de 2021. – DE-
TINHA – Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA  
                      
O presente projeto tem o condão de estabelecer que as ativida-

des nas igrejas e templos religiosos devem ser consideradas essenciais 
durante o período de calamidade pública. No atual cenário de pande-
mia do coronavirus (COVID-19), as igrejas e templos não somente têm 
desempenhado a função de apoio espiritual as pessoas, como também 
promovido ações de arrecadação de alimentos e material de higiene 
pessoal para doação aos mais necessitados, cumprindo importante papel 
de interesse coletivo. 

Fechar igrejas e templos religiosos em situação de calamidade 
pública, privando as pessoas da adoração ao Senhor e da busca pela 
presença...auxílio espiritual, afronta os princípios básicos de Direitos 
Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) (Pacto 
de San José da Costa Rica) versa: 

 “Artigo 12 - Liberdade de consciência e de religião 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de reli-

gião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas 
crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade 
de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou co-
letivamente, tanto em público como em privado. 

2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam 
limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de 
mudar de religião ou de crenças.

[...]”
No Estado Democrático de Direito o indivíduo tem o direito de 

adotar suas convicções religiosas sem repressões por meio do Poder 
Público. Com o devido entendimento acerca de liberdade e religião 
torna-se possível compreender o que se intitula como sendo liberdade 
religiosa e nesse sentido a CF de 1988, protege a liberdade de crença e 
garante a inviolabilidade dos locais de culto:

A Carta Constitucional de 1988, Inciso VI, art. 5º; Inciso I art. 
19:       

“Art. 5º
[…]
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma 
da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias;

[...]
Art.19 – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, em-

baraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representan-
tes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público;
[...]”.
Em uma leitura do texto constitucional concluímos que é direito 

fundamental de qualquer pessoa a liberdade de crença e o livre exercí-
cio de cultos religiosos.

Neste sentido a CE versa: 
A Constituição do Estado Inciso I, art. 5º;       
“Art. 5º É vedado ao Estado e ao Município:
I –  estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, em-

baraçar-lhes o funcionamento ou manter, com eles ou seus representan-
tes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público;

[...]”.
Pelo exposto, fica evidente que o Estado brasileiro em suas di-

ferentes esferas procura zelar pela manutenção das atividades de livre 
exercício religioso. Neste diapasão diversas atividades são classifica-
das como essenciais, isto é, não podem parar, uma vez que se trata de 
atividades indispensáveis à manutenção mínima da ordem social. As 
igrejas e templos religiosos já possuem o reconhecimento quando o ca-
ráter essencial de funcionamento para a população em diversos estados, 
municípios e no âmbito federal com a expedição do Decreto nº 10.292, 
de 25 de março de 2020, do Poder Executivo, que altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020 e regulamenta a Lei nº 13.979/2020, as-
segurando o funcionamento das igrejas e templos religiosos como ativi-
dades essenciais, para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavirus, responsável pela pandemia iniciada no ano 
de 2020, permanecendo até o presente momento.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa iniciati-
va e que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências uma acolhida 
e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 24 de fevereiro de 2021. – DE-
TINHA – Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 128/2021

Obriga os hospitais e clínicas par-
ticulares que atuam no âmbito do Estado 
do Maranhão a informarem relatório diá-
rio com a quantidade de leitos disponíveis 
para pacientes com COVID-19 ao PRO-
CON/MA, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA
Art. 1º O princípio da transparência consagra que o consumidor 

tem o direito de ser informado de forma clara, precisa e inequívoca 
sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, 
traduzindo-se assim no princípio da informação, conforme já estabelece 
o art. 6º, III da Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990.

CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Art. 2º Ficam os hospitais e clínicas particulares com atuação no 

âmbito do Estado do Maranhão obrigados a informarem relatório diário 
com a quantidade de leitos disponíveis para pacientes com COVID-19.

Parágrafo único. O relatório deverá ser enviado ao PROCON 
Maranhão, diariamente, até 17h, via canal de atendimento eletrônico 
definido pelo órgão.

Art. 3º Após o recebimento das informações de que trata o art. 
2º desta lei, o PROCON/MA poderá divulgar o relatório através do seu 
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portal na internet e demais canais de relacionamento com os consumi-
dores.

CAPÍTULO III
DAS SANÇÕES
Art. 4º O não atendimento do disposto nesta Lei sujeitará o in-

frator à aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
por descumprimento, com aplicação em dobro em caso de reincidência, 
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal.

Art. 5º Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, 
de qualquer natureza, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a san-
ção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela 
da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco 
anos.

Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das 
penalidades competem ao PROCON/MA.

Art. 7º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 08 de março de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e 
VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal 
para legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produ-
ção e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. O 
inciso XII do mesmo artigo, por outro lado, prevê que há competência 
concorrente entre União e Estados para legislar sobre defesa da saúde. 
Assim, resta-se evidente a competência desta Casa para legislar sobre 
a matéria.

O mercado enquanto instituição apresenta como interesse pri-
mordial o lucro e não a supremacia do interesse público. Contudo, bus-
car o equilíbrio econômico com a prestação justa de serviços é uma das 
formas de alcançar o desenvolvimento social como um todo. 

Nesse sentido, o presente projeto visa garantir ao cidadão o aces-
so a informações sobre a quantidade de leitos dos hospitais particulares, 
pois a rede pública já divulga esses dados diariamente.

Nesse período de agravamento da crise da Covid-19, por uma 
questão de saúde pública, faz-se necessário o compartilhamento de in-
formações e atuação conjunta do Poder Público e da iniciativa privada. 
Além disso, a pandemia da Covid-19 mostrou a necessidade de instru-
mentos para a vigilância epidemiológica agir de forma tempestiva e 
célere em situações emergenciais, no intuito de controlar os riscos de 
disseminação do vírus.

Por fim, é um direito dos usuários de planos de saúde saber se a 
rede privada conveniada ao seu plano está buscando expandir o aten-
dimento para atender sua demanda, pois o que se percebe atualmente 
é que grande parte dos usuários de planos de saúde estão tendo que 
recorrer à rede pública por falta de leitos privados.

Assim, nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssi-
mos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à 
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 08 de março de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

MOÇÃO Nº 024 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno, re-
queiro o envio de Moção de Aplausos e congratulações aos 20 anos 
da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a ser comemorado no 
dia 04 de abril de 2021, manifestando extensa admiração ao trabalho 
desenvolvido pelo Órgão.

A homenagem recolhesse o trabalho ético e transparente da De-
fensoria Pública, bem como construção de uma sociedade mais justa 
em nosso Estado.

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão está cada vez mais 
próxima da comunidade, com o fortalecimento da metodologia de aten-
dimento baseada na priorização da solução administrativa dos conflitos 
e no fortalecimento das atuações coletivas em defesa das populações 
vulneráveis, na capital e interior do Estado. Não há como falar em ci-
dadania plena sem uma Defensoria Pública forte, autônoma e efetiva. 
Fortalecer esse Órgão Defensor, é fortalecer a democracia. Então uma 
homenagem a todas e todos as Defensoras e Defensores Públicos do 
Maranhão, clamando que este simbólico ato conscientize as autoridades 
do quão é importante apoiarmos essa instituição.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 02 de março de 2021. - NETO EVANGELISTA 
- Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 025 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Tenente-coronel Claudio André Sousa, comandante 
do 1º BPM, parabenizando pelo seu empenho e total apoio ao Soldado 
Cosme e a sua família.

Parabenizo o Tenente-coronel Claudio André Sousa pelo apoio 
dado ao Soldado Cosme e sua família que passou por um momento 
difícil em virtude ter sido baleado. Diante disso, o 1º BPM, da Briosa 
Polícia Militar do Maranhão, sempre nos chamamos de irmãos, apren-
demos às duras lutas a força da união, principalmente nos momentos 
mais difíceis que enfrentamos.

O Soldado Cosme, um guerreiro bem conhecido na PMMA gra-
ças à sua empatia e esforço em ajudar quem quer que seja por onde 
passa. Foi assim nos anos em que trabalhou na Pagadoria, onde muito 
ajudou nas muitas missões em prol de ajudar os policiais de todas as 
unidades do estado, mesmo além das suas atribuições.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Tenen-
te-coronel Claudio André Sousa, comandante do 1º BPM, parabeni-
zando pelo seu empenho e total apoio ao Soldado Cosme e a sua família.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de março de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 121 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja en-
viada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do 
Dr. Jamil Maluf Filho, externando o mais profundo sentimento de Pesar 
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 06 de março do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de março de 2021. - 
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WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 122 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Exce-
lência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de 
tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraor-
dinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei, de 
minha autoria, que obriga os hospitais e clínicas particulares que atuam 
no Estado do Maranhão a informarem relatório diário com a quantidade 
de leitos disponíveis para pacientes com COVID-19 ao PROCON/MA, 
e dá outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 08 de março de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

INDICAÇÃO N° 656 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, para que altere o decreto 
36.340, de 13 de novembro de 2020, que regulamentou a lei 11.350, 
de 02 de outubro de 2020, pois quando tratou do inciso I do art.2º, 
reduziu os casos de medidas protetivas previstas no art. 23 da Lei Fede-
ral 11340/2006, prevendo apenas as hipóteses dos incisos I e III dessa 
última lei, que por suas vezes são os mais escassos e raros.

A presente indicação tem o objetivo que a redação do inciso I do 
artigo 4º do Decreto Nº36.340/2020 seja alterado, ficando conforme a 
Lei que institui o Aluguel Maria da Penha, e tenha seguinte redação:

“Art.4° 
I – “estar sob qualquer uma das medidas protetivas de urgên-

cia previstas no art. 23 da Lei Federal nº 11.340, de agosto de 2006”
Ocorre que o programa Aluguel Maria da Penha, tem sido bastan-

te procurado junto à Casa da Mulher Brasileira no Maranhão, contudo 
por conta das exigências dos critérios que são bastantes seletivos, a 
concessão dos benefícios não tem ocorrido. 

Em decorrência do anteprojeto de lei dispor sobre as atribuições 
das Secretarias de Estado, em observância ao artigo 43, inciso V, da 
Constituição do Estado do Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Re-
gimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a 
indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de feve-
reiro de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 657 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com a devida indexação do 
anteprojeto de Lei que, por sua vez, “Dispõe sobre a alteração do inciso 
IV do Art. 2º da Lei Nº 11.350, de 02 de outubro de 2020, e dá outras 

providências.”
A presente proposta legislativa tem o objetivo de aperfeiçoar a 

Lei Nº 11.350, de 02 de outubro de 2020, que institui o Aluguel Maria 
da Penha no Estado do Maranhão.

Ocorre que o programa Aluguel Maria da Penha, tem sido bas-
tante procurado junto à Casa da Mulher Brasileira no Maranhão, con-
tudo por conta das exigências dos critérios que são bastantes seletivos, 
a concessão dos benefícios não tem ocorrido. Porque a inexistência 
de parente de 1º e 2º grau como se propunha na lei sancionada, é raro 
demais acontecer, sendo um impedimento para que haja concessão do 
benefício.

Em decorrência do anteprojeto de lei dispor sobre as atribuições 
das Secretarias de Estado, em observância ao artigo 43, inciso V, da 
Constituição do Estado do Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Re-
gimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a 
indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assemblei Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de janeiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

ANTEPROJETO DE LEI Nº               /2021

Dispõe sobre a alteração do inciso IV do Art. 2º da Lei Nº 11.350, 
de 02 de outubro de 2020, e dá outras providências.

Art. 1º -  O inciso IV do Art. 2º da Lei Nº 11.350/2020, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art.2° 
...................................................................................
IV – “Comprovar que não possui parentes até primeiro grau 

em linha reta no mesmo município de sua residência ou, caso pos-
suir, comprovar por meio de avaliação técnica, realizado pelo órgão 
competente, que estes não possuem condições para receber a mu-
lher vítima em sua residência”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de feve-

reiro de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 658/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto 
a Secretaria de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, para que 
disponibilize a carreta da mulher maranhense para o município de 
Bacabeira, objetivando beneficiar a população feminina daquele muni-
cípio com ações de cidadania e saúde preventiva, com orientações sobre 
a importância da prevenção ao câncer.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo soli-
citação do vereador Lucas Seixas, legítimo representante da população 
de Bacabeira.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de março 
de 2021 - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO N° 659/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto 
a Secretaria de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, para que 
disponibilize a carreta da mulher maranhense para o município de 
Cândido Mendes, objetivando beneficiar a população feminina daque-
le município com ações de cidadania e saúde preventiva, com orienta-
ções sobre a importância da prevenção ao câncer.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo soli-
citação da nossa liderança, Rafael Amorim.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de março 
de 2021 - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 660/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto a Se-
cretaria de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, para que dispo-
nibilize a carreta da mulher maranhense para o município de Itinga 
do Maranhão, objetivando beneficiar a população feminina daquele 
município com ações de cidadania e saúde preventiva, com orientações 
sobre a importância da prevenção ao câncer.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo soli-
citação da vereadora Tânia Fernandes, legítimo representante da popu-
lação de Itinga do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de março 
de 2021 - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ata da Oitava Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa 
da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado Do 
Maranhão, realizada no dia três de março de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeiro Secretário, Senhor Deputado César Pires
Segunda Secretária, Deputada Doutora Cleide Coutinho 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana Do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte 
Júnior, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Lou-
ro, Wellington Do Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula e Zito Rolim.  

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Re-
zende, Doutor Leonardo Sá, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio 
Macedo, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa e Ri-
cardo Rios. O Presidente, em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, declarou aberta a sessão, determinando a leitura do texto bíblico, 
da ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a palavra aos (as) 
deputados (as): Adelmo Soares, Zé Inácio Lula, Duarte Júnior e Dou-
tor Yglésio. Não havendo mais oradores inscritos no tempo regimental 
destinado a este turno dos trabalhos, foi declarada aberta a Ordem do 
Dia, quando o Presidente anunciou em discussão e votação, em úni-
co turno: Medida Provisória nº  334/2020, que institui, no âmbito do 
programa “Minha Casa, Meu Maranhão/Cheque Minha Casa”, de que 
trata a Lei nº 10.506, de 06 de setembro de 2016, o eixo “Minha Casa 
Melhor” e concede incentivo fiscal do ICMS nas operações internas, 
com mercadorias destinadas às aquisições vinculadas ao referido eixo, 
nos termos do convênio ICMS nº 141/20 – CONFAZ; Medida Provisó-
ria nº 335/2020, que autoriza a concessão de prêmio aos profissionais 
das unidades de saúde da rede estadual, nos termos em que especifica; 
Medida Provisória nº 336/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
altera a Lei nº 11.390, de 21 de dezembro de 2020, que institui o regu-
lamento de segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco 
no Estado do Maranhão;  Medida Provisória nº 337/2020, de autoria do 
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a Celebrar termo adi-
tivo ao contrato de operação de crédito que especifica, formalizado com 
esteio na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, para adequação às 
disposições da lei complementar federal nº 173, de 27 de maio de 2020; 
Medida Provisória nº 339/2021,de autoria do Poder Executivo, institui, 
no âmbito do programa nosso centro, o benefício aluguel no centro. 
Com parecer favorável emitido pela Comissão de Constituição, Justiça 
E Cidadania – Relator Deputado Neto Evangelista; Medida Provisória 
nº 340/2021,  de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 11.361, 
de 14 de outubro de 2020, que isenta do pagamento do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
(ICMS), por tempo determinado, as operações e prestações com as 
mercadorias que especifica, no âmbito das medidas de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus (sar-
s-cov-2). Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJC), estas Medidas Provisórias foram aprovadas 
por unanimidade e encaminhadas à promulgação; A Medida Provisória 
nº 338/2021, que altera a estrutura administrativa do Poder Executivo 
dispondo sobre a Secretaria de Estado de Articulação Política - SECAP, 
sobre a Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM e sobre 
a representação Institucional no Distrito Federal. Com parecer favo-
rável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esta MP foi 
encaminhada à votação pelo Deputado Wellington do Curso e aprovada 
contra os votos deste Deputado e do Deputa César Pires. Em primeiro 
e segundo turnos, em regime de urgência, foi aprovado e encaminhado 
à sanção governamental, o Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do 
Poder Executivo, que altera o art. da Lei nº 10.709, de 27 de outubro de 
2017, que institui o subsídio de complementação ao programa de aqui-
sição de alimentos incentivo à produção e ao consumo de leite – PAA 
LEITE, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Ainda em primeiro e  segundo turnos, regime de urgência, 
o Plenário aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 021/20, que 
concede o título de cidadão maranhense a Nelson Ângelo Piquet, com 
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Em seguida, o Presidente anunciou, os Recursos do Deputado Welling-
ton do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu os Requerimento 
n°s: 089/2021, ao Governador do Estado Senhor Flávio Dino e ao Se-
cretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, soli-
citando informações sobre a atuação dos vigilantes na segurança públi-
ca do Estado; 082/2021, solicitando informações referentes ao número 
de leitos disponíveis na rede pública de saúde do Estado destinados aos 
pacientes com covid-19; 088/2021, solicitando esclarecimentos sobre  
os recursos públicos enviados pelo Governo Federal ao Maranhão du-
rante o ano de 2020 para o enfrentamento ao coronavírus; 093/2021, so-
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licitando ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado da Fazenda, 
Marcellus Alves e ao Secretários de Estado de Gestão, Patrimônio e 
Assistência aos Servidores, que esclareçam a aplicação dos recursos 
do fundo maranhense de combate à pobreza nos últimos quatro anos. 
Os Requerimentos foram submetidos à deliberação do Plenário,  que 
manteve a decisão da Mesa, contra os votos dos Deputado César Pires 
e Wellington do Curso. Na sequência, foram submetidos à apreciação 
da Mesa que indeferiu os Requerimentos nos: 018/2021, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Saúde do Estado do 
Maranhão, Senhor Carlos Lula, solicitando informações quanto ao mo-
vimento e distribuição do medicamento Quetiapina 200mg, para tra-
tamento de transtorno bipolar e esquizofrenia na farmácia do Estado 
de medicamentos especializados – FEME; 023/2021, de mesma autoria 
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Segu-
rança Pública do Estado do Maranhão, Senhor Jefferson Portela e ao 
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Coro-
nel Pedro Ribeiro, solicitando informações referentes ao quantitativo 
atualizado de viaturas em funcionamento, bem como suas respectivas 
lotações e localizações dos batalhões em quais se encontram, viaturas 
em manutenção e sucatas disponíveis na Polícia Militar do Estado do 
Maranhão. O autor recorreu da decisão da Mesa e estes requerimentos 
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Os 
Requerimentos nºs: 087 e 107/2021, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, foram retirados da Ordem do Dia, a pedido do autor. Em tem-
po, o Senhor Presidente, atendendo a solicitação do Deputado Edivaldo 
Holanda e da Deputada Professora Socorro, determinou que constasse 
em Ata, que os referidos Deputados, não conseguiram se conectar para 
participarem da presente Sessão remotamente, porque problemas téc-
nicos. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a 
presente ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 09 
de março de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado César Pires
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 309/2021, de 05 de março de 2021, exonerando JOSÉ RO-
BERTO DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Téc-
nico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 310/2021, de 05 de março de 2021, nomeando SCHEILA 
MARIA NUNES ABREU, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isola-
do de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 311/2021, de 05 de março de 2021, exonerando JOANITA 
SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parla-
mentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março 
do ano em curso.

Nº 312/2021, de 05 de março de 2021, nomeando SILVIA RO-
SANGELA VIEIRA RODRIGUES, para o Cargo em Comissão, Sím-

bolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste  
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 313/2021, de 05 de março de 2021, exonerando ISADORA 
SILVA DE ALMEIDA, LEANDRO RICARDO DE CARVALHO 
SANTOS e TELMA MARIA FARIAS SOUSA, do Cargo em Co-
missão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial do Quadro 
de Pessoal deste  Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 314/2021, de 05 de março de 2021, nomeando DANIELLE 
VANESSA LOPES CANTANHEDE, MARCILIO CIPRIANO DE 
MOURA e FERNANDA ALVES PINHEIRO, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro 
de Pessoal deste  Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 315/2021, de 05 de março de 2021, exonerando JULIO 
GONÇALVES SIMÕES DOS REIS, do Cargo em Comissão, Símbo-
lo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, EDUARDO ROBERTO 
MENEZES DE SENNA, do Cargo em Comissão, Símbolo         DAS-2 
de Assessor Parlamentar Adjunto, ISABELLE PASSINHO DA SIL-
VA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, 
CARLA VERONICA GALVÃO D’ AGUIAR, do Cargo em Comis-
são, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo e LUCAS DIAS 
DE SOUSA COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de 
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste  Poder, a partir 
do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 316/2021, de 05 de março de 2021, nomeando CARLA 
VERONICA GALVÃO D’AGUIAR e LUCAS DIAS DE SOUSA 
COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Par-
lamentar Especial, MARILIA DUARTE SANTOS, para o Cargo em 
Comissão Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, LILIAN 
SILVA RIBEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de 
Coordenador Parlamentar,

CHRISTIANE DE SOUSA FERRAZ DE SÁ, para o Cargo em 
Comissão Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe e JAYSON ROBER-
TO DA SILVA NUNES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste  Poder, a 
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 318/2021, de 09 de março de 2021, exonerando ERINALDO 
FERREIRA DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de 
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder a partir do dia 1º 
de março do ano em curso.

Nº 319/2021, de 09 de março de 2021, nomeando DAIANA PA-
TRICIO CARDOSO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder a partir do dia 
1º de março do ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 021/ 2021
RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-
dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 320/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Adriano, que “Dispõe sobre os serviços e os procedi-
mentos farmacêuticos permitidos a farmácias e drogarias no Estado do 
Maranhão e dá outras providências.”

O presente Projeto de Lei estabelece normas que ampliam os pro-
cedimentos que poderão ser realizados em farmácias e drogarias, criam 
obrigação para farmácias e drogarias, profissional farmacêutico e tam-
bém para órgãos públicos (vigilância sanitária municipal).

No sistema federativo brasileiro encontramos 3 (três) entes fe-
derados: União, Estados e Municípios. Em face dessa descentralização 
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política há necessidade de delimitação das competências materiais e 
legislativas que chamamos de repartições verticais das competências, 
previstas nos arts.18 a 32 da Constituição Federal em prestígio ao prin-
cípio federativo. 

Assim, como base na repartição vertical, a competência concor-
rente para legislar estão previstas no art. 24, da CF/88, cabendo a União 
à edição de normas gerais e as normas específicas ou especiais pelos 
Estados e Municípios conforme as suas peculiaridades. Consoante o 
inciso XII do referido artigo a proteção e defesa da saúde se insere na 
competência concorrente.

Já a regulamentação de profissão insere-se na competência priva-
tiva da União, de acordo com o art. 22, XVI, da Magna Carta.

Os Municípios conforme os arts. 29 e 30, I, da Constituição Fe-
deral possui a tríplice capacidade de autogoverno, autoadministração, 
auto-organização e a competência de legislar sobre interesse local, in-
clusive estabelecendo as normas que regem seus serviços de vigilância 
sanitária. 

Nota-se que a competência do Poder Legislativo Estadual é resi-
dual, ex vi §1º do art. 25 da CF/88, sendo o que praticamente sobra da 
competência da União e dos Municípios.  

A título de informação, a União editou a Lei nº 5.991/1972, que 
Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medica-
mentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências 
e a Lei nº 13.021/2014 que Dispõe sobre o exercício e a fiscalização 
das atividades farmacêuticas, onde descreve o que assistência farma-
cêutica, o que é farmácia e prevê a obrigatoriedade de um responsável 
técnico, vejamos: 

“Art. 1º As disposições desta Lei regem as ações e serviços de 
assistência farmacêutica executados, isolada ou conjuntamente, em 
caráter permanente ou eventual, por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado.

Art. 2º Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de 
ações e de serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica 
integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos 
estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades 
farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo essencial e vi-
sando ao seu acesso e ao seu uso racional.

Art. 3º Farmácia é uma unidade de prestação de serviços 
destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e 
orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a ma-
nipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, 
farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêu-
ticos, produtos farmacêuticos e correlatos.

Parágrafo único. As farmácias serão classificadas segundo 
sua natureza como:

I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento 
de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos far-
macêuticos e correlatos em suas embalagens originais;

II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipu-
lação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, me-
dicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o 
de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar 
ou de qualquer outra equivalente de assistência médica.

Art. 5º No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias 
de qualquer natureza requerem, obrigatoriamente, para seu fun-
cionamento, a responsabilidade e a assistência técnica de farmacêu-
tico habilitado na forma da lei.

.............
“Art. 7º Poderão as farmácias de qualquer natureza dispor, 

para atendimento imediato à população, de medicamentos, vacinas 

e soros que atendam o perfil epidemiológico de sua região demo-
gráfica.”

Outrossim, foi editado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) a RDC 197/2017, que Dispõe sobre os requisitos mí-
nimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana, onde 
já está incluído as farmácias e drogarias, ou seja, farmácias já são 
autorizadas a proceder a vacinação humana não necessitando de 
Lei Estadual para tal fim.

Nesta linha de raciocínio, as atividades farmacêuticas devem ser 
reguladas de forma uniforme em todos o país, não cabendo ao Estado 
regular diferente da União, nem autorizar outras atividades não prevista 
pela União ou pelos Municípios.  

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

Ordinária nº 320/2020, em face da sua inconstitucionalidade formal. 
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 320/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 08 de março de 2021.
 
Presidente: ______________________
Relator: ______________________

 Vota a favor                                                                Vota contra
______________________                                          _________________________
______________________                                          _________________________
______________________                                          _________________________
______________________                                          _________________________
______________________                                          _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  087/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 664/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que visa tornar obrigatória a afixação da relação dos 
direitos da criança e do adolescente hospitalizados, e dos seus pais e 
acompanhantes, em estabelecimentos hospitalares particulares, no âm-
bito do Estado do Maranhão.

Registra a Justificativa do autor, que o direito à informação é 
muito valorizado no ordenamento jurídico pátrio. Está previsto não só 
no art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), como também 
em diversas leis ordinárias, como o Código de Defesa do Consumidor. 
No âmbito sanitário, encontra guarida na Lei Orgânica da Saúde e na 
Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Com o ob-
jetivo de estabelecer garantia ao cumprimento desse direito, apresenta-
mos este Projeto. Nossa intenção é permitir que as famílias brasileiras 
se cientifiquem dos direitos das crianças e dos adolescentes hospitali-
zados, bem como de seus acompanhantes. Munidos desses subsídios, os 
cidadãos poderão tornar-se ativos fiscais do cumprimento das normas 
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vigentes e, assim, aumentar a sua eficácia.

A Constituição Federal de 1988, assegura a competência concor-
rente à União e ao Estado para legislar sobre a proteção à infância e à 
juventude, senão vejamos:

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

(...)
XV- proteção à infância e à juventude;’’
Desta feita, tendo em vista a competência da União para legis-

lar sobre normas gerais quando se tratar de competências concorrentes, 
caberá ao Estado legislar de forma suplementar (art. 24, §§ 1º e 2º, da 
CF/88).

No âmbito federal há a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente) que objetiva garantir proteção integral à criança e ao 
adolescente, estabelecendo cuidados importantes na questão da sexuali-
zação e erotização infantil, imputando inclusive crimes.

Assim sendo, não há inconstitucionalidade a macular o Projeto 
de Lei em tela, podendo, deste modo, adentrar validamente ao ordena-
mento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, votamos favoravelmente pela constitucionali-

dade, legalidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 664/2019.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 664/2019, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de março de 2021.                                               

Presidente:___________________________
Relator: ____________________________
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 100  /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do O Projeto de Lei nº 596/2019, de autoria do Senhor Deputa-
do, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informar à gestante o direito 

ao acompanhante durante o trabalho de pré-parto, parto e pós-parto no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos da presente proposição de Lei, ficam obrigados os 
médicos obstetras a informarem à gestante de acompanhante durante o 
trabalho de pré-parto, parto e pós-parto.

 Consta na justificativa do autor da proposição de lei que O direi-
to das gestantes de terem um acompanhamento na hora do parto é pre-
visto pela Lei Federal 11.108/2005, que conferiu nova redação ao art. 
19 da Lei 8090/90 e estabeleceu que os serviços de saúde do SUS (rede 
própria ou conveniada) ficam obrigados a permitir a presença de um 
acompanhante junto à parturiente durante todo o período de trabalho de 
pré-parto, parto e pós-parto imediato.

A Constituição Federal de 1988 prevê a repartição de competên-
cias legislativas e administrativas para os entes federativos. 

No campo de defesa da saúde, ficou estabelecida a competência 
concorrente legislativa entre União e Estados/Distrito Federal. A com-
petência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, sem excluir 
a competência suplementar dos Estados/Distrito Federal.

Sobre o assunto, a União editou a Lei nº 11.108/2005 (Lei do 
Acompanhante) para alterar a Lei 8.080/1990 (Lei do SUS), com a fina-
lidade de garantir o direito da parturiente em ter acompanhante durante 
todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

A proposição em análise visa suplementar a norma federal, pois 
objetiva obrigar os médicos obstetras a informarem às gestantes, na pri-
meira e última consultas pré-natal, sobre o direito supracitado.

Para tanto, nos exames de Beta HCG os médicos deverão fazer 
constar, de forma visível e legível, o seguinte aviso: “É direito da par-
turiente ter um acompanhante no momento do trabalho de pré-parto, 
parto e pós-parto imediato, conforme Lei Federal nº 11.108, de 7 de 
abril de 2005”.

Da mesma forma, há a obrigação para os hospitais e clínicas de 
informarem às parturientes, por escrito, no ato da entrada, ao preenche-
rem os formulários de internação, sobre o direito de serem assistidas por 
pessoa, por ela indicada, no pré-parto, parto e pós-parto.

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

nº 596/2019, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 596/2019, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de março de 2021.                                                             

Presidente: ____________________________
Relator: ____________________________

 Vota a favor                                                                   Vota contra
______________________                                            _________________________
______________________                                            _________________________
______________________                                             _________________________
______________________                                             _________________________
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______________________                                             _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  104 /2021
RELATÓRIO:

Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-
dade do Projeto de Lei nº 637/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparação 
dos danos causados pelas prestadoras de serviços públicos às calçadas e 
vias públicas, utilizando o mesmo material do bem danificado e dentro 
do prazo de sessenta dias a partir do término do serviço, sob pena de 
multas administrativas.

 Nos termos do presente Projeto de Lei, as empresas concessioná-
rias, permissionárias, e demais prestadoras de serviços ficam obrigadas 
a restaurar as vias e calçadas que danificarem na execução de seus ser-
viços, resguardando a qualidade do acabamento da reparação.

Com efeito, a Constituição Federal, disciplina que caberá ao Es-
tado a competência remanescente no campo administrativo e legislativo 
(art. 25, § 1º, CF/88), senão vejamos:

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constitui-
ções e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
(EC nº 5/95)

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição.”

Ademais, o art. 175, da Constituição Federal, determina que “In-
cumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos”, cabe à Lei dispor sobre (I) o regime das empresas 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter espe-
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, (II) os 
direitos dos usuários, (III) política tarifária e (IV) a obrigação de manter 
serviço adequado.

Para tratar sobre o tema, a União editou a Lei nº 8.987/95, que em 
seu art. 25, ficou previsto que “Incumbe à concessionária a execução 
do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos 
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que 
a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa 
responsabilidade”.

Assim sendo, a proposta em análise, visa dar maior concretude 
às disposições já existentes, especificando as reparações que deverão 
ser realizadas por parte das prestadoras de serviços públicos, quando 
causarem danos.

Portanto, a proposição, sob exame, é matéria de natureza legisla-
tiva e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no Art.42, 
da CE/89.

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

nº 637/2019, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

 É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 

do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 637/2019, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de março de 2021.

Presidente: _________________________                                                               
Relator:___________________________
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
_____________________                                    ________________________
_____________________             ________________________                             
_____________________                                    ________________________
_____________________                                     ________________________
_____________________                                     ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 106 /2021
RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juri-
dicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 315/2020 de autoria do Dep. 
Wellington do Curso que “Dispõe sobre a remoção de resíduos sólidos 
gerados em navios e embarcações que atracam na área portuária ma-
ranhense.”

O Projeto de Lei na ementa está tratando de remoção de resí-
duos sólidos para navios e embarcações e no seu conteúdo estabelece  
desinfecção das superfícies dos navios e embarcações. 

A Ementa da Proposição tem que explicitar o objeto da Lei con-
forme preceitua o art. 4º da Lei Complementar nº 115, de 1º de abril de 
2008, vejamos: 

Art. 4º - A ementa será grafada por meio de caracteres que a 
realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto 
da lei.

No caso em tela, não há conexão lógica entre o conteúdo do 
Projeto de Lei e sua ementa. A ementa trata de remoção de resíduos 
sólidos e o texto está tratando da desinfecção de superfícies das em-
barcações e navios.

Conforme o art. 23 da Constituição Federal é competência da 
União serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos bra-
sileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado 
ou Território.

Sendo assim, a fiscalização dos Portos Brasileiros, bem como 
de suas embarcações são realizadas pela Marinha do Brasil, Anvisa e 
Agência Brasileira de Transporte Aquaviário - ANTAQ 

Os resíduos das embarcações são regulados por uma série de le-
gislações federais, o art. 5 e seguintes da Lei Federal  9.966/2000 que 
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição cau-
sada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 
em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências, estabele-
ce que “todo porto organizado, instalação portuária e plataforma, 
bem como suas instalações de apoio, disporá obrigatoriamente de 
instalações ou meios adequados para o recebimento e tratamento 
dos diversos tipos de resíduos”.

Também, a Lei Federal nº 12.305/2010 que Institui a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos abrange os resíduos dos portos brasileiros 
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conforme o art. 13, I, ‘j’. A nível infralegal a matéria encontra-se regula-
das pelo Decreto 4.136, de 20 de fevereiro de 2002 e Resolução nº 2190 
- ANTAQ, de 28 de julho de 2011 que Aprova a norma para disciplinar 
a prestação de serviços de retirada de resíduos de embarcações.

Em relação a desinfecção das embarcações está em vigor a 
RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 56, DE 6 DE AGOSTO DE 2008 
Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, 
Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados e posteriores proto-
colos emitidos pela referida Agência. 

Sendo assim, o Projeto de Lei nada acrescenta no ordenamento 
jurídico vigente, haja vista, a remoção de resíduos sólidos bem como a 
desinfecção das embarcações e navios já são reguladas por normas fe-
derais, além do mais está adentrando em área de competência da União 
(Art. 21, inciso XXII, CF/88).

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do Pro-

jeto de Lei nº 315/2020, por ser formalmente inconstitucional e não 
estar devidamente adequado à técnica legislativa.

É o voto.

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

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

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

em 08 de março de 2021.  

Presidente: _______________________
Relator: ________________________

 Vota a favor                                                                   Vota contra
_____________________                                          _________________________
_____________________                                          _________________________
_____________________                                          _________________________
_____________________                                          _________________________
_____________________            _______________________                                 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 117 / 2021
RELATÓRIO:

Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-
dade do Projeto de Lei nº 123/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 
Dispõe sobre a alteração e transformação de Cargos Comissionados da 
estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, na forma que especifica.

Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, 
preceitua que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa 
dispor sobre a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art. 
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que com-
pete privativamente a Mesa Diretora propor Resolução dispondo sobre 
a sua organização, senão vejamos:

 “Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras 
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:

XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de reso-
lução dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurí-
dico do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, em-
pregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que en-
quadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora (conve-
niência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da estrutura 
administrativa da Assembleia.

Ademais, é necessário frisar que o Projeto de Lei é a espécie nor-
mativa para regular matéria de competência exclusiva do Poder Legis-
lativo, como no caso presente.

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

nº 123/2021, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridici-
dade, na forma do texto original

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 123/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de março de 2021.  

Presidente: ______________________
Relator: _________________________

  Vota a favor                                                                    Vota contra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                          

_________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                          

_________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                          

_________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                          

_________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                          

_________________________
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Processo n.º 4573/2018– TCE/MA  

Natureza: Prestação de Contas Anual do Governador

Exercício financeiro: 2017

Entidade: Estado do Maranhão

Responsável: Governador Flávio Dino de Castro e Costa, Avenida Dom Pedro II, s/n, Palácio dos Leões, Centro - São Luís (MA)

Procuradores constituídos: Não há

Ministério Público de Contas: Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis

Relator: Conselheiro-Substituto Antônio Blecaute Costa Barbosa

 

 Prestação de Contas Anual do Governador do Estado do Maranhão, exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino de Castro e Costa. Emissão de Parecer Prévio pela aprovação das contas. Recomendações.

 

PARECER PRÉVIO PL-TCE Nº 228/2020

 

 O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso da competência que lhe conferem o art. 51, inciso I, da Constituição do Estado do Maranhão, o
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), e o art. 1º, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, decide, por
unanimidade, em sessão plenária extraordinária, nos termos do relatório e proposta de decisão do Relator, que acolheu o Parecer n.º 3871/2019-
GPROC3/PHAR do Ministério Público de Contas:

I) Emitirâ€ P̄arecer Prévio pelaâ€ āprovação das contas anuais do Governo do Estado do Maranhão, relativas ao exercício financeiro de 2017, de
responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, na qualidade de Governador do Estado do Maranhão, nos termos do art. 8°,
§3°, incisoâ€ Ī, da Lei n° 8.258, de 06 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA); 

 

     II) Recomendar ao Poder Executivo Estadual, que:

a) por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ):

a1) no prazo de noventa dias, publique em linguagem acessível, estruturado e legível por máquina, o acesso automatizado por sistemas externos em
formatos abertos a metodologia de cálculo de cada item do Demonstrativo de Gastos Tributários presente na LDO, indicando os parâmetros
metodológicos utilizados, de forma que as informações sejam íntegras e atualizadas em sua página na internet, em obediência ao disposto no art. 5º,
inciso XXXIII, da Constituição Federal, e no art. 8º da Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (arts. 5º, inciso XXXIII e 165, §6º, da Carta
Política de 1988, art. 136, §6º, da Constituição do Estado do Maranhão, art. 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal e arts. 7º, inciso V e 8º, § 1º, inciso V, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011/Itens 3.12.2 e 3.12.3 do Relatório de Instrução
n.º 20.159/2018, UTCEX1, de 10 de outubro de 2018- Seção III, Item 8, “a” e “b”, do Relatório de Instrução Conclusivo n.º 2.999/2019
UTCEX1/SUCEX IV, de 20 de setembro de 2019) e;

a2) seja publicado de forma pormenorizada  a evolução dos benefícios creditícios, financeiros e dos gastos tributários do Estado, bem como aperfeiçoe
ou implante modelo de governança para as políticas financiadas por benefícios creditícios e financeiros e/ou gastos tributários contemplando as etapas de
formulação, monitoramento, gestão e avaliação, em cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso V, e no art. 8º, § 1º, inciso V, da Lei 12.527/2011. (arts.
5º, inciso XXXIII e 165, §6º, da Carta Política de 1988, art. 136, §6º da Constituição do Estado do Maranhão, art. 14, inciso I, da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 7º, inciso V e. 8º, § 1º, inciso V, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011/Itens
3.12.2 e 3.12.3 do Relatório de Instrução n.º 20.159/2018, UTCEX1, de 10 de outubro de 2018- Seção III, Item 8, “a” e “b”, do Relatório de Instrução
Conclusivo n.º 2.999/2019 UTCEX1/SUCEX IV, de 20 de setembro de 2019);

 

b) por intermédio do órgão responsável pelo sistema de controle interno, observe:

   b1) o cumprimento do que dispõe o art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. (art. 13 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e art.11, inciso II, da Instrução Normativa TCE/MA n.º 08, de 17 de
novembro de 2003/Item 3.8 do Relatório de Instrução n.º 20.159/2018, UTCEX1, de 10 de outubro de 2018- Seção III, Item 5, do Relatório de Instrução
Conclusivo n.º 2.999/2019 UTCEX1/SUCEX IV, de 20 de setembro de 2019);

 

b2) o registro da metodologia de cálculo em Notas Explicativas, de acordo com os parâmetros mínimos estabelecidos nas Normas Brasileiras de
Contabilidade do Setor Público (NBC TSP) e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). (Item 6.3.3.2.1, do Relatório de
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Instrução n.º 20.159/2018, UTCEX1, de 10 de outubro de 2018/ Seção III, Item 13, do Relatório de Instrução Conclusivo n.º 2.999/2019
UTCEX1/SUCEX IV, de 20 de setembro de 2019);

 

III) A emissão do Parecer Prévio não elide o julgamento, na forma do art. 51, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão, das contas prestadas
pelo Presidente da Assembleia Legislativa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Chefe do Ministério Público do Estado, pelo Presidente do
Tribunal de Contas e pelos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração Direta e Indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, assim como das contas daqueles que derem causa a perda, a extravio ou a
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, observado o disposto nos arts. 11 e 12 da Lei n° 8.258, de 06 de junho de 2005 (Lei Orgânica do
TCE/MA).

IV) Após o trânsito em julgado, encaminhe-se àâ€ Āssembleiaâ€ L̄egislativa do Estado do Maranhão o processo em análise, acompanhado do Relatório
Técnico, Proposta de Decisão do Relator, Parecer Prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA; 

 

V) Encaminhe-se ao Excelentíssimo Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão, cópia do relatório e proposta de decisão
do relator, do Parecer Prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA; 

VI) Determine o arquivamento nesta Corte de Contas, para fins de direito, de cópias das principais peças processuais;

 

Presentes à sessão os conselheiros Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior (presidente), Raimundo Oliveira Filho, João Jorge Jinkings Pavão, Edmar
Serra Cutrim, José de Ribamar Caldas Furtado e Joaquim Washington Luiz de Oliveira, os conselheiros-substitutos Antônio Blecaute Costa Barbosa
(Relator), Melquizedeque Nava Neto e Osmário Freire Guimarães e o Procurador-Geral Paulo Henrique Araújo dos Reis, membro do Ministério Público
de Contas. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 21 de outubro de 2020. 

 

 

Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior 

Presidente 

 

 

 

Conselheiro-Substituto Antônio Blecaute Costa Barbosa 

Relator 

 

 

Paulo Henrique Araújo dos Reis 

Procurador-Geral Contas 

 

 

Assinado eletrônicamente por:

Antonio Blecaute Costa Barbosa
Relator

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE PROCESSO COM TRÂNSITO EM
JULGADO

                Certifico que a Prestação de Contas Anual de Governo do(a) GABINETE DO

GOVERNADOR DO ESTADO, exercício financeiro de 2017, sob responsabilidade do(a)

Sr(a). Flavio Dino De Castro E Costa, relativa ao processo 4573/2018, obteve os

seguintes julgamentos/apreciações:

Sessão Extraordinária do(a) Pleno no dia 21/10/2020

Deliberação Publicação-Diário
Oficial Data Publicação Data Circulação

Parecer Prévio -
228/2020 TCE/MA 07 de Dezembro de

2020
07 de Dezembro de

2020
Decisões:

Responsáveis Tipo Sessão Resultado
Recurso

Resultado
Deliberação

Flavio Dino De Castro E Costa -
GOVERNADOR DO ESTADO Apreciação/Julgamento - Pela Aprovação

Tendo como resultado final:

Julgar/Apreciar as contas de responsabilidade de:a.
Flavio Dino De Castro E Costa - GOVERNADOR DO ESTADO, Pela Aprovação;

Transitado em Julgado em 26/01/2021 no âmbito desta Corte de Contas. SECRETARIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,
04/03/2021.

Emitida em 04/03/2021 12:19:27

Número de autenticação: 1614871167535

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site do Tribunal de contas do

Estado do Maranhão.
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Processo nº 4212/2017- TCE/MA

Natureza: Prestação de Contas Anual do Governador

Exercício financeiro: 2016

Entidade: Estado do Maranhão

Responsável: Flávio Dino de Castro e Costa, CPF nº 377.156.313-53, residente e domiciliado na Rua do Vale, Edifício San Marino, s/nº, Bairro Jardim
Renascença II, São Luís-MA, CEP nº 65.075.820

Ministério Público de Contas: Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis

Relator: Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira

 

Prestação de contas anual do Governador do Estado do Maranhão, exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Exmo Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa.

 

PARECER PRÉVIO PL–TCE Nº 84/2019

 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 71, §1º , da Constituição Federal, o art. 51, inciso I, da
Constituição Estadual, e o art. 1º, inciso I, c/c o art. 8º, §3º, inciso I, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), decide, por
unanimidade, em sessão plenária extraordinária, nos termos do relatório e voto do Relator e acolhendo em parte o Parecer nº 102/2018-GPROC3 do
Ministério Público de Contas:

 

I - Emitir Parecer Prévio pela aprovação das contas anuais do Estado do Maranhão, relativas ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do
Excelentíssimo Governador Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, constantes dos autos do Processo nº 4212/2017,  nos termos do art. 8°, § 3°, inciso I,
da Lei n° 8.258, de 06 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA);

 

II – Após o trânsito em julgado, encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão o processo em análise, acompanhado do Relatório
Técnico, Voto do Relator, Parecer Prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA;

 

III - Encaminhar ao Excelentíssimo Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão, cópia do relatório e voto do relator, do
parecer prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA;

 

IV - Determinar o arquivamento nesta Corte de Contas, para fins de direito, de cópias das principais peças processuais.

 

Presentes à sessão os Conselheiros Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior (Presidente), Raimundo Oliveira Filho, João Jorge Jinkings Pavão, Edmar
Serra Cutrim, José de Ribamar Caldas Furtado e Joaquim Washington Luiz de Oliveira (Relator), os Conselheiros-Substitutos Melquizedeque Nava
Neto, Antônio Blecaute Costa Barbosa e Osmário Freire Guimarães e o Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis, membro do Ministério Público de
Contas.

 

Publique-se e cumpra-se.

 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 08 de maio de 2019.

 

 

Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior

Página 1 de 2

Processo nº 4212/2017- TCE/MA

Natureza: Prestação de Contas Anual do Governador

Exercício financeiro: 2016

Entidade: Estado do Maranhão

Responsável: Flávio Dino de Castro e Costa, CPF nº 377.156.313-53, residente e domiciliado na Rua do Vale, Edifício San Marino, s/nº, Bairro Jardim
Renascença II, São Luís-MA, CEP nº 65.075.820

Ministério Público de Contas: Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis

Relator: Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira

 

Prestação de contas anual do Governador do Estado do Maranhão, exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Exmo Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa.

 

PARECER PRÉVIO PL–TCE Nº 84/2019

 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 71, §1º , da Constituição Federal, o art. 51, inciso I, da
Constituição Estadual, e o art. 1º, inciso I, c/c o art. 8º, §3º, inciso I, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), decide, por
unanimidade, em sessão plenária extraordinária, nos termos do relatório e voto do Relator e acolhendo em parte o Parecer nº 102/2018-GPROC3 do
Ministério Público de Contas:

 

I - Emitir Parecer Prévio pela aprovação das contas anuais do Estado do Maranhão, relativas ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do
Excelentíssimo Governador Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, constantes dos autos do Processo nº 4212/2017,  nos termos do art. 8°, § 3°, inciso I,
da Lei n° 8.258, de 06 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA);

 

II – Após o trânsito em julgado, encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão o processo em análise, acompanhado do Relatório
Técnico, Voto do Relator, Parecer Prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA;

 

III - Encaminhar ao Excelentíssimo Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão, cópia do relatório e voto do relator, do
parecer prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA;

 

IV - Determinar o arquivamento nesta Corte de Contas, para fins de direito, de cópias das principais peças processuais.

 

Presentes à sessão os Conselheiros Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior (Presidente), Raimundo Oliveira Filho, João Jorge Jinkings Pavão, Edmar
Serra Cutrim, José de Ribamar Caldas Furtado e Joaquim Washington Luiz de Oliveira (Relator), os Conselheiros-Substitutos Melquizedeque Nava
Neto, Antônio Blecaute Costa Barbosa e Osmário Freire Guimarães e o Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis, membro do Ministério Público de
Contas.

 

Publique-se e cumpra-se.

 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 08 de maio de 2019.

 

 

Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior
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Instrução n.º 20.159/2018, UTCEX1, de 10 de outubro de 2018/ Seção III, Item 13, do Relatório de Instrução Conclusivo n.º 2.999/2019
UTCEX1/SUCEX IV, de 20 de setembro de 2019);

 

III) A emissão do Parecer Prévio não elide o julgamento, na forma do art. 51, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão, das contas prestadas
pelo Presidente da Assembleia Legislativa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Chefe do Ministério Público do Estado, pelo Presidente do
Tribunal de Contas e pelos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração Direta e Indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, assim como das contas daqueles que derem causa a perda, a extravio ou a
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, observado o disposto nos arts. 11 e 12 da Lei n° 8.258, de 06 de junho de 2005 (Lei Orgânica do
TCE/MA).

IV) Após o trânsito em julgado, encaminhe-se àâ€ Āssembleiaâ€ L̄egislativa do Estado do Maranhão o processo em análise, acompanhado do Relatório
Técnico, Proposta de Decisão do Relator, Parecer Prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA; 

 

V) Encaminhe-se ao Excelentíssimo Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão, cópia do relatório e proposta de decisão
do relator, do Parecer Prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA; 

VI) Determine o arquivamento nesta Corte de Contas, para fins de direito, de cópias das principais peças processuais;

 

Presentes à sessão os conselheiros Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior (presidente), Raimundo Oliveira Filho, João Jorge Jinkings Pavão, Edmar
Serra Cutrim, José de Ribamar Caldas Furtado e Joaquim Washington Luiz de Oliveira, os conselheiros-substitutos Antônio Blecaute Costa Barbosa
(Relator), Melquizedeque Nava Neto e Osmário Freire Guimarães e o Procurador-Geral Paulo Henrique Araújo dos Reis, membro do Ministério Público
de Contas. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 21 de outubro de 2020. 

 

 

Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior 

Presidente 

 

 

 

Conselheiro-Substituto Antônio Blecaute Costa Barbosa 

Relator 

 

 

Paulo Henrique Araújo dos Reis 

Procurador-Geral Contas 

 

 

Assinado eletrônicamente por:

Antonio Blecaute Costa Barbosa
Relator

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE PROCESSO COM TRÂNSITO EM
JULGADO

                Certifico que a Prestação de Contas Anual de Governo do(a) GABINETE DO

GOVERNADOR DO ESTADO, exercício financeiro de 2016, sob responsabilidade do(a)

Sr(a). Flavio Dino De Castro E Costa, relativa ao processo 4212/2017, obteve os

seguintes julgamentos/apreciações:

Sessão Extraordinária do(a) Pleno no dia 08/05/2019

Deliberação Publicação-Diário
Oficial Data Publicação Data Circulação

Parecer Prévio -
84/2019 TCE/MA 28 de Novembro de

2019
28 de Novembro de

2019
Decisões:

Responsáveis Tipo Sessão Resultado
Recurso

Resultado
Deliberação

Flavio Dino De Castro E Costa -
GOVERNADOR DO ESTADO Apreciação/Julgamento - Pela Aprovação

Tendo como resultado final:

Julgar/Apreciar as contas de responsabilidade de:a.
Flavio Dino De Castro E Costa - GOVERNADOR DO ESTADO, Pela Aprovação;

Transitado em Julgado em 14/12/2019 no âmbito desta Corte de Contas. SECRETARIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,
04/03/2021.

Emitida em 04/03/2021 12:18:31

Número de autenticação: 1614871111320

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site do Tribunal de contas do

Estado do Maranhão.
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GOVERNADOR DO ESTADO, exercício financeiro de 2016, sob responsabilidade do(a)

Sr(a). Flavio Dino De Castro E Costa, relativa ao processo 4212/2017, obteve os

seguintes julgamentos/apreciações:

Sessão Extraordinária do(a) Pleno no dia 08/05/2019

Deliberação Publicação-Diário
Oficial Data Publicação Data Circulação

Parecer Prévio -
84/2019 TCE/MA 28 de Novembro de

2019
28 de Novembro de

2019
Decisões:

Responsáveis Tipo Sessão Resultado
Recurso

Resultado
Deliberação

Flavio Dino De Castro E Costa -
GOVERNADOR DO ESTADO Apreciação/Julgamento - Pela Aprovação

Tendo como resultado final:

Julgar/Apreciar as contas de responsabilidade de:a.
Flavio Dino De Castro E Costa - GOVERNADOR DO ESTADO, Pela Aprovação;

Transitado em Julgado em 14/12/2019 no âmbito desta Corte de Contas. SECRETARIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,
04/03/2021.

Emitida em 04/03/2021 12:18:31

Número de autenticação: 1614871111320
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Presidente

 

Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira

Relator

 

Paulo Henrique Araújo dos Reis

Procurador de Contas

Assinado eletrônicamente por:

Joaquim Washington Luiz de Oliveira
Relator
7cf28702c96c0ce4fdf2ef073a392b3f

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior
Presidente
9dbd88cfe0080ab6cf130de0056c634b

Paulo Henrique Araújo do Reis
Procurador de Contas
c40b009af7d9f17b9ed5831c837aecdb
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Processo nº 5784/2016-TCE/MA

Natureza: Prestação de Contas Anual do Governador

Exercício financeiro: 2015

Entidade: Estado do Maranhão

Responsável: Flávio Dino de Castro e Costa, Governador, CPF nº 377.156.313-53, residente e domiciliado na Rua Vale, Apto. 1002, Ed. San Marino,
Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP 65075-820

Procurador(es) Constituído(s): não há

Ministério Público de Contas: Procuradores Jairo Cavalcanti Vieira e Flávia Gonzalez Leite

Relator: Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior

Prestação de contas anual do Governador do Estado do Maranhão, exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Exmo. Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa. Parecer prévio pela aprovação das contas.

 

PARECER PRÉVIO PL-TCE N.º 378/2018

               O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso da competência que lhe conferem o art. 51, inciso I, da Constituição do Estado do
Maranhão, o art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), e o art. 1º, inciso I, do Regimento Interno deste
Tribunal, decide, por unanimidade, em sessão extraordinária, nos termos do relatório e voto do Relator, que acolheu em parte o Parecer nº
1409/2017/GPROC2 do Ministério Público de Contas:

I - emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais do Estado do Maranhão, relativas ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do
Governador Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, constantes dos autos do Processo n.º 5784/2016-TCE/MA, em razão de o Balanço Geral do Estado do
Maranhão representar adequadamente as posições financeira, orçamentária e patrimonial do Estado em 31/12/2015, bem como o resultado das operações
estarem de acordo com os princípios fundamentais da Contabilidade aplicados à Administração Pública, com o cumprimento dos programas previstos na
lei orçamentária anual quanto à legalidade, economicidade e atendimento de metas e limites constitucionais, assim como a consonância dos mesmos com
o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - após o trânsito em julgado, encaminhar à Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão o processo em análise, acompanhado do Relatório Técnico,
Voto do Relator, Parecer Prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA, para as providências cabíveis;

III - encaminhar ao Excelentíssimo Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão, cópia do relatório e voto do relator, deste
parecer prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA;

IV - determinar o arquivamento nesta Corte de Contas, para fins de direito, de cópias das principais peças processuais.

Presentes à sessão os Conselheiros José de Ribamar Caldas Furtado (Presidente), Álvaro César de França Ferreira, Raimundo Nonato de Carvalho Lago
Júnior (Relator), João Jorge Jinkings Pavão, Edmar Serra Cutrim e Joaquim Washington Luiz de Oliveira, os Conselheiros-Substitutos Antônio Blecaute
Costa Barbosa, Melquizedeque Nava Neto e Osmário Freire Guimarães e o membro do Ministério Público de Contas, Procuradora Flávia Gonzalez
Leite.

Publique-se e cumpra-se.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 05 de dezembro de 2018.

Conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado

Presidente

 

Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior

Relator

Flávia Gonzalez Leite

Procuradora de Contas

Assinado eletrônicamente por:

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE PROCESSO COM TRÂNSITO EM
JULGADO

                Certifico que a Prestação de Contas Anual de Governo do(a) GABINETE DO

GOVERNADOR DO ESTADO, exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade do(a)

Sr(a). Flavio Dino De Castro E Costa, relativa ao processo 5784/2016, obteve os

seguintes julgamentos/apreciações:

Sessão Extraordinária do(a) Pleno no dia 05/12/2018

Deliberação Publicação-Diário
Oficial Data Publicação Data Circulação

Parecer Prévio -
378/2018 TCE/MA 11 de Junho de

2019
11 de Junho de

2019
Decisões:

Responsáveis Tipo Sessão Resultado
Recurso

Resultado
Deliberação

Flavio Dino De Castro E Costa
- Governador Apreciação/Julgamento - Pela Aprovação

Tendo como resultado final:

Julgar/Apreciar as contas de responsabilidade de:a.
Flavio Dino De Castro E Costa - Governador, Pela Aprovação;

Transitado em Julgado em 27/06/2019 no âmbito desta Corte de Contas. SECRETARIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,
04/03/2021.

Emitida em 04/03/2021 12:17:10

Número de autenticação: 1614871030240

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site do Tribunal de contas do

Estado do Maranhão.


