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MENSAGEM Nº 016/2021
São Luís, 25 de março de 2021.

Senhor Presidente,

Senhores Membros da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, 

Como é sabido, desde 11 de março de 2020, vive-se o estado de 
pandemia de COVID-19. 

Por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Minis-
tério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus. 
Por essa razão, o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da 
Saúde - SES, elaborou o Plano de Contingência para COVID-19 que, 
em conformidade com o Plano de Contingência Nacional e com base no 
modelo de Gestão de Riscos, propôs a identificação de ações de gestão, 
vigilância epidemiológica e sanitária, assistência à saúde, diagnóstico 
e educação em saúde, bem como orienta a comunidade e profissionais 
quanto às medidas de controle.

Após um ano do início da pandemia, é possível dizer que apesar 
do avanço da ciência, enquanto a vacinação não puder ser uma realida-
de para toda a população, a redução de contato social e a utilização de 
máscaras de proteção ainda são as principais medidas de enfrentamento 
ao Coronavírus (SARS-CoV-2).

O estado de calamidade pública no Maranhão vigora desde mar-
ço de 2020, tendo sido declarado por meio do Decreto nº 35.672, de 19 
de março de 2020, e reconhecido por essa Assembleia Legislativa por 
meio do Decreto Legislativo nº 498, de 24 de março de 2020. Posterior-
mente, a calamidade foi reiterada mediante Decreto nº 35.742, de 17 de 
abril de 2020, Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020, e Decreto nº 
36.203, de 30 de setembro de 2020. 

Nova declaração de calamidade se deu em 14 de outubro de 2020, 
por meio do Decreto nº 36.264/2020, o qual foi devidamente reconheci-
do pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, mediante Por-
taria nº 2.724, de 26 de outubro de 2020, publicada na Edição nº 208 do 
Diário Oficial da União, de 29 de outubro de 2020 (Seção 1).

Considerando que, em 2021, o número de pessoas contaminadas 
pela COVID-19 no Estado (e em todo o país) voltou a subir, tendo sido 
registrada, inclusive, contaminação por nova variante, a Coordenadoria 
Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro Militar do 
Maranhão recomendou a ratificação da declaração de estado de calami-
dade pública haja vista a persistência da referida doença infecciosa viral 
(COBRADE 1.5.1.1.0).

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckmann
Local

Desse modo, por meio do Decreto nº 36.597, de 17 de março 
de 2021, foi declarado novamente o estado de calamidade pública no 
Estado do Maranhão, que vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, pror-
rogáveis, mediante novos decretos, à vista da situação sanitária.

O cenário exige prudência e o esforço tanto do Poder Público 
quanto da sociedade. Por essa razão, o Estado do Maranhão, em atenção 
aos indicadores epidemiológicos relativos à COVID-19 de cada região 
estadual e ao perfil da população atingida, assim como tem adotado ao 
longo dos últimos doze meses, estabeleceu novas medidas sanitárias 
necessárias e proporcionais ao objetivo de prevenção e contenção do 
Coronavírus (SARS-CoV-2).

Por meio do Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, foram 
suspensas, de 05 a 28 de março de 2021, aulas presenciais em institui-
ções de ensino localizadas no Estado, a autorização para realização de 
eventos de pequeno porte, bem como as atividades de bares, lancho-
netes, restaurantes e congêneres. A atividade comercial na Ilha de São 

Luís e a prestação de serviços de construção civil têm novos horários 
para funcionamento, assim como supermercados, academias e salões de 
beleza devem zelar para que a lotação do estabelecimento seja reduzida 
à metade da capacidade. As igrejas, por seu turno, devem reduzir a lo-
tação a 30% (trinta por cento) de sua capacidade.

Com vistas a fortalecer as medidas estaduais destinadas à con-
tenção da COVID-19, por meio da Medida Provisória nº 343, de 19 
de março de 2021, foi antecipado, para 26 de março de 2021, o feriado 
estadual de 28 de julho, data magna do Estado, ocasião em que se come-
mora a adesão do Maranhão à Independência do Brasil.

Nos dias 26 a 28 de março de 2021 vigorarão medidas sanitárias 
mais restritivas, sendo permitido o funcionamento exclusivamente dos 
serviços e atividades essenciais especificados no art. 11-C do Decreto nº 
36.531, de 03 de março de 2021.

Considerando que o fortalecimento de políticas públicas de saú-
de, em especial das destinadas à prevenção, ao controle e à contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde pública são indispensáveis para evi-
tar ou minimizar os impactos da disseminação da doença em âmbito 
estadual, somente no exercício de 2021, o Poder Executivo, dentre 
outras medidas: 1) já instalou 799 novos leitos para Covid-19, sendo 
498 clínicos e 301 de UTI; 2) ampliou, em 40 leitos, o Hospital de 
Campanha de Pedreiras; 3) entregou o Hospital de Campanha de Impe-
ratriz ; 3) desenvolve, em parceria com a iniciativa privada, a monta-
gem do novo Hospital de Campanha de São Luís; 4) desenvolve obras 
no prédio anexo à Maternidade de Alta Complexidade, em São Luís, 
para 54 leitos exclusivos para a COVID-19; 5) abriu 26 (vinte e seis) 
novos leitos para Caxias em hospital municipal; 6) mantém UTI aérea 
para transporte de pacientes entre cidades; 7) mantém drive-thru para 
testagem no Parque Estado do Rangedor e no Estádio Castelão, em São 
Luís; e 8) assinou contrato para compra de 4,582 milhões de doses da 
vacina Sputnik 5, no valor de R$ 254 milhões (pagamento por lote).

Com vistas a amenizar os reflexos da crise sanitária na área edu-
cacional, o Estado do Maranhão fez, no corrente ano, a entrega de 200 
mil chips com internet para estudantes do ensino médio, mantém aulas 
remotas por meio da TV Educação, que vai ao ar na TV aberta, no canal 
10.2, bem como na Rádio Timbira. Registre-se que, em 2020, foram 
entregues 116 mil chips com internet para o ensino médio, apostilas 
impressas para trinta mil alunos e lançada a Plataforma Gonçalves Dias.

Além das políticas públicas de saúde, faz-se oportuno ressaltar as 
medidas adotadas pelo Estado do Maranhão para o enfrentamento dos 
reflexos da pandemia da COVID-19 nos setores econômico e social, 
dentre as quais se destacam: a execução do Eixo Minha Casa Melhor 
do Programa Cheque Minha Casa, do Programa Trabalho Jovem, do 
Programa Estadual de Incremento à Renda dos Catadores Maranhenses, 
a distribuição de cestas básicas a famílias maranhenses, bem como a 
instituição de Auxílio Emergencial aos estabelecimentos comerciais do 
setor de bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres, bem como ao 
setor cultural. 

Todas essas ações decorrem do compromisso do Estado do Ma-
ranhão em garantir o bem-estar da população, observados os limites de 
suas competências constitucionais.  Nosso grande objetivo é que a crise 
sanitária seja superada o mais rápido quanto possível, contornando-se 
os efeitos da pandemia tanto na saúde pública quanto na economia.

O impacto econômico decorrente da pandemia ocasionada pelo 
Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) é sentido por diversos países, 
a exemplo do Brasil, bem como pelos entes subnacionais, como é o caso 
do Estado do Maranhão.

Faz-se oportuno mencionar que, de acordo com o Boletim de 
Março de 2021 da Secretaria de Política Econômica do Ministério da 
Economia1, os efeitos sanitários e econômicos da COVID-19 são de-
vastadores, gerando uma das maiores recessões nos últimos 100 anos. 

Em 2020, o Brasil apresentou queda de 4,1% no PIB, decorren-

1  Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda Secretaria 
de Política Econômica. Boletim MacroFiscal Secretaria de Política Econômica 
- Março de 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-
-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/boletim-macrofiscal/bole-
tim-macrofiscal-marco-2021.pdf>. Acesso em 22 de março de 2021.
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te, dentre outros fatores, da deterioração no mercado de trabalho e da 
retração no consumo das famílias, não obstante o impulso gerado pelo 
auxílio emergencial, responsável por injetar mais de R$ 293 bilhões na 
economia.

Para 2021, diante do recrudescimento da crise sanitária e, conse-
quentemente, da retomada de medidas restritivas de isolamento social 
e da preocupante lentidão na vacinação, a recuperação econômica tem 
sido continuamente postergada.

Ademais, a elevação da inflação e a redução dos recursos destina-
dos ao auxílio emergencial afetam diretamente no consumo das famílias 
e no desempenho no setor de serviços, trazendo incertezas quanto ao 
resultado do PIB para o exercício corrente. 

No âmbito das finanças públicas, as receitas são fortemente afe-
tadas pela retração econômica. Em razão do Federalismo Fiscal, quedas 
de receitas federais tendem a repercutir nos demais entes subnacionais, 
a exemplo dos Estados-Membros, que, além de suas próprias receitas, 
têm direito à cooperação financeira ou repartição de receitas tributárias 
disciplinada nos arts. 157 a 160 da Constituição Federal. 

Ao lado das despesas, além da internalização de custos fixos na 
área da saúde, como resultado da necessária ampliação da rede de assis-
tência hospitalar, há um conjunto de pressões para expansão de políticas 
públicas voltadas à assistência social e geração de emprego e renda da 
população, notadamente os mais vulneráveis.

Desse modo, à vista dos contextos nacional e internacional mar-
cados pela incerteza do dimensionamento e duração dos efeitos da pan-
demia da COVID-19 no âmbito econômico, forçoso reconhecer que 
inexistem parâmetros seguros sobre os quais os referenciais de resulta-
do fiscal poderiam ser adotados.

Nessas circunstâncias, considerando o permissivo insculpido no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal) e a excepcionalidade decorrente dos 
casos de infecção por COVID-19 no Estado (COBRADE 1.5.1.1.0 
- Doença Infecciosa Viral), inclusive com registro de contaminação 
por nova variante, faz-se relevante o reconhecimento, por essa Casa 
Legislativa, do estado de calamidade pública do Estado do Maranhão 
declarado por meio do Decreto nº 36.597, de 17 de março de 2021.

Por todo exposto, solicito a Vossas Excelências o reconhecimen-
to, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pública, com 
efeitos até de 31 de dezembro de 2021, a fim de que seja assegurado o 
bom funcionamento do Estado do Maranhão para garantia da continui-
dade do desenvolvimento das políticas públicas essenciais, a exemplo 
das demandas da saúde, bem como para atenuar os efeitos negativos da 
desaceleração econômica.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

DECRETO Nº  35.597, DE 17 DE MARÇO DE 2021. 

Declara estado de calamidade pú-
blica no Estado do Maranhão em virtude 
da existência de casos de contaminação 
pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - 
Doença Infecciosa Viral).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Cons-
tituição Estadual e o art. 7º, inciso VII, da Lei Federal nº 12.608, de 10 
de abril de 2012, e

CONSIDERANDO que compete ao Estado a preservação do 
bem-estar da população, bem como das atividades socioeconômicas nas 
regiões atingidas por eventos adversos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de 
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia 
de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único 
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como 
a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão elaborou o Plano 
de Contingência, bem como tem adotado, ao longo dos últimos meses, 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, em especial os decorrentes do Coronavírus (SARS-
-CoV-2);

CONSIDERANDO que os danos e prejuízos causados pelos pro-
blemas biológicos comprometem parcialmente a capacidade de respos-
ta do poder público estadual;

CONSIDERANDO que por meio do Decreto nº 35.672, de 19 de 
março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado 
do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contaminação pela 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o qual foi 
reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legisla-
tivo nº 498, de 24 de março de 2020, e reiterado pelo Decreto nº 35.742, 
de 17 de abril de 2020, pelo Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020, 
e pelo Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO que a última declaração de estado de cala-
midade pública no Estado do Maranhão se deu por meio do Decreto 
nº 36.264, de 14 de outubro de 2020, foi reconhecido pela Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, por meio da Portaria nº 2.724, de 26 de outubro de 2020, com 
validade até 12 de abril de 2021;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indica-
dores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de 
nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmis-
sibilidade;

CONSIDERANDO a persistência do referido desastre biológico, 
o elevado número de pessoas contaminadas pela COVID-19 no Estado, 
bem como o Parecer da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa 
Civil, do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, que recomenda a ra-
tificação da declaração de estado de calamidade pública ante os efeitos 
oriundos de problema biológico (Doença Infecciosa Viral - COBRADE 
1.5.1.1.0).

DECRETA
 
Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública, em todo o 

território do Estado do Maranhão, para fins de prevenção e enfrenta-
mento ao COVID-19 (Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), 
infecção causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2º As medidas sanitárias destinadas à contenção da 
COVID-19 e enfrentamento do estado de calamidade pública a que se 
refere este Decreto constarão de normas estaduais específicas.

Art. 3º Todos os órgãos e entidades estaduais, no âmbito de suas 
respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações de 
resposta ao estado de calamidade pública a que se refere este Decreto.

Art. 4º A tramitação dos processos referentes a assuntos vincu-
lados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em 
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos por 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis median-
te novos decretos.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 17 DE MARÇO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
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PROJETO DE LEI Nº 156 / 2021

Dispõe sobre a proibição da veicu-
lação de publicidade de cunho misógino, 
sexista ou estimuladora de qualquer tipo 
de agressão ou violência sexual contra 
a mulher no âmbito do Estado do Mara-
nhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - É vedada às empresas com sede no Estado do Maranhão, 
a contratação e/ou realização de publicidade impressa, eletrônica ou au-
diovisual, veiculada por qualquer meio de comunicação, que:

I – exponha, divulgue ou estimule todo e qualquer tipo de violên-
cia sexual contra a mulher;

II – fomente a misoginia e o sexismo.
§ 1º – Inclui-se na vedação imposta por esta lei a publicidade 

realizada por mídias veiculadas nas redes sociais na internet. 
§ 2º - Para efeitos desta lei, considera-se:
I – misógina, a propaganda que cause repulsa, desprezo ou ódio 

contra as mulheres;
II – sexista, a propaganda que difunda o preconceito ou discrimi-

nação baseada em sexo, e que crie estereótipos de papéis sociais.
Art. 2º - Considera-se infrator, a pessoa física ou jurídica que, 

de forma direta ou indireta, seja responsável pela contratação, criação e 
veiculação da peça publicitária. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei implica na apli-
cação de multa no valor de: 

I – R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de propaganda veiculada 
por mídia impressa;

II – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso de propaganda veicu-
lada por meio de outdoor, placas, front light e outras formas de mídia 
externa;

III – R$10.000,00 (dez mil reais), no caso de propaganda veicu-
lada por meio de rádio;

IV – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no caso de propaganda vei-
culada por meio televisivo;

V – R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de propaganda veicu-
lada por meio da rede internacional de computadores e em redes sociais 
na internet.

§ 1º - As multas previstas neste artigo serão aplicadas 
cumulativamente, em caso de propaganda veiculada em mais de um 
tipo de mídia.

§ 2º - A multa será aplicada em dobro em caso de reincidência, 
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal. 

Art. 4º- Os valores decorrentes das multas deverão ser recolhi-
dos ao Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulhe-
res, regulamentado pela Lei Complementar nº 209, de 30 de abril de 
2018. 

Art. 5º - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá formular de-
núncia contra propaganda que considerar misógina, sexista ou capaz 
de estimular a violência contra a mulher, que poderá ser encaminhada 
à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ou diretamente aos 
órgãos de defesa do cidadão.  

Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das 
penalidades competem aos órgãos de defesa do cidadão. 

Art. 7º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 

em São Luís, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPUTADA ES-
TADUAL

JUSTIFICATIVA

Embora tenham ocorrido diversas transformações comportamen-
tais e de pensamento da nossa sociedade ao longo da história, a visão 
da mulher como um ser submisso ao homem e a um conjunto de regras 
morais rígidas permanece firmemente entranhada em nossa cultura, ma-
nifestando-se das mais diversas formas. 

Essa visão acaba por justificar socialmente o cometimento sis-
temático de agressões físicas e psicológicas contra as mulheres, seja 
a violência sexual nas suas mais diversas formas, o assédio moral, a 
discriminação no mercado de trabalho e a violência doméstica, entre 
outras. 

A Declaração e Plataforma de Ação aprovada na IV Conferência 
Mundial Sobre a Mulher, em Pequim, e endossada por representantes de 
189 governos em todo o mundo, inclusive do Brasil, tem entre os com-
promissos assumidos o de “despertar consciência da responsabilidade 
dos meios de comunicação na promoção de imagens não estereotipadas 
de mulheres e homens e na eliminação de padrões de conduta gerado-
res de violência, assim como estimular os responsáveis pelo conteúdo 
do material difundido pela mídia a estabelecer diretrizes e códigos de 
conduta profissionais; e despertar também consciência da importante 
função dos meios de comunicação no seu papel de informar e educar a 
população acerca das causas e dos efeitos da violência contra a mulher 
bem como de estimular o debate público sobre a matéria“. 

É inegável que a mídia constitui elemento importante na 
construção do pensamento da sociedade, e que, ainda nos dias de hoje, 
é rotineiro o emprego da imagem feminina na publicidade como objeto 
prontamente disponível para a satisfação dos desejos masculinos, 
promovendo a perpetuação de elementos historicamente arraigados 
do machismo em nossa sociedade, e atuando na direção contrária à 
evolução da luta pela igualdade entre homens e mulheres. 

Não há como combater a violência contra a mulher sem se con-
trapor ao papel da mídia na caricaturização da mulher, e na reafirmação 
sistemática e equivocada da divisão de papéis sociais ente os sexos, 
disseminando preconceito e ódio.

Diante disso, é necessário estabelecer-se um marco legal para 
controlar o uso das ferramentas de publicidade na propagação de ideias 
e conceitos danosos à figura feminina, motivo pelo qual oferecemos o 
presente Projeto de Lei, que visa proibir a veiculação de publicidade, 
em qualquer meio, que contribua para expor, divulgar ou estimular a 
violência sexual contra a mulher, ou ainda que colabore para fomentar 
a misoginia e o sexismo. 

Certos de que com essa proposição atenderemos ao interesse 
público e possibilitaremos a proteção da mulher em nossa sociedade, 
conclamo os nobres Pares para a aprovação da medida.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPUTADA ES-
TADUAL

PROJETO DE LEI N° 157 /2021

Dispõe sobre a autorização para 
compra de vacinas SARS-COVID-19, 
por pessoas jurídicas de direito privado no 
âmbito do Estado do Maranhão e dá ou-
tras providências.

Art. 1º Enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (Espin), declarada em decorrência da infecção 
humana pelo novo corona vírus (SARS-CoV-2), fica autorizada a con-
cessão da compra de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado, 
podendo assumir os riscos referentes à responsabilidade civil, nos ter-
mos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacinas celebra-
do, em relação a eventos adversos pós-vacinação, desde que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tenha concedido o respectivo 
registro ou autorização temporária de uso emergencial.

Art. 2º Pessoas jurídicas de direito privado deverão ter autono-
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mia para adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19 que tenham 
autorização temporária para uso emergencial, autorização excepcional 
e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário conce-
didos pela Anvisa.

§ 1º As pessoas jurídicas de direito privado poderão, atendidos os 
requisitos legais e sanitários, adquirir, distribuir e administrar vacinas, 
de forma gratuita, desde que pelo menos 20% (vinte por cento) das 
doses sejam, obrigatoriamente, doadas ao SUS.

§ 2º As vacinas de que trata o caput poderão ser aplicadas em 
qualquer estabelecimento ou serviço de saúde que possua sala para 
aplicação de injetáveis autorizada pelo serviço de vigilância sanitária 
local, observadas as exigências regulatórias vigentes, a fim de garantir 
as condições adequadas para a segurança do paciente e do profissional 
de saúde.

§ 3º As pessoas jurídicas de direito privado deverão fornecer a 
Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, na forma de regulamento, 
de modo tempestivo e detalhado, todas as informações relativas à 
aquisição, incluindo os contratos de compra e doação, e à aplicação das 
vacinas contra a Covid-19.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Pa-
rágrafo único. Os efeitos desta Lei retroagem à data de declaração de 
emergência em saúde pública de importância nacional a que se refere 
o art. 1º.

Art. 4º O descumprimento dos dispositivos desta lei ensejará a 
responsabilização administrativa de seus dirigentes, em conformidade 
com a legislação aplicável, sem prejuízo de outras sanções de natureza 
civil ou penal cabíveis. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Bequimão. 

- São Luís, 23 de março de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Diante do caos que hoje estamos enfrentando em decorrência da 
Epidemia do COVID-19, é louvável que busquemos meios para preve-
nir o aumento dos casos que crescem em exponencial. 

Para isso, as medidas cabíveis no presente momento foram as res-
trições em determinados seguimentos, visando ser uma forma de evitar 
aglomerações para que haja a contenção da proliferação do vírus. 

Porém, com a aplicação dessas medidas surgiram outras questões 
socioeconômicas para lidarmos, como por exemplo, há os grupos de 
pessoas que dependem diretamente dos serviços caracterizados como 
não essenciais. Esses indivíduos precisam estar nas ruas, precisam con-
tinuar fornecendo sua mão de obra para determinadas empresas priva-
das, e encontram ali o único meio para garantir sua subsistência. 

Dessa maneira, entendemos que se os empresários pudessem 
fazer a compra dessas vacinas e administrar em seus colaboradores, 
conseguiríamos abranger um maior número de imunizados e por conse-
quência a diminuição  da proliferação do vírus, e até mesmo os óbitos, 
além de garantir que muitas pessoas mantivessem seus empregos, logo, 
manterão também sua saúde, alimentação, moradia, níveis dignos de 
subsistência e seu retorno da vida normal. 

Assim como o disposto no artigo 6° da nossa Carta Magna, que 
em seu texto ratifica os direitos sociais e a garantia deles. Vejamos;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desampa-
rados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 90, de 2015)

Nessa senda, toda legislação em prol de validar e assegurar essa 
proteção integral, de modo que garanta as necessidades vitais de cada 
individuo é bem-vinda ao mundo jurídico, corroborando com a previsão 
constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Nesses termos, pedimos aos nobres pares o apoio para a aprova-
ção desse importante projeto de lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Bequimão. 
- São Luís, 23 de março de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado 

Estadual

REQUERIMENTO N° 132 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento 
do Daniel Thomaz Carvalho Fonseca, externando o mais profundo sen-
timento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 23 de março do 
corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 133 /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 
Netinho Reis, externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu 
falecimento, ocorrido no dia 23 de março do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 134 /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 
Reinaldo Penha Filho, externando o mais profundo sentimento de Pesar 
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 23 de março do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 135 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente AO PREFEITO DO MU-
NICÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ, Jovaldo Cardoso Oliveira 
Júnior, para que EXPLIQUE AS RAZÕES PELAS QUAIS OS 93 
(NOVENTA E TRÊS) APROVADOS NO ÚLTIMO CONCURSO 
REALIZADO PELO MUNICÍPIO, JÁ EMPOSSADOS, AINDA 
NÃO ENTRARAM EM EXERCÍCIO.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 783 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Avenida Jerônimo de Albu-
querque (próx. a Ceasa) bairro Cohafuma, em São Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
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de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 184 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Avenida Jerônimo de Albu-
querque (próx. a Ceasa) bairro Cohafuma, em São Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 785 /2021

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino; ao Excelentís-
simo Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Senhor Carlos 
Lula; ao Excelentíssimo Secretário de Segurança Pública, Jefferson 
Portela; e ao Excelentíssimo Comandante Geral da Polícia Militar, 
Cel. Pedro Ribeiro, a inclusão imediata de Agentes de Segurança Pú-
blica no grupo prioritário para a vacinação contra o covid-19.

A classe dos policias militares, policiais civis e guardas muni-
cipais, onde são grupos de grande exposição na pandemia e possuem 
grandes riscos para a infecção do covid-19.  O Deputado Wendell La-
ges, na qualidade de membro do Poder Legislativo do Estado do Ma-
ranhão, vem, através deste, apresentar indicação sobre as a prioridade 
do grupo a ser inserido como prioridade no cronograma de vacinação 
contra o covid-19. 

A Segurança Pública é considerado essencial, e um serviço que 
não se pode parar, onde são responsáveis pela ordem pública do nos-
so Estado do Maranhão. Além de trabalharem arduamente na linha de 
frente do combate a pandemia do Covid-19, aumentando ainda mais as 
elevadas exposições a perigos e riscos.

A adoção da providência acima visa garantir segurança aos Poli-
cias que atuam na frente do combate a violência do nosso Estado, afim 
de garantir a imunização da classe essencial do grupo de Agentes de 
Polícia.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 23 DE MARÇO DE 2021 - wendell la-
ges - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 786 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado - Dr. Flávio Dino, bem como ao 
Sr. Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Estado do 
Maranhão – Dr. Marcio Jerry, solicitando a construção de um Ter-
minal Rodoviário exclusivo para a população da Baixada Maranhense, 
localizado preferencialmente no Anel Viário, Centro de São Luís – MA.    

Esta solicitação visa solucionar a necessidade da falta de um local 
adequado para atender as necessidades da população que utiliza fre-
quentemente os serviços rodoviários com destino a região da Baixada 
Maranhense. 

Dessa forma, o pedido objetiva trazer um local organizado com 
conforto e segurança para a população, que atualmente sofre com a falta 
de estrutura mínima para tal finalidade. 

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 24 de março de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - De-
putada Estadual. - PP

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 787 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor PREFEITO DE ITAIPA-
VA DO GRAJAÚ, JOVALDO CARDOSO OLIVEIRA JUNIOR, 
solicitando que adotem providências a fim de que OS 93 (NOVENTA 
E TRÊS) APROVADOS NO ÚLTIMO CONCURSO REALIZADO 
PELO MUNICÍPIO, JÁ EMPOSSADOS, ENTREM EM EXER-
CÍCIO IMEDIATAMENTE.

A presente solicitação se faz necessária, uma vez que os aprova-
dos no concurso público municipal já superaram todas as outras etapas 
do certame e estão prontos para, enfim ingressarem na administração 
pública municipal como servidores públicos municipais.

 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de março de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 788/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de 
Governo, Sr. Diego Galdino, solicitando que seja construído 01 (um) 
Parque Ambiental, no município de Caxias – MA.

A presente indicação, tem como exemplos exitosos, o Parque 
Ambiental do Sucupira, localizado em Timon – MA, e o Parque Am-
biental de Codó – MA, ambos, obras executadas pelo Poder Executivo 
Estadual.

Os referidos espaços públicos, visam tanto a sensibilização e o 
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engajamento da população local quanto a proteção do meio ambiente, 
despertando o sentimento de pertencimento em cada um, como tam-
bém, deve ser visto como proposta de compensação à degradação am-
biental, estímulo ao lazer, ao esporte e à interação com a natureza, com 
áreas dedicadas para crianças, jovens, adultos e idosos 

Como base na explanação aqui apresentada, resta demonstrada 
importância da implantação do Parque Ambiental de Caxias, propor-
cionado assim, mais qualidade de vida a toda a população caxiense, por 
meio de espaço público que oferta lazer, prática de atividade física e 
conscientização ambiental.    

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual de 
Governo, Sr. Diego Galdino, pelo comprometimento com toda a socie-
dade maranhense, e no presente caso, com destaque a todos os cidadãos 
caxienses.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 20 DE 
MARÇO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 789/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de Go-
verno, Sr. Diego Galdino, solicitando que seja construída uma Praça 
da Família, no município de Caxias – MA.

A presente indicação, visa o aproveitamento de equipamento pú-
blico que se encontra em péssimo estado de conversão, sem condições 
de cumprir sua função social. A construção da Praça da Família, na 
Cohab, possibilitará melhoria na qualidade de vida para toda sociedade 
caxiense, com ênfase nas 5.000 (cinco mil) famílias que vivem em tor-
no da mesma, além de possibilitar mais uma opção de lazer, pratica de 
atividade física, entre outros. 

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual de 
Governo, Sr. Diego Galdino, pelo comprometimento com toda a socie-
dade maranhense, e no presente caso, com destaque a todos os cidadãos 
caxienses.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 03 DE FE-
VEREIRO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 328/ 2021

Dispõe sobre a prorrogação da sus-
pensão das Sessões e atividades presen-
ciais no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO , no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Regimento Interno;

 
Resolve:
Art. 1º. Prorrogar a suspensão temporária das atividades, serviços 

e das Sessões (Ordinária e Extraordinária) presenciais na Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão até o dia 31 de março do corrente 
ano, devendo as mesmas  serem realizadas na forma remota.

Parágrafo único: Poderão funcionar, na forma presencial, os ser-
viços e atividades essenciais para o funcionamento e manutenção da 
Assembleia Legislativa e a realização das Sessões remotas, com núme-
ro reduzido de servidores, conforme determinação dos respectivos Di-
retores, cuja a escala deverá ser encaminhada ao Gabinete Militar, setor 
responsável pelo acesso as dependências do Palácio Manuel Beckman. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data da 

sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de março 
de 2021. 

Deputado Othelino Neto 
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Dr.ª Cleide Coutinho 
Segunda Secretária

Deputado Pará Figueiredo
Terceiro Secretário 

Deputado Paulo Neto
Quarto Secretário

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 003/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 645/2019, 

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, “Dispõe sobre 
a veiculação de informações sobre pessoas desaparecidas nos sítios 
eletrônicos oficiais da administração pública direta, indireta e funda-
cional do Estado do Maranhão e dá outras providências”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 542/2020), vem agora o projeto a esta Comis-
são para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do 
Regimento Interno.

Justifica o autor que a presente proposta de lei tem por escopo 
colaborar com as ações desenvolvidas pelas autoridades estaduais 
para a localização de pessoas desaparecidas. É sabido que majori-
tariamente as pessoas desaparecidas são crianças e adolescentes. A 
dor de ter um parente ou amigo desaparecido aumenta quando a 
pessoa desaparecida é menor de idade. 

Demais disso, os sítios eletrônicos oficiais da administração 
pública possuem um amplo acesso, podendo, portanto, ser valoroso 
instrumento na divulgação dos nomes e fotos de pessoas desapa-
recidas, aumentando consideravelmente a possibilidade de encon-
trá-las. Outro ponto positivo desta modalidade de divulgação é a 
ausência de novas despesas para a Administração Pública, uma vez 
que os sítios eletrônicos já estão e permanecerão no “ar”, devendo 
apenas ser incluída a veiculação em sua manutenção rotineira. 

A veiculação de informações sobre as pessoas desaparecidas 
irá contribuir para a sua localização e por fim ao sofrimento de 
milhares de famílias. 

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discri-
cionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento ade-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                   QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2021   9
quado à satisfação do interesse público, visto que consiste em suple-
mentação legítima da legislação federal que regulamenta o tema, pelo 
que opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei, 

considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunida-
de, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Seguridade So-
cial e Relações de Trabalho. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho, de conformidade com o que dis-
põe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que ins-
titui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 645/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em   24  de março  de 2021.
  Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Marco Aurélio                                                          
                                                                                                                                                                               
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Helena Duailibe 
Deputado Ariston Sousa                                                  
Deputada Socorro Waquim

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 005/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 657/2019, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a 
obrigação de divulgar em material próprio o valor destinado pelo patro-
cínio de eventos quando os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas forem seus 
patrocinadores.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 088/2021), vem agora o projeto a esta Comis-
são para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do 
Regimento Interno. 

Em suma, a proposição de lei prevê que os eventos que recebe-
rem patrocínio da Administração Pública direta e indireta dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário informarão em seu material o valor 
destinado pelo patrocinador público.

Registra a justificativa do autor que a presente proposição de Lei 
não cria qualquer restrição no campo do patrocínio estatal, tampouco 
impõe alguma espécie de controle ao patrocínio público. O que se de-
termina é que, em recebendo valores advindos do erário estadual, os 
eventos informem o montante recebido, o que visa conferir ênfase aos 
princípios basilares da Administração Pública, reforçando a necessida-
de de observância às Constituições Federal e Estadual, além de respeito 
às previsões da Lei Federal nº 8.429 de 1992, que dispõe sobre as san-
ções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Essa 
justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Ademais, é papel desta Casa Legislativa zelar pela moralidade 
administrativa, tendo em vista que, por esse princípio, o administrador 
não pode relegar a segundo plano os preceitos éticos imprescindíveis à 
sua conduta. 

 Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato dis-
cricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento 
adequado à satisfação do interesse público, visto que consiste em suple-
mentação legítima da legislação federal que regulamenta o tema, pelo 
que opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

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

657/2019, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Segu-
ridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho, de conformidade com o que dis-
põe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que ins-
titui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 657/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de março  de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Marco Aurélio                                                          
                                                                                                                                                                               
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputada Helena Duailibe                                              
Deputado Ariston Sousa                                                 
Deputada Socorro Waquim
                                                                                                       
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-

DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 006/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 45/2020, de 

autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que estabelece dire-
trizes estaduais para ações de combate ao assédio sexual nas Insti-
tuições do Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 590/2020), vem agora o projeto a esta Comis-
são para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do 
Regimento Interno. 

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, compreende-se como 
assédio sexual toda a tentativa, por parte de superior hierárquico ou 
de quaisquer pessoas que não exerça sobre a vítima poder hierárquico, 
visando à obtenção de favores sexuais através de condutas reprováveis, 
indesejáveis e rejeitáveis, como forma de ameaçar e como condição 
para continuidade no cargo ou com objetivo de prejudicar a atividade 
laboral de quem integre a instituição. 

Em suma, a proposição de lei tem por objetivo a adoção de me-
canismos efetivos de prevenção, monitoramento, avaliação e superação 
do assédio sexual nas instituições do sistema de segurança pública do 
Estado do Maranhão.

Com efeito, quando um agente está na Administração Pública 
exercendo determinado cargo, espera-se o respeito, a educação, a dig-
nidade e um ambiente saudável para poder trabalhar de forma correta, 
mas quando acontece uma situação em que o agente público é importu-
nado sexualmente, o seu psicológico é afetado.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discri-
cionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento ade-
quado à satisfação do interesse público, visto que a medida ora proposta 
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visa garantir a integridade dos servidores independentemente de sexo, 
identidade de gênero e orientação sexual. 

VOTO DA RELATORA:
Pelo exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº 

045/2020, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Segu-
ridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho, de conformidade com o que dis-
põe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que ins-
titui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 045/2020, nos termos do voto da Relatora.

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

em   24  de março  de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relatora: Deputada Drª Helena Duailibe                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                        
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa                                               
Deputado Marco Aurélio                                                  
Deputada Socorro Waquim

                                              
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-

DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 007/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 166/2020, de 

autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a uti-
lização, pelos Órgãos do Estado do Maranhão, de veículos apreen-
didos pelo Poder Judiciário. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 035/2020), vem agora o projeto a esta Comis-
são para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do 
Regimento Interno. 

Prevê o projeto de lei em epígrafe que, comprovado o interesse 
público na utilização de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer 
outros meios de transporte utilizados para a prática de crimes no âmbito 
do Estado do Maranhão e apreendidos pelo Poder Judiciário por senten-
ça de perdimento de bens transitada em julgado, os órgãos de polícia 
civil, militar, penal e rodoviária, bem como demais órgãos do Estado 
do Maranhão e de seus municípios, poderão requerer a transferência 
definitiva da propriedade para deles fazer uso, sob sua responsabilidade 
e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial e 
ouvido o Ministério Público.  

Prevê ainda a propositura de lei que a solicitação deverá ser efeti-
vada pelo dirigente máximo das polícias civil, militar, penal, rodoviária, 
e dos demais órgãos do Estado do Maranhão, deverá ser endereçado 
à Corregedoria Geral de Justiça, responsável pelo depósito judicial de 
bens, e conter a exposição fundamentada da requisição.

Com efeito, o administrador, ao providenciar a gestão dos inte-
resses públicos, tem de fazê-lo da melhor forma possível, de modo a 
obter os melhores resultados mediante menor carga de esforço.

Diante das considerações acima descritas, em análise meritória, 
verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser 

praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, 
visto que a medida ora proposta visa garantir a serventia de veículos 
apreendidos e não identificados que, por sua própria natureza, deterio-
ram-se sem uso. 

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

166/2020, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Segu-
ridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho, de conformidade com o que dis-
põe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que ins-
titui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 166/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de março  de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios                                                          
                                                                                                                                                                               
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Helena Duailibe     
Deputado Ariston Sousa                                          
Deputado Marco Aurélio                                                                                    
Deputada Socorro Waquim
                                               
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-

DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 008/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 216/2020, de 

autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que estabelece critérios para 
reconhecimento de estado de calamidade pública nos municípios do Es-
tado do Maranhão pela Assembleia Legislativa, para efeitos do artigo 
65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Registra a justificativa do autor que a presente proposição legisla-
tiva demonstra a necessidade de atuação dos órgãos de controle, interno 
e externo, como o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, 
Câmaras Municipais, a necessidade das informações dos Municípios 
relacionadas ao emprego dos recursos públicos estarem no Portal da 
Transparência de cada Município, além de outras à disposição da so-
ciedade civil, para acompanhar efetivamente as ações da administração 
pública municipal durante o estado de calamidade. Essa justificativa, 
por si só, atende a pertinência da matéria.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 787/2020), vem agora o projeto a esta Comis-
são para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do 
Regimento Interno.

Sabe-se que o Estado de Calamidade Pública é decretado em si-
tuações reconhecidamente anormais, decorrentes de desastres (naturais 
ou provocados) e que causaram danos graves à comunidade, inclusi-
ve ameaçando a vida da população em questão, como o momento ora 
vivenciado, a pandemia provocada pelo Coronavírus. A presente Pro-
posição de Lei tem por finalidade estabelecer normas gerais relativas 
aos critérios para reconhecimento de estado de calamidade pública nos 
municípios do Estado do Maranhão pela Assembleia Legislativa, a fim 
de controlar o emprego dos recursos recebidos durante do Estado de 
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Calamidade Pública.  

Com efeito, o princípio da legalidade, é o principal conceito para 
a configuração do regime jurídico-administrativo, pois segundo ele, a 
administração pública só poderá ser exercida quando estiver em con-
formidade com a lei. Segundo o princípio em análise, todo ato que não 
possuir embasamento legal, é ilícito. 

Do exame da proposição, corroboramos o entendimento de que a 
mesma está em conformidade com os princípios constitucionais nortea-
dores da Administração Pública, dentre os quais podemos citar a legali-
dade, moralidade, publicidade e eficiência.

Portanto, em análise meritória, verifica-se que o ato discricioná-
rio é conveniente, pois interessa, convém e satisfaz ao interesse público, 
e oportuno por ser praticado no momento adequado à utilidade pública. 

VOTO DA RELATORA:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei, 

considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunida-
de, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Seguridade So-
cial e Relações de Trabalho. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho votam, de conformidade com o 
que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, 
que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão votam pela  
aprovação do Projeto de Lei nº 216/2020, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 24 de março de 2021.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relatora: Deputada Socorro Waquim
                                                                                                                                                                                                                                        
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Helena Duailibe
Deputado Ariston Sousa                                               
Deputado Marco Aurélio                                                  
                            
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-

DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 009/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 023/2021, de 

autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, dispõe sobre financiamento 
e aquisição facilitada do sistema de energia solar fotovoltaica por ser-
vidores públicos efetivos ativos e inativos, militares e pensionistas do 
Estado do Maranhão, com pagamento de parcelas mensais por meio de 
consignação em folha e da outras providencias.

Registra a justificativa do autor que o projeto de lei em epígrafe 
pretende  incentivar os servidores públicos ativos e inativos, mili-
tares e pensionistas a realizarem o financiamento e a aquisição do 
sistema de energia solar fotovoltaica de forma facilitada por inter-
mediação da administração pública, já que o pagamento será feito 
de forma consignada, respeitando-se o meio ambiente e aproveitando 
a elevada capacidade que o Estado do Maranhão tem para a geração de 
energia solar fotovoltaica. Essa justificativa, por si só, atende a perti-
nência da matéria.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua aprovação (Pareceres nº 
072/2021 e 120/2021), não adotando, portanto, o voto da lavra do Se-

nhor Deputado Adelmo Soares, então relator da matéria, e dando pros-
seguimento à tramitação da propositura, nos termos do inciso X, do 
artigo 52, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, foi designado 
o Senhor Deputado Wendell Lages para elaborar o competente parecer 
vencedor. Vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido o 
parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

Portanto, em análise meritória, verifica-se que o ato discricioná-
rio é conveniente, pois interessa, convém e satisfaz ao interesse público, 
e oportuno por ser praticado no momento adequado à utilidade pública. 

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei, 

considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunida-
de, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Seguridade So-
cial e Relações de Trabalho. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho votam, de conformidade com o 
que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, 
que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão votam pela  
aprovação do Projeto de Lei nº 023/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 24 de março de 2021.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                                                                                                                                                                                                       
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Helena Duailibe                                              
Deputado Ariston Sousa                                                  
Deputado Marco Aurélio                                                                                        
Deputada Socorro Waquim                                              

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 010/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 007/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a 
prioridade de atendimento aos órfãos e abrigados egressos de orfa-
nato ou instituição coletiva pública ou privada sem fins lucrativos 
nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos 
públicos do governo do Estado do Maranhão.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 144/2021), vem agora o projeto a esta Comis-
são para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do 
Regimento Interno. 

O projeto de lei em epígrafe propõe assegurar aos órfãos e abriga-
dos por decisão judicial, egressos de orfanato ou instituição coletiva, de 
acolhimento, pública ou privada sem fins lucrativos, a prioridade nas 
etapas de seleção e habilitação nos programas habitacionais públi-
cos ou subsidiados com recursos públicos do Governo do Estado do 
Maranhão. 

Com efeito, o administrador, ao providenciar a gestão dos inte-
resses públicos, tem de fazê-lo da melhor forma possível, de modo a 
obter os melhores resultados mediante menor carga de esforço.
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Diante das considerações acima descritas, em análise meritória, 

verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser 
praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, vis-
to que a medida ora proposta visa garantir, tão somente, a prioridade 
nas etapas de seleção e habilitação nos programas habitacionais pú-
blicos ou subsidiados com recursos públicos do Governo do Estado 
do Maranhão aos órfãos e abrigados por decisão judicial, egressos 
de orfanato ou instituição coletiva, de acolhimento, pública ou pri-
vada sem fins lucrativos. 

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

007/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Segu-
ridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho, de conformidade com o que dis-
põe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que ins-
titui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 007/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios                                                          
                                                                                                                                                                               
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Helena Duailibe                                              
Deputado Ariston Sousa                                                  
Deputado Marco Aurélio                                                                                       
Deputada Socorro Waquim                                                                
                                                           

OFÍCIO Nº 069/2021 – GP
Balsas/MA, 25 de Março de 2021. 

Ao Excelentíssimo Senhor
OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa Estadual do Maranhão
São Luis-MA.

Assunto: Decreto de Calamidade Pública 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Por meio do presente expediente, encaminho a Vossa Excelên-
cia, Decreto n° 012, de 05 de março de 2021, que Declara Estado de 
Calamidade Pública no Município de Balsas em virtude do aumento 
da infecção de vírus do H1N1, da existência de casos suspeitos de con-
taminação pela Covid-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa 
Viral), e dá outras providências.  

Assim, solicita-se o Reconhecimento Estadual da situação de 
anormalidade declarada no Decreto em anexo, por essa Casa Legislati-
va para cumprimento das formalidades legais de estilo.

 Na oportunidade, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA
Prefeito Municipal de Balsas

DECRETO N° 012, DE 05 DE MARÇO DE 2021.

DECLARA ESTADO DE CALA-
MIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE BALSAS EM VIRTUDE DO AU-
MENTO DA INFECÇÃO DE VÍRUS 
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DO H1N1, DA EXISTÊNCIA DE CA-
CASOS SUSPEITOS DE CONTAMI-
NAÇÃO PELA COVID-19 (COBRA-
DE 1.5.1.1.0 - DOENÇA INFECCIOSA 
VIRAL), E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso das atribuições legais e constitucionais, que lhe 
confere o artigo. 74, inciso XVI da Lei Orgânica do Município de Bal-
sas e o artigo 7º, inciso VII, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 
2012, e, 

 
CONSIDERANDO que compete ao município a preservação do 

bem estar da população, bem como das atividades socioeconômicas nas 
regiões atingidas por eventos diversos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo 
o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocor-
rências, bem a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pande-
mia da COVID-19;

CONSIDERANDO que por meio do Decreto n° 35.672, de 19 
de março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no Es-
tado do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contaminação 
pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o 
qual foi reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto 
Legislativo n° 498, de 24 de março de 2020, e reiterado pelo Decreto n° 
35.742, de 17 de abril de 2020, pelo Decreto n° 35.83 1, de 20 de maio 
de 2020, pelo Decreto n° 36.203, de 30 de setembro de 2020, e pelo 
Decreto n° 36.264, de 14 de outubro de 2020;

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão já elaborou o 
Plano de Contingência e que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em âmbito 
estadual;

CONSIDERANDO que foi Decretado estado de calamidade no 
município de Balas pelo Decreto Municipal nº 023/2020, ratificado pela 
Câmara Municipal de Vereadores e reconhecido pela Assembleia Legis-
lativa do Estado Maranhão;

CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e transitório 
da ocorrência de doenças infecciosas geradas pelo vírus H1N1, bem 
como a existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19, 
no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que as condições meteorológicas (umidade, 
vento e chuvas intensas) contribuem para o aumento e disseminação de 
doenças de transmissão respiratória, a exemplo, das infecções virais;

DECRETA:

Art. 1° Fica declarado estado de calamidade, em todo o terri-
tório do Município de Balsas até 31 de dezembro de 2021, para fins 
de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (Doença 
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0).

 

Art. 2° Para o enfrentamento da situação de calamidade ora de-
clarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas: 

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e 
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa 
indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Fede-
ral, do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, e do art. 3°, inciso VII, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020; 

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens 
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do 
art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4° 
da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

Art. 3º Ficará a cargo da Secretaria de Finanças, Planejamento e 
Gestão Tributária providenciar o contingenciamento do orçamento para 
que os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a 
prevenção e o combate da COVID-19. 

Art. 4º Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as sus-
pensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALSAS, 
ESTADO DO MARANHÃO, EM 05 DE MARÇO DE 2021.

ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA
Prefeito Municipal de Balsas

                                                                                                                


