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MENSAGEM Nº 017/2021                                             
São Luís, 29 de março de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera 
a Medida Provisória nº 341, de 12 de março de 2021, que autoriza a 
concessão de Auxílio Emergencial, nos termos em que especifica, aos 
estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes e lanchone-
tes e ao setor cultural.

O momento presente é marcado por indicadores relativos à CO-
VID-19 crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados 
de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de trans-
missibilidade. O cenário exige prudência e o esforço tanto do Poder 
Público quanto da sociedade. 

Por essa razão, o Estado do Maranhão, em atenção aos indicado-
res 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 36.582, de 12 de março de 2021, bares, 
lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação e similares localiza-
dos no território da Ilha de São Luís, no período de 05 a 28 de março 
de 2021, somente poderão funcionar por meio dos serviços de entrega 
(delivery) e retirada no estabelecimento (take away e/ou drive thru).

O contexto apresentado ensejou a edição da Medida Provisória nº 
341, de 12 de março de 2021, por meio da qual foi concedido Auxílio 
Emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, restau-
rantes e lanchonetes e ao setor cultural.

Ao lado da execução do Eixo Minha Casa Melhor do Progra-
ma Cheque Minha Casa, do Programa Trabalho Jovem, do Programa 
Estadual de Incremento à Renda dos Catadores Maranhenses, da dis-
tribuição de cestas básicas a famílias maranhenses, a instituição de Au-
xílio Emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, 
restaurantes, lanchonetes e congêneres, bem como ao setor cultural 
consiste em mais uma alternativa para enfrentamento das adversidades 
decorrentes da pandemia da COVID-19, neste momento de necessária 
restrição.

A proposta legislativa em apreço, considerando a variedade dos 
serviços de alimentação cujas atividades estão suspensas por força de 
normas sanitárias estaduais, propõe a ampliação do rol de beneficiá-
rios de modo a abranger as empresas que possuem Classificação Nacio-
nal de Atividades Econômicas (CNAE) de cantinas e estabelecimentos 
congêneres do ramo de serviços de alimentação, sendo essa, pois, a 
relevância da matéria.

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar, 
com a maior brevidade possível, medida capaz de contribuir para o en-
frentamento dos reflexos da pandemia da COVID-19 nos setores eco-
nômico e social.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos 
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a 
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 344, DE 25 DE MARÇO DE 
2021.

Altera a Medida Provisória nº 341, 
de 12 de março de 2021, que autoriza a 
concessão de Auxílio Emergencial, nos 
termos em que especifica, aos estabeleci-
mentos comerciais do setor de bares, res-
taurantes e lanchonetes e ao setor cultural.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º O art. 1º, o título do Capítulo II e o caput do art. 2º da 
Medida Provisória nº 341, de 12 de março de 2021, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“(...)
Art. 1º Esta Medida Provisória autoriza a concessão, nos termos 

em que especifica, de Auxílio Emergencial aos estabelecimentos comer-
ciais do setor de bares, restaurantes, cantinas, lanchonetes e congêne-
res, bem como ao setor cultural.

CAPÍTULO II
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS BARES, RESTAURANTES, 

CANTINAS, LANCHONETES E CONGÊNERES
Art. 2º Em compensação aos reflexos das medidas restritivas ne-

cessárias à contenção e prevenção da COVID-19, os estabelecimentos 
comerciais cuja atividade principal possua Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) de bares, restaurantes, cantinas, lan-
chonetes e congêneres terão direito a auxílio no valor de R$ 1.000,00 
(mil reais), pago em cota única.” (NR)

Art. 2º A ementa da Medida Provisória nº 341, de 12 de março de 
2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Autoriza a concessão de Auxílio Emergencial, nos termos em 
que especifica, aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, 
restaurantes, cantinas, lanchonetes e congêneres, bem como ao setor 
cultural.” (NR)

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 25 DE MARÇO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI Nº 158 / 2021

Considera de Utilidade Pública 
o “GRUPO DE AÇÃO PELA SOCIE-
DADE HUMANA- GASH”, com sede e 
foro no Município de São Luís, no Esta-
do do Maranhão.

Art. 1º - Fica Considerado de Utilidade Pública o GRUPO DE 
AÇÃO PELA SOCIEDADE HUMANA –GASH”, entidade da so-
ciedade civil sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de São 
Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manoel Be-

ckman, em São Luís 23 de março de 2021. - NETO EVANGELISTA 
- Deputado Estadual
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REQUERIMENTO N° 136 / 2021 

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja en-
caminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO 
DINO e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE, CARLOS LULA, solicitan-
do informações sobre os motivos pelos quais houve o encerramento 
do drive-thru de testagem para Covid-19, montado pelo Governo 
do Estado, no Parque do Rangedor.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de março de 2021. – 
Wellington do Curso – Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 137 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III do Regimento Inter-
no deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do 
Plenário, seja submetido ao regime de tramitação de urgência, para 
discussão e votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após 
a presente sessão ordinária, o Projeto de Lei 323/2020.

Assembleia Legislativa, em 25 de março de 2021. – Wellington 
do Curso – Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 138 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 

requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja determinado que 
tramite em regime de urgência o PROJETO DE LEI N° 147 / 2021, 
proposto pelo Poder Executivo no dia 18 de março de 2021, que dispõe 
sobre autorização ao Poder Executivo a contratar operação de crédito 
junto ao Banco de Brasília - BRB, até o valor de R$ 180.000.000,00 
(cento e oitenta milhões de reais), para execução do Programa Mara-
nhão Forte.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 25 de março de 2021. - 

“É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - De-
putado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 784 /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

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 29.03.2021

INDICAÇÃO Nº 790 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de 
Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA, solicitando-lhes 
que adotem providências, A FIM DE RESTABELECER O FUN-
CIONAMENTO DO DRIVE-THRU DE TESTAGEM PARA CO-
VID-19, MONTADO PELO GOVERNO DO ESTADO, NO PAR-
QUE DO RANGEDOR.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibi-
lidade de restabelecer o funcionamento do drive-thru de testagem para 
Covid-19, montado pelo Governo do Estado, no Parque do Rangedor, 
que teve suas atividades encerradas no último dia 19 sem justificativa, 
no entanto, seu funcionamento é essencial para monitorar os casos ati-
vos de COVID-19 e informar a população, pois o número de infectados 
só aumenta em todo país, inclusive no estado do Maranhão.

Convém ressaltar que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, que deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, conforme art. 196 da Constituição Federal

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 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 791 / 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 Rua São Bernardo no bairro São 
Bernardo em São Luís, Maranhão.

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 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 792 / 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 Governador do Estado, 
Flávio Dino, ao Secretário da Educação do Estado do Maranhão, o 
Senhor Felipe Camarão, ao Conselho Estadual da Educação, presi-
dido pela Professora Soraia Raquel Alves da Silva e ao Presidente do 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão, 
Senhor Paulino Delmar Rodrigues Pereira, sugerindo que as férias 
escolares de julho sejam antecipadas para abril na rede estadual e 
privada de ensino, facilitando a implementação das medidas preventi-
vas adotadas contra a pandemia da COVID-19 (novocoronavirus), sem 
prejudicar o calendário escolar e a aprendizagem dos alunos. 

A extensão da modificação do calendário escolar à rede privada 
pode ter seus termos pactuados com os diretores das respectivas insti-
tuições de ensino. Frise-se que a medida está em consonância com o art. 
2º, I, da Resolução nº 94 de 2020, do Conselho Estadual de Educação, 
que determina que “as entidades devem adotar providências que mini-
mizem os impactos na aprendizagem dos estudantes com a suspensão 
das atividades presenciais”. 

Portanto, considerando que as novas variantes da COVID-19 
possuem alta transmissibilidade e, consequentemente, mais crianças 
estão sendo hospitalizadas, justifica-se a presente indicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de março de 2021. - 
DR. YGLÉSIO  - DEPUTADO ESTADUAL

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

Ata da Quadragésima Terceira Sessão Ordinária de Segunda Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia quinze de setembro de dois 
mil e vinte. 

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Adriano.   
Segundo Secretário, Senhor Deputado Pastor Ribinha.

Às nove horas e quarenta e cinco minutos, presentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Doutor Yglésio, 
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Pastor Ribinha, Roberto 
Costa. Participaram remotamente os (as) Senhores (as) Deputados (as): 
Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda e Edson Araújo. Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio 
Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro 
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza 
Hortegal, Fábio Braga, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino 
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco 
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Socorro Waquim, Toca Serra, 
Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula 
e Zito Rolim. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, determi-
nando a leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da Sessão anterior, 
que foi aprovado. Em seguida, concedeu a palavra aos (as) Deputados 
(as): Pastor Ribinha,que discorreu sobre a necessidade de recuperação 
da MA 337, objeto de Indicação de sua autoria; Adriano, que  denunciou 
a aglomeração nas convenções partidárias no Estado do Maranhão e o 
descaso com a pandemia do coronavírus, pois, segundo o deputado, não 
houve cumprimento do Decreto que limita a cem pessoas o número de 
participantes e Douto Yglésio, que solicitou a reativação do Ambula-

tório de Cardiologia do Hospital Carlos Macieira, que foi desativado 
devido à pandemia, porque, para o deputado, não faz sentido manter 
esse serviço suspenso enquanto a classe política promove aglomerações 
nas convenções partidárias, desrespeitando as orientações sanitárias. 
Não havendo mais oradores inscritos no tempo regimental destinado 
ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou que não havia matéria 
para ser apreciada na Ordem do Dia. Não havendo orador inscrito no 
primeiro horário do Grande Expediente, no Tempo dos Partidos, nem 
no Expediente Final e nada mais havendo a tratar, o Presidente encer-
rou a Sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e 
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel 
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 15 de setembro de 2020.

Senhor Deputado Adriano
Presidente, em exercício

Senhor Deputado Pastor Ribinha
Segundo Secretário,

Ata da Quadragésima Quarta Sessão Ordinária de Segunda Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia dezesseis de setembro de dois 
mil e vinte. 

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Adriano.  
Segundo Secretário, Senhor Deputado Pastor Ribinha.

Às nove horas e quarenta e cinco minutos, presentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano e Pastor 
Ribinha. Participaram remotamente os (as) Senhores (as) Deputados 
(as): Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda e Edson Araújo. Au-
sentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pi-
res, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte 
Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará 
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, 
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Socorro Waquim, Toca 
Serra, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Iná-
cio Lula e Zito Rolim. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, 
determinando a leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da Sessão 
anterior, que foi aprovado. Não havendo oradores inscritos no tempo 
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou que 
não haveria Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrado a presente Ata, que 
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 16 de setembro de 
2020.

Senhor Deputado Adriano
Presidente, em exercício

Senhor Deputado Pastor Ribinha
Segundo Secretário

Ata da Sexagésima Oitava Sessão Ordinária da Segunda Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dez de dezembro de dois mil e 
vinte.

Presidente, Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Deputada Andreia Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Deputado Rafael Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados: Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Re-
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zende, Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro 
Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Mace-
do, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, 
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Vinícius Lou-
ro, Wellington do Curso e Wendell Lages. Participaram remotamente 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutora Cleide Coutinho, Ed-
son Araújo, Pará Figueiredo, Roberto Costa, Pastor Cavalcante e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, 
Detinha, Edivaldo Holanda, Mical Damasceno e Zé Inácio Lula. O 
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico, 
do Resumo da ata da sessão anterior, que foi aprovado, e concedeu a 
palavra aos (as) Deputados (as): Doutor Yglésio, Wellington do Curso 
e Doutora Thaísa Hortegal (FALTAM OS DISCURSOS) Não havendo 
mais oradores inscritos no tempo regimental destinado ao Pequeno 
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando 
em único turno o Parecer nº 720/2020 da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC), em redação final, a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 021/2020, de autoria Deputado Doutor Yglésio, 
sendo este aprovado e a respectiva proposta de Emenda encaminhada 
à promulgação. Em primeiro turno, votação nominal, foi anunciada a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n° 006/2017, de autoria do 
Deputado César Pires, que altera o Art. 137 da Constituição Estadual, 
para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que 
especifica. Com parecer contrário oferecido pela CCJC, a PEC foi en-
caminhada à votação pelo Deputado César Pires, autor da matéria em 
curso e pelo Deputado Wellington do Curso, sendo a mesma rejeitada 
por 30 (trinta) votos não, 04 (quatro) votos sim e uma abstenção, con-
forme relação nominal anexa. Também em primeiro turno, tramitação 
ordinária, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário o 1º, 2º, 3º 
e o 4º pedido de destaque, apresentado pelo Deputado Doutor Yglésio, 
os quais foram rejeitados pela maioria em Plenário. Na sequência foi 
apreciada a Proposta de Emenda Constitucional n° 006/2020, de au-
toria dos Deputados Doutor Yglésio e Othelino Neto, que altera o Art. 
136-a da Constituição Estadual, criando a impositividade das emendas 
parlamentares individuais, prevendo índices de reserva orçamentária 
para seu cumprimento, a qual foi aprovada, na forma do Substitutivo 
apresentado pela CCJC, por 36 (trinta e seis ) votos sim, conforme re-
lação nominal anexa. Em único turno, foi aprovada e encaminhada à 
sanção governamental a Medida Provisória nº 332/2020, encaminhada 
pela Mensagem Governamental nº 092/2209, que altera a Lei nº 7.799, 
de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do 
Estado do Maranhão, com parecer favorável da (CCJC). Em primeiro 
e segundo turnos, regime de urgência, o Plenário aprovou: Projeto de 
Lei nº 347/2020, (Mensagem Governamental nº 091/2020), autoriza o 
Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato de operação de 
crédito formalizado com esteio na Lei nº 10.546, de 23 de dezembro 
de 2016, para adequação às disposições da Lei Complementar Federal 
nº 173, de 27 de maio de 2020, com parecer favorável da CCJC e de 
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle; Projeto de 
Lei nº 349/2020, (Mensagem Governamental nº 093/2020), que institui 
o Programa Trabalho Jovem, autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção, nos termos do art. 19, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, para o alcance dos objetivos que especifica; Projeto de 
Lei nº 350/2020, (Mensagem Governamental nº 094/2020), que autori-
za o Poder Executivo a alienar bens imóveis das instituições escolares 
municipalizadas que especifica, com parecer da CCJC  e da Comissão 
de Obras e Serviços Públicos. Ainda em primeiro e segundo turnos, 
com parecer favorável da CCJC,  foi aprovado e encaminhado à sanção 
governamental: Projeto de Lei n° 104/2019, de autoria do Deputado 
Duarte Júnior,  que altera a Lei nº 9.683 de 28 de agosto de 2012, que 
institui a meia-entrada para professores da rede pública e privada em 
estabelecimentos que promovam lazer e cultura. Com parecer favorável 
da CCJC e da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia, foram aprovados e encaminhados à sanção governamen-

tal os Projetos de Lei n°s: 335/2019, de autoria do Deputado Duarte 
Júnior, que dispõe sobre o Plano de Fomento a Formação Continuada 
de Professores e 36/2020, de mesma autoria,  dispondo sobre a obriga-
toriedade da Informação do Número Internacional Padronizado – ISBN 
dos livros, apostilas e similares nas listas de materiais escolares em to-
das as instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental, mé-
dio, superior e de pós-graduação no âmbito do Estado do Maranhão. O 
Projeto de Lei n° 381/2019, ainda do Deputado Duarte Júnior, que cria, 
no Estado do Maranhão, o Programa Pró-Idade, com parecer favorável 
da CCJC, com  substitutivo, foi aprovado nos seus turnos regimentais 
e encaminhado à redação final. Na sequência o Presidente anunciou 
em primeira Sessão o Projeto de Lei nº 343/2020, Mensagem nº 085-
b/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do 
Plano Plurianual  2020-2023, instituído pela Lei nº 11.204, de 31 de 
dezembro de 2019, sendo este encaminhado à 2ª discussão. Por fim, 
o Plenário aprovou o Requerimento nº 367/2020, de autoria do Depu-
tado Antônio Pereira, solicitando que seja encaminhada mensagem de 
congratulações à Professora Sheila Bordalo, pela sua eleição e posse, 
no cargo de Presidente do Sindicato dos Profissionais do Magistério 
do Ensino Público Municipal de São Luís – SINDEDUCAÇÃO. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a presente sessão, determi-
nando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devi-
damente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 10 de dezembro de 2020.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputado Rafael Leitoa
Segundo Secretário, em exercício,

 
Ata da Sexagésima Nona de Sessão Ordinária da Segunda Sessão 

Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia catorze de dezembro de dois mil 
e vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezen-

de. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados: 
Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos Florêncio, Daniella Tema, Doutor 
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Doutora 
Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Paulo 
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo 
Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito 
Rolim. Participaram remotamente os (as) Senhores (as) Deputados (as): 
Arnaldo Melo, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo e Roberto Costa. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados 
(as): César Pires, Ciro Neto, Detinha, Duarte Júnior, Felipe dos Pneus, 
Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rigo Teles e Zé Inácio Lula. O 
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico, 
do Resumo da ata da sessão anterior, que foi aprovado, e concedeu a 
palavra aos Deputados: Wellington do Curso, que registrou a reunião 
com o Procurador da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Maranhão, Dr. Bispo e com o Dr. Thiago Diaz para tratar da convocação 
dos aprovados em concursos públicos no Estado do Maranhão,  falou 
sobre uma paralisação dos motoristas e cobradores para sensibilizar a 
sociedade para as arbitrariedades que o Sindicato dos Rodoviários vem 
cometendo e, por fim, apresentou Requerimento de sua autoria para 
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que a Secretaria de Segurança Pública apresente um relatório sobre 
as viaturas, efetivo de policiais e agentes penitenciários; Dr. Yglésio, 
que cobrou providências do Sr. Wilson Mateus quanto à morte da 
funcionária por esmagamento dentro das instalações do supermercado. 
Não havendo mais oradores inscritos no tempo regimental destinado 
ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, 
anunciando em segunda sessão o Projeto de Lei nº 343/2020, Mensa-
gem nº 085-b/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
revisão do plano plurianual 2020-2023, instituído pela Lei nº 11.204, 
de 31 de dezembro de 2019 e dá outras providências. com parecer fa-
vorável emitido pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização e 
controle. Em primeira sessão, o Projeto de Lei nº 344/2020, (mensagem 
nº 085-a/2020), de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e 
fixa a despesa do estado do Maranhão para o exercício financeiro de 
2021, elaborado em atendimento aos dispositivos constitucionais e em 
conformidade com a Lei nº 11.327, de 25 de agosto de 2020 (ldp). Com 
parecer favorável emitido pela  Comissão de Orçamento, Finanças, 
Fiscalização e Controle, sendo encaminhado para segunda discussão. 
Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados: Requerimento nº 
372/2020, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando 
que seja enviada mensagem de congratulações e aplausos ao Instituto 
Histórico e Geográfico do Maranhão (IHGM), através do seu Presidente, 
Senhor José Augusto Silva Oliveira, pelos profícuos 95 anos de histó-
ria; Requerimentos nºs: 373, 374, 377, 378 e 379/2020, todos de autoria 
do Deputado Doutor Yglésio, solicitando que sejam votados em regime 
de urgência os Projetos de Lei nºs: 136, 062, 259, 246 e 264/2020. Os 
citados projetos foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão 
Ordinária. Por fim, o Plenário aprovou o Requerimento nº 387/2020, de 
autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando a discussão e votação 
em regime de urgência dos Projetos de Lei nºs 343 e 344/2020 (LOA), 
ambos de autoria do Poder Executivo. O Requerimento nº 375/2020, de 
autoria do Deputado Felipe dos Pneus, ficou transferido para a próxi-
ma Sessão, devido à ausência do autor. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente anunciou a encerrou a presente sessão ordinária, convocan-
do uma Sessão Extraordinária para segunda discussão do Projeto de 
Lei nº 344/2020 do Poder Executivo e determinou que fosse lavrada a 
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 
de dezembro de 2020.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício,

Ata da Quarta Sessão Extraordinária da Segunda Sessão Legisla-
tiva da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, realizada no dia catorze de dezembro de dois mil e vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezen-

de. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor 

Yglésio.

Às dezesseis horas e cinquenta minutos, presentes os (as) 
Senhores (as) Deputados: Adelmo Soares, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, 
Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Paulo Neto, 
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, 
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes: 

Adriano, César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Duarte 
Júnior, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Rigo Teles, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. O Presidente 
declarou aberta a Sessão Extraordinária, anunciando na Ordem do Dia 
em segunda discussão o Projeto de Lei nº 344/2020, (Mensagem nº 085-
a/2020), de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a 
despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2021, 
elaborado em atendimento aos dispositivos constitucionais e em confor-
midade com a Lei nº 11.327,de 25 de agosto de 2020 (ldp). Com parecer 
favorável emitido pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 
e Controle, o projeto teve encerrada a discussão, e retornou à Comissão 
de Orçamento , Finanças, Fiscalização e Controle, para recebimento de 
emendas. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a 
presenta ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente anunciou a encerrou a presente sessão, 
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será 
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio 
Manuel Beckman, em São Luís, 14 de dezembro de 2020.

 
Deputado Othelino Neto

Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputado Doutor Yglésio
Segundo Secretário, em exercício, 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 093/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 085 /2021, de autoria 

do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Dia Estadual 
de Valorização dos Profissionais da Saúde, a ser lembrado anualmente 
no dia 23 de fevereiro, que passará a integrar o Calendário Oficial de 
Eventos do Estado do Maranhão.

  Justifica o autor da presente proposição de Lei que a mesma visa 
instituir, no âmbito do Estado do Maranhão, a data de 23 de fevereiro 
como o Dia Estadual de Valorização dos Profissionais da Saúde, ho-
menageando diversas categorias que têm como principal missão cuidar 
das pessoas. Em meio a pandemia do Novo Coronavírus, a importância 
desses profissionais tem sido destacada pela imprensa e pela comunida-
de em geral, contudo este reconhecimento deve ser permanente e não se 
restringir apenas a uma profissão, e um momento transitório.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto, 
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

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

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 085/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                              Vota contra
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Rafael Leitoa
Dep. Duarte Júnior
Dep. Wendell Lages
Dep. Ciro Neto
Dep. Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 095/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 045/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a campanha “Ido-
sos Órfãos de Filhos Vivos” para a orientação e conscientização sobre 
o cuidado aos idosos e as consequências do seu abandono no âmbito do 
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

 Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída no Esta-
do do Maranhão a campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, com o 
objetivo de orientar e conscientizar à população sobre os cuidados com 
os idosos e as consequências do seu abandono afetivo e financeiro, por 
parte de seus familiares.

A Campanha de que trata a propositura de Lei, em epígrafe, será 
realizada durante todo o mês de outubro, com o objetivo de sensibili-
zar a população, em especial, estudantes e assistentes sociais quanto à 
importância da conscientização sobre os cuidados com os idosos e as 
consequências prejudiciais que o seu abandono afetivo e financeiro, por 
parte de seus familiares, causa à sociedade.

Consta na justificativa que muitos filhos adultos ficam inconfor-

mados ou – até mesmo - irritados por precisarem acompanhar os pais 
idosos a qualquer atendimento relativo à saúde, aposentadoria ou segu-
ridade social. 

Irritam-se por inúmeras razões e, principalmente, pelas dificulda-
des de se organizar no tempo, e pela incapacidade crescente dos idosos 
serem ágeis nos gestos e decisões, que pode levar, muitas vezes a reor-
ganização familiar. 

A evasão dos mais jovens em busca de recursos de sobrevivência 
e de desenvolvimento, sempre ocorreu. Trabalho, estudos, fugas e per-
seguições, o fato é que as condições sociais atuais pressionam os jovens 
a abandonarem o lar paterno. 

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela 
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), 
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados 
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determina-
dos limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissi-
tudes no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza 
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no 
Art.42, da CE/89.

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

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos adminis-
trativo é chamado de atribuição) e sim de campanha educativa a serem 
adotadas pelo Estado no que diz respeito a Campanha Mais Mulheres 
na Política, que ficará a critério do Poder Executivo.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder 
Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do 
Poder Legislativo dos Estados Federados. 

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

nº 045/2021, por não vislumbrarmos nenhuma inconstitucionalidade ou 
ilegalidade

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 Ordinária nº 
045/2021, nos termos do voto do Relator. 

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

29 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                     
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Júnior 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 107 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 305/2020, de autoria da 
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Senhora Deputada Valéria Macedo, que Dispõe sobre instituição da 
Campanha “Agosto Lilás”, no Estado do Maranhão, visando sensi-
bilizar a sociedade sobre o combate à violência doméstica e familiar 
contra a mulher e divulgar a Lei “Maria da Penha” e dá outras 
providências.”

  Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a Campa-
nha do “Agosto Lilás”, no Estado do Maranhão, a ser realizada durante 
todo o mês de agosto, em alusão à data da sanção da Lei “Maria da 
Penha”, de 02 de agosto de 2006, cujo objetivo é sensibilizar a socie-
dade maranhense a respeito da essencialidade das políticas públicas e 
privadas, voltadas ao combate da violência doméstica, familiar e social 
contra a mulher, bem como de divulgar a Lei “Maria da Penha” e todas 
as leis que previnem e combatem qualquer tipo de violência contra as 
mulheres.  

Consta na justificativa da autora da propositura de Lei, que a re-
ferida campanha, busca, por todo o mês de agosto, mobilizar entidades 
da sociedade civil ligada a agenda de combate a qualquer tipo de vio-
lência contra as mulheres, promovendo debates, seminários, palestras, 
simpósio; elaborar e sugerir anteprojeto de leis e de políticas públicas, 
dentre outras atividades, estendendo-se, tais atividades, inclusive, para 
todo o público em geral, visando, cada vez mais, a divulgação da Lei 
“Maria da Penha”. 

    Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela 
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), 
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados 
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determina-
dos limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissi-
tudes no seu trabalho de elaboração normativa.

    Da análise da proposição constata-se que a medida é de natu-
reza legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames 
no Art.42, da CE/89.

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

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos adminis-
trativo é chamado de atribuição) e sim de campanha educativa a serem 
adotadas pelo Estado no que diz respeito a Campanha Mais Mulheres 
na Política, que ficará a critério do Poder Executivo.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder 
Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do 
Poder Legislativo dos Estados Federados. 

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

nº 305/2020, 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 305/2020, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.  
    Presidente: Deputado Adelmo Soares
    Relator:  Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                              Vota contra
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Rafael Leitoa

Dep. Duarte Júnior
Dep. Ciro Neto
Dep. Wendell Lages
Dep. Neto Evangelista
Dep. Wendell Lages
Dep. Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  131 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 128/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Obriga os hospitais e clínicas particulares que 
atuam no âmbito do Estado do Maranhão a informarem relatório 
diário com a quantidade de leitos disponíveis para pacientes com 
COVID-19 ao PROCON/MA e à Secretaria de Estado da Saúde do 
Maranhão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, 
bem como parecer de mérito favorável da Comissão de Saúde, com 
emenda modificativa apresentada pelo Senhor Deputado Doutor Yglé-
sio.

Concluída a votação, com a emenda modificativa, vem agora a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária  nº 128/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

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 Ordinária nº 
128/2021, em redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 29  de março de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra

Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Neto Evangelista
Deputado Duarte Júnior
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 128/2021

Obriga os hospitais e clínicas 
particulares que atuam no âmbito do 
Estado do Maranhão a informarem re-
latório diário com a quantidade de lei-
tos disponíveis para pacientes com CO-
VID-19 ao PROCON/MA e à Secretaria 
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de Estado da Saúde do Maranhão, 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 re-
latório diário com a quantidade de leitos disponíveis para pacientes com 
COVID-19.

  Parágrafo único. O relatório deverá ser enviado ao 
PROCON Maranhão e à Secretaria de Estado da Saúde do Ma-
ranhão, diariamente, até 17h, via canal de atendimento eletrônico 
definido pelos órgãos.

  Art. 3º Após o recebimento das informações de que 
trata o art. 2º desta lei, o PROCON/MA e a Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão poderão divulgar o relatório através de seus 
portais na internet e demais canais de relacionamento com o públi-
co.

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 
sanção 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 e à Secretaria de Es-
tado da Saúde do Maranhão.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 136 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Zé Inácio, que Altera o art. 38, à Resolução Legisla-
tiva nº 449 de 24 de junho de 2004 (Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão), subscrito pela terça parte dos 
membros da Assembleia Legislativa. 

O Projeto de Resolução Legislativa em epígrafe, propõe mo-
dificar, o art. 38, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, referente às Comissões Permanentes, no que diz 
respeito ao marco inicial do mandato do Presidente e do Vice-Presiden-
te, na forma seguinte: 

“Art. 38. As Comissões terão um Presidente e um Vice-Presiden-
te, eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos compo-
nentes eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição.”

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

Conforme o art. 272, do Regimento Interno, poderá ser modifi-
cado ou ser reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa 
da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial para esse fim criada, 
também por um terço dos membros da Assembleia.       

    No caso em tela, o Projeto de Resolução Legislativa está as-
sinado por mais de 20 (vinte) Deputados, não havendo qualquer vício 
a macular o Projeto, estando ele em consonância com as disposições 
regimentais desta augusta Casa. 

Sendo assim, o Projeto de Resolução Legislativa analisado, não 
padece de nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijuridici-
dade. 

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

solução Legislativa nº 002/2021. 
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, 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 Resolução 
Legislativa nº 002/2021, nos termos do voto do Relator.

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

29 de março de 2021. 
    
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Rafael Leitoa
Dep. Duarte Júnior
Dep. Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 139 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 368/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que “Estabelece o padrão de iden-
tidade e as características do processo de elaboração da Cachaça do 
Maranhão e dá outras providências.”

Segundo o artigo da presente proposição de lei, poderá ser classi-
ficada como Cachaça do Maranhão a bebida fermento-destilada a partir 
do caldo da cana, com graduação alcóolica de 40%vol. a 48%vol. (Qua-
renta a quarenta e oito por cento em volume), à temperatura de 20ºC 
(vinte graus Celsius), com características sensoriais peculiares, produ-
zida no Estado, que seja:  fabricada em safras anuais, a partir de 
matéria-prima básica; processada de acordo com as características 
históricas e culturais de cada uma das regiões do Estado;  elabora-
da e engarrafada na origem;  ser destilada em alambique de cobre.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição, observamos 
a relevância do presente projeto, contudo, na perspectiva constitucional, 
alguns vícios de forma foram evidenciados.

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual, neste sentido, 
citamos os arts. 7º, 10, 12, e 13.

Observando-se os citados artigos verifica-se a competência pri-
vativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de Lei que dispo-
nham sobre organização administrativa, criação, estruturação e atribui-
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ção das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da 
Administração Pública Estadual. 

A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para 
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governa-
dor do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-
tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as competências/atribuições do Executivo Estadual, 
e neste contexto, sobre as normas e diretrizes para a instituição de pro-
gramas em políticas públicas.  

Em verdade a presente proposição trata de uma ação em políti-
cas públicas, ou seja, ação de certificação de produtos para consumo, 
in casu, especificando de forma mais detalhada como serão realizadas 
a produção, fiscalização, certificação referente a cadeia produtiva da 
“Cachaça do Maranhão”

Como se trata de uma política de Estado voltada para a iniciativa 
privada, na qual se requer do produtor da aguardente diversas obriga-
ções, é assim justificável que o Executivo Estadual fomente tal política 
que visa a uniformização de padrões na produção da bebida. 

É importante lembrar ainda, que o Poder Legislativo não possui 
competência para criar programas de governo uma vez que a elaboração 
e a execução de plano ou programa são atividades inseridas no rol de 
competências do Executivo, podendo prescindir de previsão legal. 

Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no 
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o deta-
lhamento da ação executiva, prescrevendo a implantação de política 
governamental, fato que iria esvaziar a atuação institucional do Poder 
Executivo e, principalmente, contrariar o Princípio da Separação dos 
Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no art. 
2º da Constituição da República.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

368/2020, visto que a proposição padece de inconstitucionalidade for-
mal. 

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 Ordinária nº 
368/2020, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 29 de março de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Neto Evangelista
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Duarte Júnior
Deputado Ciro Neto
Deputado Adelmo
Deputado Rafael
Deputado Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 147/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 117/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Neto Evangelista, que Dispõe sobre o prazo de vali-
dade de Laudo Médico-Pericial que atesta Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), para os fins que especifica, no âmbito do Estado do 
Maranhão. 

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que a validade por pra-
zo indeterminado prevista no caput deste artigo se impõe tanto para a 
rede de serviços públicos, quanto para a rede privada, em especial, nas 
áreas de saúde, educação e assistência social, e poderão ser emitidos 
por profissional da rede pública ou privada de saúde, observados os 
demais requisitos para a sua emissão estabelecidos na legislação per-
tinente, em especial: indicação do nome completo da pessoa com de-
ficiência;  indicação do número do Código Internacional de Doenças 
(CID); e indicação do nome do profissional médico, responsável pelo 
laudo, com indicação do número de registro no Conselho Regional de 
Medicina (CRM). 

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

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

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

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

Nota-se, que o presente Projeto de Lei, não está tratando de nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos adminis-
trativos é chamado de atribuição) e sim de regulamentação, no sentido 
de propor prazo indeterminado para os laudos que atestem Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), sem dúvida um dos segmentos mais caren-
tes de cuidados especializados em nosso Estado, como bem justifica o 
autor da propositura de Lei.

Ademais, a proposição em análise dispõe em essência sobre 
a proteção e defesa da saúde pública, em especial, das pessoas com 
Transtorno Espectro Autista (TEA), matéria de competência con-
corrente dos entes da federação, nos termos dos arts. 24, XII da CF/88 
e Art. 12, inciso II, alínea “m” da CE/89, senão vejamos: 

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

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Art. 12 - Compete, ainda, ao Estado:
(...)
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
m) previdência social, proteção e defesa da saúde;”
 
Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 117/2021, por não possuir nenhum vício formal 
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nem material de inconstitucionalidade.

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

dania, 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 Ordi-
nária nº 117/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.  
                                                              
     Presidente: Deputado Adelmo Soares
    Relator:  Deputado Adelmo Soares
      
Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Júnior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 148 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 014/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que Modifica a Lei Ordinária Estadual nº 8.596 de 
2009, tornando eliminatória a fase do Exame Psicotécnico para ingresso 
em Carreira do Sistema de Segurança Pública do Maranhão. 

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, 
com emenda substitutiva apresentada no âmbito da comissão tecnica.

Concluída a votação, com a emenda substitutiva, vem agora a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária nº 014/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

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

dania, 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 Ordi-
nária nº 014/2020, em redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
      
 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Dr. Yglesio
Deputado Ciro Neto
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Junior

PROJETO DE LEI Nº 014/2020

Modifica a redação do parágrafo 
único do artigo 11 da lei ordinária es-
tadual nº 8.956 de 15 de abril de 2009, 
tornando eliminatória a fase do exame 
psicotécnico para ingresso em carreira 
do sistema de Segurança Pública do 
Maranhão. 

Art. 1º - O parágrafo único, do art. 11, da Lei Ordinária Estadual 
nº 8.956 de 15 de abril de 2009, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 11.(...)
Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, o con-

curso público constará de teste de aptidão física, exame médico, de 
investigação social, curso de formação profissional e exame psicotéc-
nico, todos de caráter eliminatório, devendo este último obedecer a 
critérios objetivos que devem ser especificados no edital do certame”.

Art. 2º - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 149 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 651/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que Estabelece as Diretrizes Estaduais para as Ações 
Informativas e Paliativas sobre a Síndrome de RETT, e dá outras pro-
vidências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, 
com emenda substitutiva apresentada no âmbito da comissão técnica.

Concluída a votação, com a emenda substitutiva, vem agora a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária  nº 651/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

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 Ordinária nº 
651/2019, em redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
      
Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
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Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Júnior

PROJETO DE LEI Nº 651/2019  

Estabelece as Diretrizes Estaduais 
para as Ações Informativas e Paliativas 
sobre a Síndrome de RETT, e dá outras 
providências. 

Art. 1º – Ficam instituídas as Diretrizes Estaduais para as Ações 
Informativas e Paliativas sobre a Síndrome de Rett e assistência às pes-
soas acometidas pela enfermidade.

Art. 2º – As diretrizes a que se refere o caput desse artigo se 
substanciam em: 

I – realização de campanhas de divulgação sobre as caracterís-
ticas da doença e seus sintomas, veiculadas em formatos acessíveis e 
com linguagem de fácil entendimento, inclusive nas escolas, para cons-
cientização de alunos e professores e combate ao bullying, informando 
as precauções que devem ser tomadas pelas pessoas acometidas pela 
Síndrome de Rett e orientações sobre os tratamentos adequados como 
suporte aos enfermos e às suas famílias;

II – instituição de parcerias e convênios entre órgãos públicos, 
entidades da sociedade civil e empresas privadas, a fim de produzir tra-
balhos conjuntos sobre a doença;

III – adoção por hospitais públicos de programas no qual desig-
narão data e local para encontros mensais entre associações e pacientes 
diagnosticados com Síndrome de Rett, para acolhimento e orientação; 

IV – eficiência, humanização e acessibilidades no atendimento às 
pessoas acometidas por Síndrome de Rett.  

Art. 3º –  O Estado do Maranhão poderá criar, em parceria com 
as instituições de ensino superior públicas e particulares maranhenses, o 
Cadastro Estadual de Portadores de Síndrome de Rett, sistema de infor-
mação cujos objetivos são a obtenção de dados epidemiológicos sobre 
a população atingida, facilitar o acompanhamento do tratamento dos 
pacientes e contribuir para o desenvolvimento de pesquisas científicas 
sobre as doenças.

Art. 4º – As ações previstas no artigo 2º serão intensificadas 
anualmente, durante todo o mês de outubro e, especialmente, no dia 12 
deste mês, a ser instituído como o Dia Estadual da Conscientização e 
Orientação sobre a Síndrome de Rett, fazendo parte das campanhas de 
conscientização veiculadas em formatos acessíveis e com linguagem de 
fácil entendimento. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 150 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 033/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Daniella Tema que institui, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante o 
período gestacional.

A medida ora proposta em seu artigo 1º estabelece os objetivos 
do programa, e em seguida estabelece as medidas que as instituições de 
saúde devem adotar para a instituição do programa.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitu-
cionalidade, a juridicidade e a legalidade projeto de lei apresentado, nos 
âmbitos formal e material. 

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 

legislativo no âmbito estadual.
O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 

Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determi-
nadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de 
proposições legislativas. 

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é 
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá defla-
grar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Já o art. 43 prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa 
privativa do Governador para se tornarem válidas.

Assim, ao instituir um Programa Estadual, cria-se a obrigação 
para sua implementação pelo Poder Executivo, ferindo a regra de ini-
ciativa legislativa prevista constitucionalmente. 

O Poder Legislativo não possui competência para criar progra-
mas de governo, ou seja, políticas públicas, uma vez que a elaboração 
e a execução de plano ou programa são atividades inseridas no rol de 
competências do Executivo, podendo prescindir de previsão legal.

A apresentação de projeto de lei de iniciativa parlamentar na 
criação de políticas públicas é viabilizada desde que, em respeito ao 
Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência na 
estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo 
e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais.

A instituição de política pública estadual, mediante projeto de lei 
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos.

Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no 
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o deta-
lhamento da ação executiva ou questões técnicas, prescrevendo a im-
plantação de política governamental, fato que iria esvaziar a atuação 
institucional do Poder Executivo e, principalmente, contrariar o Princí-
pio da Separação dos Poderes, fundamento do Estado Democrático de 
Direito previsto no art. 2º da Constituição da República.

Assim, verifica-se vício de inconstitucionalidade formal, por in-
vasão de competência, no art. 3º, do presente Projeto de Lei. Este 
artigo extrapola a instituição de diretrizes, já que estabelece que o 
descumprimento da norma acarretará multa, se afastando da natureza 
abstrata e geral característica típica de norma diretiva, que consiste em 
traçar parâmetros objetivos para orientar uma determinada atividade, 
setor ou a sociedade em geral, sem, no entanto, criar normas de exe-
cução (multas).

Nesse contexto, sugere-se, com o objetivo de adequar a Proposi-
ção ao Texto Constitucional, a supressão do mencionado dispositivo 
(art. 3°), e renumeração dos demais dispositivos.

O inciso II, do art. 2º, traz o nome atual de uma publicação do 
Ministério da Saúde. Ocorre que estabelecer, em uma Lei, o nome de 
uma publicação em específico incorre em falha técnica, tendo em vista 
que pode ser alterado no futuro. Em razão disso, sugerimos a su-
pressão da expressão “Diagnóstico e Manejo Clínico”, constante do 
inciso II, do art. 2º.

Sendo assim, e observando as modificações acima sugeridas, 
não se observa mais nenhuma inconstitucionalidade formal no Projeto 
de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar uma interpretação 
ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim resultar 
no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo dos Esta-
dos Federados.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

033/2021, com as modificações acima sugeridas.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
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dania, 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 Ordi-
nária nº 033/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29  de  março de 2021.

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Júnior
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 151 /2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 020/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a reserva de 
vagas de estágio de nível superior em órgãos ou entidades da Adminis-
tração Pública do Estado do Maranhão para pessoas com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos.

      Nos termos do presente Projeto de Lei, os órgãos e entidades 
da Administração Pública do Estado do Maranhão ficam obrigados a 
destinar de 1% (um por cento) das vagas de estágio de nível superior 
para pessoas com idade igual o superior a 60 (sessenta) anos.

       O Parlamento no seu processo legislativo não pode ignorar 
as atribuições necessárias para o exercício das funções de cada Poder, 
em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes,  princípio este, 
basilar para um Estado Democrático de Direito, posto que no pós-posi-
tivismos os princípios possuem força normativa e não meramente meio                      
interpretativo.

Entre as matérias que o processo legislativo não pode ser defla-
grado por iniciativa do poder legislativo estadual, acham-se aquelas 
elencadas no art. 43, inciso V, da Constituição Estadual, in verbis: 

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:

I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar;

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

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

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

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

Destaca-se que, o Projeto de Lei visando estabelecer percentual 
de reserva de vagas em estágio na Administração Pública é da compe-
tência privativa do Governador do Estado.

Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios  sobre assunto análogo declarou inconstitucional a Lei 
nº 3.069/2002 do Distrito Federal, que tratava de reserva de vaga para 
estágio na Administração Pública por lei de iniciativa do parlamento. 
In verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
Nº 3.069/2002. PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. 
RESERVA DE VAGAS PARA ESTÁGIO E DECORRENTES DE 
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INICIATIVA PAR-
LAMENTAR. VÍCIO FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DO GOVERNADOR. OFENSA AOS ARTIGOS 53, CAPUT, 71, 
§ 1º, I, II E IV E 100, VI E X, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRI-
TO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE COM EFEITOS EX NUNC. 1. Nos termos dos artigos 53, caput, 
71, § 1º,I, II e IV e 100, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 
os poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal são indepen-
dentes e harmônicos entre si e compete privativamente ao Governa-
dora iniciativa das leis que disponham sobre servidores públicos do 
Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabi-
lidade e aposentadoria e criação, estruturação, reestruturação, des-
membramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Se-
cretarias de Governo, Órgãos e entidades da administração pública.  
2. A matéria veiculada no diploma legal objeto do presente controle abs-
trato de constitucionalidade relaciona-se diretamente à atividade admi-
nistrativa do Chefe do Executivo do Distrito Federal, o qual é o único 
autorizado a dispor sobre normas que regulamentem e restrinjam a 
forma de contratação de pessoal (art. 71, § 1º, I, da LODF) - como a 
imposição de reserva de percentual de vagas de estagiários -; sobre 
atribuições dos órgãos e entidades da administração pública (art. 
71, § 1º, IV, da LODF) - tal qual as dos arts. 2º e 3º, caput e § 1º da 
referida lei - e sua organização e funcionamento (art. 100, X, LODF) 
- como a reserva de vagas em contratos de prestação de serviço. 3. 
Encontram-se presentes razões de segurança jurídica para, nos termos 
do art. 27 da Lei nº 9.868/99, se conceder efeitos ex nunc à declaração 
de inconstitucionalidade da norma impugnada.4. Ação direta de incons-
titucionalidade julgada procedente com efeitos ex nunc e erga omnes.” 
(TJDFT 20150020201038ADI, Publicado no DJE: 17/05/2016. Pág.: 
20/22. Relatora: SIMONE LUCINDO) [original sem grifos]

Mutatis Mutandis, a tese do Acordão, acima citado, aplica-se 
também ao caso em tela. 

Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do Pro-
jeto de Lei nº 020/2020, em face da inconstitucionalidade formal, por 
ferir o art. 43, da Constituição Estadual e por consequência lógica o 
princípio da separação dos poderes. 

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

020/2021, em face de 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 Ordinária nº 
020/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                                                                   

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                         Vota contra
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Ciro Neto
Dep. Neto Evangelista
Dep. Wendell Lages
Dep. Duarte Júnior
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 153/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 088/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a Olimpíada 
Estadual de Saúde no Estado do Maranhão.

 Em suma, a Proposição de Lei, sob exame, prevê que a refe-
rida competição será realizada anualmente e dirigida aos alunos da 
rede pública estadual, que cursem o Ensino Médio e o Ensino Técni-
co Profissionalizante, objetivando o incentivo à realização de projetos 
que contribuam para a melhoria da qualidade das condições de saúde, 
integrando essa área.

Com efeito,  a preocupação primária da análise da propositura de 
Lei decorre da regulação de atos e procedimentos administrativos, ma-
téria que se encontra disciplinada no âmbito da atividade administrativa 
do Estado, cuja organização, funcionamento e direção superior cabe ao 
Chefe do Poder Executivo, imunes a intervenção do Poder Legislativo, 
a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, da CE/89, senão vejamos:

“Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
(...)
V - dispor sobre a organização e o funcionamento da administra-

ção do Estado
na forma da lei;”
Ademais, é sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe 

do Poder Executivo determinadas matérias para iniciativa de Projetos 
de Leis, in verbis:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: 

[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]

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

A medida ora proposta, trata-se de atividade nitidamente admi-
nistrativa, representativa de atos de gestão, assim, privativa do Poder 
Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da Administra-
ção. Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina le-
gislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode através de lei ocupar-se 
da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre 
invadindo área privativa do Poder Executivo. 

É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder 
Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela 
em atos de planejamento, organização, direção e execução de ativida-
des inerentes ao Poder Público. De outro lado, ao Poder Legislativo, 
de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normati-
vos revestidos de generalidade e abstração.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre matérias que disponham sobre organização admi-
nistrativa. 

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de 
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atri-
buições a órgãos públicos.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa e em consequência o Princípio da Separação de Poderes, 
padecendo de inconstitucionalidade formal. 

Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou 
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento Constitu-
cional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição Fede-
ral de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme 
o texto do art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do 
art. 6º, da Constituição Estadual.

  No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmo-
nia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim  de controlar 
atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir 
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo as-
sim, um desequilíbrio institucional

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios 
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um 
poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente 
previstos ao longo de todo o texto constitucional. 

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

088/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, visto que fere 
o disposto nos art. 64, inciso V e 43, incisos III e V, ambos da CE/89.

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 Ordinária nº 
088/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista
   
Vota a favor                                                                    Vota contra
Dep. Duarte Júnior
Dep. Ciro Neto
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Rafael Leitoa
Dep. Wendell Lages

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 155 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 071/2021, 
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que “Dispõe sobre a 
composição mínima de 50% de mulheres nos Conselhos Estaduais, e dá 
outras providências.”

O referido Projeto de Lei prevê que “Conselhos Estaduais insti-
tuídos no âmbito do Governo do Estado do Maranhão deverão contar 
com a composição mínima de cinquenta por cento (50%) de mulheres”.

Primeiramente, se faz necessário dizer que os Conselhos Es-
taduais na área de formulação de políticas públicas ou os Conselhos 
Consultivos são órgãos pertencentes a estrutura do Poder Executivo 
Estadual.

 A iniciativa de Lei do Poder Executivo é um preceito do controle 
recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio da separação 
entre Poderes, princípio base para um Estado Democrático de Direito.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘e’, da Constituição Federal 
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 
que disponham atribuições dos Ministérios.

Os Estados federados, na elaboração de seu processo legislativo, 
não podem se afastar do modelo federal ao qual devem cumprir obriga-
toriamente ( Art. 25 caput, CF/88) por isso há matérias que o processo 
legislativo não poderá ser deflagrado pelo Poder Legislativo Estadual, 
como aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, 
como no caso em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em obediência ao prin-
cípio da simetria, determina em seu art. 43, V, que compete privativa-
mente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, 
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estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equi-
valentes e outros órgãos da administração pública estadual.

Sobre o assunto, trazemos baila o entendimento esposado pelo 
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Açõe Direta de 
Inconstitucionalidade   ADI 1275, in verbis:

“Lei do Estado de São Paulo. Criação do Conselho Estadual de 
Controle e Fiscalização do Sangue (COFISAN), órgão auxiliar da Se-
cretaria de Estado da Saúde. Lei de iniciativa parlamentar. Vício de 
iniciativa. Inconstitucionalidade reconhecida. Projeto de lei que 
visa à criação e estruturação de órgão da administração pública: 
iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CF/1988). 
Princípio da simetria.[ADI 1.275, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 
16-5-2007, P, DJ de 8-6-2007.]”

Que pese a impotência do assunto, queda-se claro e cristalino que 
o Projeto, ora em comento, estabelece normas para composição de um 
Órgão pertencente a estrutura do Poder Executivo, violando, assim, o 
princípio da reserva de iniciativa (art. 43, V, da CE/89) e, consequente-
mente, o princípio da separação dos poderes, padecendo de inconsti-
tucionalidade formal.

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

071/2021, em face de 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 071/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.
                                                                                                                                                                                                            
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages 
   
Vota a favor                                                                    Vota contra
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Ciro Neto
Dep. Rafael Leitoa
Dep. Duarte Júnior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 156 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 160/2020, de autoria do Senhor De-
putado Arnaldo Melo, que “Cria o Programa Estadual de Aquisição de 
Alimentos Diretamente do Pequeno Produtor Rural, com o objetivo de 
atender às necessidades alimentares de pessoas em situação de vulne-
rabilidade social durante o período de Pandemia do Novo Coronavírus 
(COVID-19).”

Nos termos do presente Projeto de Lei, o Programa tem como 
objetivo criar as condições para que o Poder Executivo atenda às ne-
cessidades alimentares de pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial durante o estado de calamidade pública decorrente da Pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19), com a aquisição direta de produtos 
agropecuários dos pequenos produtores rurais.

O Projeto de Lei prevê, ainda que o Poder Executivo, ficará au-
torizado a firmar acordos de cooperação com organizações da socie-
dade civil, previamente cadastradas, com o objetivo de auxiliar o Po-
der Público na identificação dos beneficiários enumerados constantes 
na presente propositura, além de auxiliar na distribuição dos produtos 
agropecuários.

Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos 
termos do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.

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

Nesta assertiva, os Estados-membros não poderão fugir do mode-
lo estabelecido na Magna Carta Federal que estabelece atribuições para 
cada Poder, em cumprimento ao princípio constitucional da simetria. 

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

Com efeito, a matéria tratada no Projeto de Lei, em análise, re-
fere-se a atribuição e matéria eminentemente administrativa de cada 
poder, desta forma viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º, 
da CF/88 e art. 6º, parágrafo único, da CE/89) e, por conseguinte, o 
princípio constitucional da reserva de iniciativa, senão vejamos:

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: [...] III – organização administrativa 
e matéria orçamentária. V – criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da 
administração pública estadual. [...]

__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei;[...]”

Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na 
mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder 
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é 
que poderão ser deliberadas e aprovadas, conforme acima descrito.

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Su-
premo Tribunal Federal, in verbis:

“Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do 
conteúdo nuclear do princípio da separação de poderes (CF, art. 2º), a 
proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne 
aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à 
incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando constan-
te de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa 
parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do chefe 
do Poder Executivo distrital na condução da administração pública, no 
que se inclui a formulação da política pública remuneratória do serviço 
público. [ADI 3.343, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 1º-9-2011, P, DJE de 
22-11-2011.]”

“Lei alagoana 6.153, de 11-5-2000, que cria o programa de leitu-
ra de jornais e periódicos em sala de aula, a ser cumprido pelas escolas 
da rede oficial e particular do Estado de Alagoas. Iniciativa privativa 
do chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre organização 
administrativa no âmbito do Estado. Lei de iniciativa parlamentar que 
afronta o art. 61, § 1º, II, e, da Constituição da República, ao alterar a 
atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio 
da simetria federativa de competências. Iniciativa louvável do legisla-
dor alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. [ADI 
2.329, rel. min. Cármen Lúcia, j. 14-4-2010, P, DJE de 25-6-2010.]”

“Lei 10.238/1994 do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição 
do programa estadual de iluminação pública, destinado aos Municípios. 
Criação de um conselho para administrar o programa. (...) Vício de 
iniciativa, vez que o projeto de lei foi apresentado por um parlamen-
tar, embora trate de matéria típica de administração. O texto normati-
vo criou novo órgão na administração pública estadual, o Conselho de 
Administração, composto, entre outros, por dois secretários de Estado, 
além de acarretar ônus para o Estado-membro. [ADI 1.144, rel. min. 
Eros Grau, j. 16-8-2006, P, DJ de 8-9-2006.]”
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Por todo o exposto, o Projeto de Lei sob exame, padece de in-

constitucionalidade formal, visto que fere o princípio constitucional da 
reserva de iniciativa, e por conseguinte, há quebra do princípio consti-
tucional da separação de poderes nos casos em que o Poder Legislativo 
edita ato normativo que configura, na prática, ato de gestão executiva. 
Quando o legislador, a pretexto de legislar, administra, configura-se o 
desrespeito à independência e a harmonia entre os poderes. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda 
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária 
Anual, senão vejamos:

Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orça-

mentária Anual.
Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 

criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve 
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secreta-
rias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola 
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

160/2020, por encontrar-se eivado de 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 Ordinária nº 
160/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                                                                   

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Duarte Júnior 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 157 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 051/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Helena Duailibe, que Considera de Utilidade Pública a Associação 
Comunitária e Creche das Famílias Carentes da Vila Vitória, com 
sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

A Associação Comunitária e Creche das Famílias Carentes da 
Vila Vitória, é uma Associação Comunitária, sem fins lucrativos, que 
tem por finalidades trabalhar em benefício das pessoas carentes, pelo 
progresso da comunidade, bem como prestar assistência de ordem 
material e social aos seus associados, pendentes e a comunidade em 
geral.

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

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

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

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

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

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 
051/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares                                                            
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
___________________                                                   ________________________
___________________                                                   ________________________
___________________                                                   ________________________
___________________                                                   ________________________
___________________                                                   ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 158 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 106/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Glalbert Cutrim, que Considera de Utilidade Pública o Instituto de 
Educação Superior Berakhah – IESB, com sede e foro no Municí-
pio de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

O Instituto de Educação Superior Berakhah - IESB, é uma 
Instituição sem fins lucrativos, por prazo indeterminado, e tem por fi-
nalidades propor, executar e disseminar estudos e pesquisa nas áreas 
de educação e ação comunitária, bem como oferecer assessoria a edu-
cadores para formulação e implementação de projetos educacionais 
e de ação comunitária.

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

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

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

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

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei                             nº 
106/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                            
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Rafael Leitoa
Dep. Duarte Júnior
Dep. Ciro Neto
Dep. Wendell Lages
Dep. Neto Evangelista
                      
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 160 /2021
 RELATÓRIO:

Cuida-se de Moção de Aplausos nº 017/2021, proposta pelo Se-
nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
ao Desembargador Joaquim Figueiredo, parabenizando-o por as-
sumir a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral no Estado do 
Maranhão.

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Wellington 
do Curso, que o Desembargador Joaquim Figueiredo é graduado em 
Direito pela Universidade Federal do Maranhão, em 1978. Ingressou na 
magistratura em 2 de maio de 1987, sendo designado para a comarca de 
Riachão. Atuou em Alcântara, Presidente Dutra, Itapecuru, Santa Inês e 
Bacabal. Chegou à 4ª entrância em 12 de fevereiro de 1992, exercendo 
o cargo de juiz auxiliar por cinco anos. Foi juiz corregedor na gestão 
do desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo e diretor do fórum 
«Des. Sarney Costa» nas gestões de Orville Almeida e Jorge Rachid.

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 017/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

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

dania, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 
1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação 
Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão votam pela aprovação da Moção nº 017/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 30 de março de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                                    Vota contra
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Rafael Leitoa
Dep. Wendell Lages
Dep. Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 161 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 018/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração a Desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar, parabeni-
zando-a por assumir a Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral 
no Estado do Maranhão.

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Welling-
ton do Curso, que a Desembargadora Ângela Salazar, bacharelou-se 
em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, em dezembro de 
1980. Três anos depois concluiu o curso de Serviço Social, também 
pela UFMA. Ainda em 1986, foi aprovada e nomeada, em 4 de dezem-
bro, juíza de direito. Tomou posse como titular da comarca de Vitó-
ria do Mearim. Atuou na comarca de Barra do Corda (1991-1992) e 
participou da implantação da Comarca de Açailândia, tornando-se a 
primeira juíza e diretora do Fórum, em 1992. No ano seguinte obteve 
remoção para a comarca de Pedreiras. 

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 018/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão votam pela aprovação da Moção nº 018/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                                 
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Rafael Leitoa
Dep. Wendell Lages
Dep. Neto Evangelista
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 163 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 342, de 17 de março 
de 2021, objeto da Mensagem do Executivo nº 012/2021, que Altera 
a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Siste-
ma Tributário do Estado do Maranhão.

Em suma, a Medida Provisória, sob exame, propõe alterar os in-
cisos IX e XI do caput do art. 13 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 
2002, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. (...)
(...)
IX – na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor da prestação
no Estado de origem;
(...)
XI – na hipótese do inciso XVI do art. 12, o valor da operação
sobre o qual foi cobrado no Estado de origem;
(...).” (NR)
Esclarece a Mensagem Governamental, que diante do cenário em 

que se sobreleva, há a necessidade de alteração da  Lei nº 7.799, de 19 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado 
do Maranhão, de modo a que os incisos IX e XI do caput do art. 13, 
modificados pela Lei nº 11.387, de 21 de dezembro de 2020, deixem de 
conter previsão relacionada a integração na base de cálculo do ICMS 
(Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação), nas hipóteses indicadas, da diferença entre a alí-
quota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.

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

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 42, § 1º e seguintes da Constituição Estadual.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

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

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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, senão vejamos:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, será 
convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do 
Estado.”

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

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados-
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 

do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43, da Constituição 
Estadual. Senão vejamos:

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado às 
leis que disponham sobre:

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre àquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, consoante dispõe o art. 43, inciso III e parágrafo único, da Cons-
tituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações es-
tabelecidas no art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
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305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do 
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reú-
ne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, 
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior res-
ponsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua 
prévia anuência (...)”.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa 
objeto da Medida Provisória.

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

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

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Diante do contexto, a proposta legislativa em apreço, reside na 
necessidade de aperfeiçoar a atuação administrativa para concretiza-
ção do princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput da Consti-
tuição da República, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

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

No caso em espécie, a urgência, decorre do princípio da supre-
macia do interesse público, que demanda velocidade na realização de 
mudanças, visando ao melhor funcionamento da máquina administra-
tiva.

Portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos requi-
sitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a le-
gitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

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

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:  

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI 
2150/DF (grifei)”

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

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória 
em comento.

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

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

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 342/2021, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição. 

Quanto ao mérito, deve ser ponderado que as providências con-
tidas no texto da Medida Provisória nº 342/2021, decorre do princípio 
da supremacia do interesse público, que demanda velocidade na rea-
lização de mudanças, visando ao melhor funcionamento da máquina 
administrativa. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 342/2021, considerando atendidos os pressupostos de relevân-
cia e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamen-
tária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

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

dania, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 
1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação 
Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, votam pela aprovação da Medida Provisória nº 
342/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                                                                                 
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages                                                   
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 167 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 096/2021, de 
autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que estabelece 
as diretrizes para criação do Programa de Acessibilidade a 
Prédios de Uso Público, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

  O Projeto de Lei, em epígrafe, estabelece as diretrizes para cria-
ção do Programa de Acessibilidade a Prédios de Uso Público, no âmbito 
do Estado do Maranhão, cujas disposições de ordem técnica devem ser 
implementadas pelo Poder Público, com os objetivos seguintes: assegu-
rar o acesso adequado as pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida; garantir que as dependências que demandam acentuado fluxo 
de público deverão estar, preferencialmente, localizadas no térreo das 
edificações; admitir acessos laterais ou secundários em prédios tom-
bados pelo patrimônio histórico, quando tal medida implique prejuízo 
arquitetônico do ponto de vista histórico, desde que atendam aos crité-
rios específicos estabelecidos pela ABNT, e aprovados pelos órgãos do 
patrimônio histórico e cultural competentes; os espaços e/ou elementos 
construtivos devem satisfazer as condições de acessibilidade; a circu-
lação horizontal como corredores e passagens devem apresentar piso 
revestido de material não escorregadio, regular, contínuo e durável e 
não interrompido por degraus; dentre outros.

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

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

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

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

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos admi-
nistrativos é chamado de atribuição) e sim de diretrizes concretas para 
guiar o Poder Público na formulação e realização de políticas públicas 
para a criança autista, sem dúvida um dos segmentos mais carentes de 
cuidados especializados em nosso Estado, como bem justifica o autor 
da propositura de lei. 

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res (art. 2º da CF/88 e parágrafo único do artigo 6º da CE/89), não haja 
interferência na estrutura organizacional da administração pública do 
Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades 
estatais.

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

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 096/2021, por não possuir nenhum vício formal 
nem material de inconstitucionalidade

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

dania, 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 
096/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                           
                                                                                                                                                  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                             
Vota a favor                                                                    Vota contra
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Ciro Neto
Dep. Wendell Lages
Dep. Rafael Leitoa
Dep. Duarte Júnior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 169/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 076/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington, que Institui a Política Estadual de Aten-
ção à Saúde Mental das pessoas acometidas pela COVID-19, no âmbi-
to do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, nos seus termos, determina que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) será responsável pela implementação e 
execução das ações e serviços a serem oferecidos às pessoas acometi-
das pela COVID-19. E o atendimento às pessoas acometidas pela CO-
VID-19 poderá ser realizado presencialmente ou à distância, de acordo 
com o regramento específico de cada modalidade, determinado pelo 
respectivo conselho profissional do membro da equipe multidisciplinar 
que prestar o atendimento.

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

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

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

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

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos admi-
nistrativos é chamado de atribuição) e sim de diretrizes concretas para 
guiar o Poder Público na formulação e realização de políticas públicas 
em atenção à Saúde Mental das pessoas acometidas pela COVID-19. 
Outrossim, apesar de estabelecer que a política será apresentada pelo 
SUS, a propositura de lei não altera a estrutura ou cria cargos na Admi-
nistração Pública. E, nesse sentido, o STF já se manifestou a respeito: 
“não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei 
que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da 
sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico 
de servidores públicos.” [ARE 878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 
29-9-2016, P. DJE de 11-10-2016, Tema 917]

Ademais, a proposição em análise dispõe em essência sobre a 
proteção e defesa da saúde pública, em especial, à saúde mental, maté-
ria de competência concorrente dos entes da federação, nos termos 
dos arts. 24, XII da CF/88 e Art. 12, inciso II, alínea “m” da CE/89, 
senão vejamos: 

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

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Art. 12 - Compete, ainda, ao Estado:
(...)
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
m) previdência social, proteção e defesa da saúde;”
 
A medida, objeto da propositura de lei, versa sobre o direito cole-

tivo à saúde que deve ser atendido por meio de políticas públicas, em to-
dos os níveis da Federação brasileira (União, estados, Distrito Federal e 
municípios), pelo Sistema Único de Saúde. Torna-se necessária a busca 
pela expansão efetiva do direito social à saúde, no intuito de se alcançar 
um sistema de saúde mais justo, igualitário e universal. Mas, para isso 
cabe ao Estado (nos três entes da federação) formular e implementar 
políticas públicas que garantam a efetividade do Direito à saúde, tendo 
em vista, principalmente a existência de conflitos entre os  preceitos  
constitucionais  e   fatores  relacionados  às  desigualdades  sociais,  
problemas orçamentários e éticos, bem como interesses econômicos. 

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma inter-
pretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim 
resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo dos 
Estados Federados. No tocante a análise da constitucionalidade material 
também não há nenhuma irregularidade.
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VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 076/2021, por não possuir nenhum vício formal 
nem material de inconstitucionalidade.

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 Ordinária nº 
076/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Rafael Leitoa
      
Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado. Dr. Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Duarte Júnior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  170/ 2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e le-

galidade do Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Senhor Depu-
tado Wellington, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de 
vistoria anual, com emissão de laudo técnico, para utilização de brin-
quedos em parques infantis de educação infantil ou ensino fundamental 
público ou privado, parques públicos de diversão, clubes, condomínios, 
hotéis e similares e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, os brinquedos de parques 
infantis de educação infantil ou ensino fundamental público ou privado, 
parques públicos de diversão, condomínios, hotéis, clubes e similares, 
para serem utilizados, no âmbito do Estado, deverão passar por vistoria 
anual, com emissão de laudo técnico elaborado por engenheiro habili-
tado, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do 
Maranhão – CREA-MA -, e acompanhado de Anotação de Responsabi-
lidade Técnica- ART.

No sistema federativo brasileiro, encontramos os três entes fe-
derados, União, Estado e Municípios. Em face dessa descentralização 
política, há necessidade de delimitação das competências materiais e 
legislativas que chamamos de repartições verticais das competências, 
previstas nos artigos 18 a 32 da Constituição Federal de 1988. Assim 
sendo, como base na repartição das competências, ao Município cabe 
legislar sobre interesse local, senão vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local; (...)”
Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local, pois 

quem fiscaliza as edificações e quem concede alvarás de funcionamento 
é a Prefeitura,  cuja competência legislativa é do Município por força do 
disposto constitucional acima citado e não do Estado, a quem é vedado 
implicitamente normatizar matérias expressamente afetas a outros entes 
públicos pela Constituição Federal. 

Assim sendo, o poder constituinte dos estados-membros está li-
mitado pelos princípios da Constituição da República, que lhes asse-
gura autonomia com condicionantes, entre as quais se tem o respeito à 
organização autônoma dos Municípios, também assegurada consti-
tucionalmente.

Sobre o assunto, vale aqui destacar o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal:
“Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que 

respeite a edificações ou construções realizadas no seu território, assim 
como sobre assuntos relacionados à exigência de equipamentos de se-
gurança, em imóveis destinados a atendimento ao público”. (STF - RE: 
795804 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
13/03/2014, Data de Publicação: DJe-054 DIVULG 18/03/2014 PU-
BLIC 19/03/2014)  

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise é, 
segundo a Constituição Federal, dotada de inconstitucionalidade, visto 
que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em que 
propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

028/2021, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade.
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 n.º 028/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                                         

Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Rafael Leitoa   

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  171/ 2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e le-

galidade do Projeto de Lei nº 073/2021, de autoria do Senhor De-
putado Wellington, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão, a 
inspeção predial e a obrigatoriedade de realização de avaliação global 
mediante vistoria técnica, manutenção preventiva e corretiva periódicas 
nos elementos estruturais e instalações das edificações, com vistas a 
combater desastres, incêndios e situações de emergência e dá outras 
providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída, no âmbi-
to do Estado do Maranhão, a inspeção predial e a obrigatoriedade de 
realização de avaliação global mediante vistoria técnica, manutenção 
preventiva e corretiva periódicas nos elementos estruturais e instalações 
das edificações, observados o estado de conservação e a conformidade 
de sua manutenção, com vistas a combater incêndios, desastres e situa-
ções de emergência, na forma prevista nas normas da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas – ABNT, regulamentos específicos e nesta lei

No sistema federativo brasileiro, encontramos os três entes fe-
derados, União, Estado e Municípios. Em face dessa descentralização 
política, há necessidade de delimitação das competências materiais e 
legislativas que chamamos de repartições verticais das competências, 
previstas nos artigos 18 a 32 da Constituição Federal de 1988. Assim 
sendo, como base na repartição das competências, ao Município cabe 
legislar sobre interesse local, senão vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local; (...)”
Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local, pois 

quem fiscaliza as edificações e emite o habite-se é a Prefeitura,  cuja 
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competência legislativa é do Município por força do disposto constitu-
cional acima citado e não do Estado, a quem é vedado implicitamente 
normatizar matérias expressamente afetas a outros entes públicos pela 
Constituição Federal. 

Assim sendo, o poder constituinte dos estados-membros está li-
mitado pelos princípios da Constituição da República, que lhes asse-
gura autonomia com condicionantes, entre as quais se tem o respeito à 
organização autônoma dos Municípios, também assegurada consti-
tucionalmente.

Sobre o assunto, vale aqui destacar o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal:

“Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que 
respeite a edificações ou construções realizadas no seu território, assim 
como sobre assuntos relacionados à exigência de equipamentos de se-
gurança, em imóveis destinados a atendimento ao público”. (STF - RE: 
795804 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
13/03/2014, Data de Publicação: DJe-054 DIVULG 18/03/2014 PU-
BLIC 19/03/2014)  

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise é, 
segundo a Constituição Federal, dotada de inconstitucionalidade, visto 
que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em que 
propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

073/2021, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade.
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 n.º 073/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                                         

Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Wendell Lages
   
 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Júnior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  172/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 013/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington, que garante assessoria e acompanha-
mento jurídico aos familiares de policiais e agentes de segurança pú-
blica mortos, nos procedimentos judiciais e extrajudiciais decorrentes 
do óbito. 

Em síntese, o Projeto de Lei em epígrafe, garante aos familia-
res dos policiais e Agentes de Segurança Pública do Estado do Mara-
nhão que vierem a óbito, seja qual for o motivo da morte, a assessoria e 
acompanhamento jurídico nos procedimentos judiciais e/ou extrajudi-
ciais decorrentes do falecimento do aludido servidor.

Com efeito, a proposição estabelece um dever do Estado e cria 
atribuição à Procuradoria do Estado do Maranhão para prestar assistên-
cia jurídica aos familiares de policiais e agentes de Segurança Pública 
falecidos, seja qual for a causa da morte nos procedimentos judiciais e 
extrajudiciais, decorrentes do óbito. 

Nota-se que a medida prevista na propositura de lei se mostra 
violadora do princípio constitucional da isonomia, até mesmo porque 
cria um discrimine infundado, bem como contraria o princípio da ra-
zoabilidade, pois não se torna razoável a concessão de um privilégio 
aos familiares de um único seguimento de servidores em detrimento dos 
demais. Na verdade, não é razoável nenhum privilégio.

Os princípios possuem força normativa e não são apenas elemen-
tos de interpretação, sendo assim, o projeto padece de inconstituciona-
lidade material, por ferir os princípios constitucionais de isonomia e 
razoabilidade. 

Outrossim, a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 
LXXIV, já estabelece o direito de qualquer cidadão que comprovar a 
insuficiência de recursos ao direito da assistência jurídica gratuita. 

Por outro lado, o artigo 3º do Projeto cria uma atribuição à Pro-
curadoria Geral do Estado ao estabelecer que a assistência às referidas 
famílias será de sua responsabilidade. 

Destaca-se, por oportuno, que o Parlamento, no seu processo le-
gislativo, não pode ignorar as atribuições necessárias para o exercício 
das funções de cada Poder, em respeito ao princípio constitucional da 
separação dos Poderes. No caso em tela, a Procuradoria Geral do Es-
tado é um órgão pertencente à estrutura do Poder Executivo, conforme 
prevê a Constituição Estadual. 

“Art. 103. A Procuradoria Geral do Estado, com quadro próprio 
de pessoal, é a instituição que representa o Estado judicial e extra-
judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da Lei Orgânica que dispuser 
sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 
o assessoramento jurídico do Poder Executivo.

 § 1º - A Procuradoria Geral do Estado tem por chefe o Procura-
dor- Geral do Estado, de livre nomeação do Governador, dentre mem-
bros integrantes da carreira de Procurador do Estado do Maranhão, 
de notório saber jurídico e reputação ilibada, com no mínimo trinta 
anos de idade.”

Então, a matéria tratada na proposição não pode ser deflagrada 
por iniciativa do Poder Legislativo Estadual, por força do disposto no 
artigo 43 da CE/89:

“Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: I - fixação e alteração dos efetivos da Polí-
cia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares; II - criação de cargos, 
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica 
ou aumento de sua remuneração; III - organização administrativa e 
orçamentária; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 068, de 
30/08/2013) IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; V - criação, estruturação 
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e 
outros órgãos da administração pública estadual.”

Em que pese a relevância da matéria, o referido Projeto de Lei pa-
dece de inconstitucionalidade, razão pela qual, opinamos pela rejeição 
do Projeto de Lei nº 013/2021por sua inconstitucionalidade formal 
e material.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

013/2021, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade.
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 013/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em  29 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Wendell Lages
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Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Júnior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 173/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 37/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Daniella Tema, que Institui o selo “Empresa Amiga 
da Mulher” no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Nos termos da presente Proposição de Lei, fica criado o Selo Em-
presa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, que 
desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e de 
combate da violência contra as mulheres e do feminicídio. 

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de selo, é importante conside-
rar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

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

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

No que tange a inciativa do processo legislativo, não há reserva a 
matéria à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e 
Judiciário, do Ministério Público ou Tribunal de Contas. Não havendo, 
neste sentido, o impedimento à deflagração do processo legislativo por 
membro desta Casa. 

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 037/2021, em face de sua consti-
tucionalidade e legalidade.

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

dania, 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 Ordi-
nária nº 037/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                                                            
                                              
Presidente Deputado Adelmo Soares
Relator Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                                       Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Júnior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 174/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 031/2021, de autoria da 

Senhora Deputada Mical Damasceno, que dispõe sobre a Campanha de 

Combate aos Golpes Financeiros praticados contra os idosos no âmbito 
do Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

 Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída no Es-
tado do Maranhão a Campanha de Combate aos Golpes Financeiros 
praticados contra os idosos, destinando-se ao desenvolvimento de ações 
educativas, objetivando proteger as vítimas e encorajar a sociedade a 
praticar o enfrentamento, auxílio e atenção as movimentações financei-
ras praticadas por idosos, priorizando os seguintes temas: prevenção e 
repressão aos crimes de estelionato contra o idoso e  proteção e auxílio 
às vítimas de golpes financeiros.

Prevê ainda a propositura de lei, no seu art. 4º que o Poder Públi-
co, em parceria com a iniciativa privada e entidades civis, deve realizar 
ações educativas de conscientização e prevenção, bem como divulgar 
dados atualizados do atual número de idosos que sofrem golpes de na-
tureza financeira.

   Da análise da proposição constata-se que a medida é de natu-
reza legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames 
no Art. 42, da CE/89.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da pro-
posição, observamos alguns vícios formais, em especial no art. 4º, visto 
que não cabe ao Poder Legislativo estadual a competência para dispor 
sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades públicas con-
forme prevê o art. 4º, contrariando, portanto, o princípio constitucional 
da reserva de iniciativa (art. 43, III e V da Constituição Estadual) e, por 
conseguinte, o princípio constitucional da independência e harmonia 
entre os poderes (parágrafo único do art. 6º da CE/89).

Assim sendo, objetivando aprimorar o texto do projeto original, 
sugerimos a supressão do art. 4º, para melhor aplicabilidade da lei. Ade-
mais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames da boa 
técnica legislativa.

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

nº 031/2021, com a supressão do art. 4º, visando sanar a inconstitucio-
nalidade acima apontada.

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 Ordinária nº 
031/2021, nos termos do voto do Relator. 

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

29 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                     
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Doutor Yglésio
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Duarte Júnior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 175/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 039/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a garantia do 
acesso à informação, com a transparência, na internet, da listagem de 
pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgi-
cas da rede pública de saúde do estado do Maranhão. 

Nos termos do presente projeto de lei, fica garantido aos pacien-
tes que estejam aguardando consultas, exames, intervenções cirúrgicas 
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e quaisquer outros procedimentos de saúde, oferecidos pelo SUS, no 
âmbito do Estado do Maranhão, acesso à informação da lista de inscri-
tos para tratamento, discriminando a posição de cada um, bem como 
as datas de agendamento, devendo ser atualizadas à medida que forem 
efetivadas alterações.

Prevê ainda a propositura de lei que, para garantir acesso à infor-
mação atualizado, as listagens disponibilizadas devem ser específicas 
para cada modalidade de consulta discriminando a especialidade, exa-
me, intervenção cirúrgica ou procedimentos e abranger todos os pa-
cientes inscritos em quaisquer das unidades do Sistema Único de Saúde 
do Estado do Maranhão, incluindo as unidades conveniadas e outros 
prestadores que recebam recursos públicos.

Registra a justificativa do autor que a medida ora proposta visa 
tão somente pleitear condições igualitárias de acesso à informação, 
por meio de clareza aos usuários do Sistema Único de Saúde. Neste 
contexto, há diversas inciativas legislativas voltadas à transparência das 
listagens de espera de serviços do SUS, a saber, PL nº 361 / 2020 da 
Assembleia Legislativa de São Paulo, Projeto de Lei do Senado n° 140, 
de 2017, Projeto de Lei do Senado n° 192, de 2018. Há ainda as Leis nº 
19.792, de 24 de julho de 2017, e nº 20.204, de 12 de julho de 2018, do 
Estado de Goiás, ambas vigentes. 

Justifica ainda o autor da proposição que, além disso, não se pode 
desconsiderar o marco fundamental que foi a Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, que 
obriga as instâncias públicas a fornecerem, salvo em casos específicos 
em que o sigilo é necessário, todas as informações requeridas por 
interessados. Ainda disciplina situações em que a disponibilização deve 
se dar independentemente de requerimento, com a divulgação direta e 
perene ao público.  

A proposição em análise dispõe em sua essência, sobre a pro-
teção e defesa da saúde, matéria de competência concorrente dos 
entes da federação, nos termos dos art. 24, XII:

“Art. 24. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: [...]

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;
 [...]”   
Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 

a proposição se apresenta conforme à Constituição. Nesse contexto, po-
de-se afirmar que a competência da União se resume à edição da norma-
tização geral (art. 24, § 1º, CF/88). Por seu turno, os Estados-membros 
e o Distrito Federal serão competentes para fixar as normas específicas, 
complementando a norma geral elaborada pela União (competência su-
plementar-complementar, prevista no art. 24, § 2º, CF/88). 

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

Observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as premissas pos-
tas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal que 
regulamenta o tema. 

Assim sendo, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exa-
me está legislando em prol da defesa da saúde (art. 24, inciso XII, da 
CF/88, bem como art. 12, II m da Constituição Estadual).  Portanto, a 
matéria tem amparo constitucional e legal. 

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 039/2021, por não 
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
039/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 29 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Wendell Lages
      
 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior
                       
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 176 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que propõe alterar a Lei Ordinária Estadual nº 11.136, 
de 22 de outubro de 2019, que institui a “Semana Estadual do Lixo 
Zero”, no Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, propõe modificar, o art. 1º da lei 
11.136, de 22 de outubro de 2019, que institui a “Semana Estadual do 
Lixo Zero”, no Estado do Maranhão, no que diz respeito à data a ser 
realizada, adequando o calendário maranhense ao cenário nacional, 
que passa a ser realizada, anualmente, “na primeira semana do mês de 
junho” para ser realizada “na semana entre 23 de outubro a 1º de no-
vembro”.

Registra a justificativa do autor que a Semana Lixo Zero acontece 
todos os anos em diversos países e no Brasil ela é destaque pela sua 
dimensão e impacto positivo que causa na sociedade, pois é notável 
o salto ambiental positivo em todos os setores da sociedade que este 
evento causa. A ideia é mobilizar o máximo possível de organizações 
e pessoas, para durante uma janela de uma semana, propor discussões 
e transformações reais na maneira como lidamos com nossos resíduos. 
Portanto, não há motivações para que a Semana Lixo Zero ocorra na 
primeira semana do mês de junho no Estado do Maranhão.

                 A proposição em análise dispõe em sua essência, sobre 
a proteção ao meio ambiente, matéria de competência concorrente 
dos entes da federação, nos termos dos art. 23, VI:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: [...]

VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual-
quer de suas formas; [...]”   

Ademais, nos termos em que a proposição se apresenta, não ca-
racteriza ingerência de um poder sobre o outro, estando o mesmo em 
conformidade com o princípio constitucional da reserva de iniciativa 
(art. 43, da CE/89). Portanto, o Projeto de Lei em consideração é cons-
titucional e obedece aos ditames da boa técnica legislativa.

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

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

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

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 
047/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                               
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Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                            
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Duarte Júnior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 178/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 003/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Wellington do Curso, que propõe alterar o inciso VII do ar-
tigo 9º da Lei 6.513/95, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Mi-
litares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Maranhão e da 
outras providências.

Em suma, o projeto de lei sob exame propõe a diminuição da 
altura mínima para o ingresso no estabelecimento de ensino militar des-
tinados à formação de Oficiais, Sargentos e Soldados PM, QOPM e 
QOPM Fem, na forma seguinte: 

“Art. 9º (...)
(...)
  VII - ter no mínimo 1,60 m de altura, se masculino, e 1,55 m de 

altura se do sexo feminino;”
Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, “f” da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 
que disponham sobre militares das Forças Armadas, seu regime jurí-
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, 
reforma e transferência para a reserva. 

Os Estados-membros, na sua elaboração de seu processo legisla-
tivo, não podem se afastar do modelo federal ao qual devem sujeitar-se 
obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias que não po-
dem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual acham-se aquelas 
cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, como no caso 
em tela.

Com efeito, a matéria tratada no Projeto de Lei, em análise, re-
fere-se a atribuição e matéria eminentemente administrativa de cada 
poder, desta forma viola o princípio da reserva de iniciativa esculpido 
no art. 43, inciso IV da CE/89, senão vejamos:

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: [...] IV – servidores públicos do Estado, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentado-
ria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

[...]
Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na 

mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder 
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é 
que poderão ser deliberadas e aprovadas, conforme acima descrito.

Por outro lado, art. 112 da Constituição Estadual define que o 
Sistema de Segurança Pública é subordinado ao Governador do Estado, 
não cabendo ao Poder Legislativo ingerência sobre os servidores desta 
área, vejamos:

“Art. 112. A Segurança Pública, dever do Estado, direito e res-
ponsabilidade de todos, é exercida com vistas à preservação da ordem 
pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio pelos seguintes 
órgãos:

I - Policia Militar;
II - Polícia Civil;
III – Corpo de Bombeiros Militar.
Parágrafo único. O sistema de segurança pública de que trata 

este artigo subordina-se ao Governador do Estado.
Art. 113. Ao órgão central do Sistema de Segurança Pública cabe 

a organização e coordenação dos órgãos responsáveis pela segurança 

pública, para garantir a eficiência deles. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 023, de 18/12/1998).

Art. 114. A Polícia Militar, organizada com base na hierarquia e 
disciplina, força auxiliar e reserva do Exército, será regida por lei espe-
cial, competindo-lhe o policiamento ostensivo, a segurança do trânsito 
urbano e rodoviário, de florestas e mananciais e as relacionadas com a 
prevenção, preservação e restauração da ordem pública. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 025, de 23/11/1999).”

Assim sendo, é necessário salientar o entendimento esposado 
pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 2966, 
in verbis:

“À luz do princípio da simetria, é de iniciativa privativa do 
chefe do Poder Executivo estadual as leis que disciplinem o regime 
jurídico dos militares (art. 61, § 1º, II, f, da CF/1988). Matéria res-
trita à iniciativa do Poder Executivo não pode ser regulada por 
emenda constitucional de origem parlamentar” [STF - ADI: 2966 
RO, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 
06/04/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 06-05-2005 
PP-00006 EMENT VOL-02190-01 PP-00178 LEXSTF v. 27, n. 319, 
2005, p. 77-81 RTJ VOL-00194-01 PP-00171]

Por todo o exposto, o Projeto de Lei sob exame, padece de in-
constitucionalidade formal, visto que fere o princípio constitucional da 
reserva de iniciativa, e por conseguinte, há quebra do princípio consti-
tucional da separação de poderes nos casos em que o Poder Legislativo 
edita ato normativo que configura, na prática, ato de gestão executiva. 
Quando o legislador, a pretexto de legislar, administra, configura-se o 
desrespeito à independência e a harmonia entre os poderes. VOTO DO 
RELATOR:

Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 003/2021, em face da inconstitucionalidade formal 
e material, por violar o princípio constitucional da reserva de iniciativa 
e o princípio constitucional da separação dos Poderes.

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 Ordinária          nº 
003/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                                                                   

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Doutor Yglésio
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 179 2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 05/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington, que dispõe sobre a concessão 
de horário especial para o Policial Militar e Bombeiro Militar 
estudante e dá outras providencias.

  O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que a será assegurado 
horário especial, adequação de escala de serviço ou de posto de serviço, 
bem como afastamento de até 2 (duas) horas diárias ao Policial Militar e 
Bombeiro Militar que frequente curso regular de 1º e 2º graus ou Curso 
de Nível Superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o ho-
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rário escolar e o da repartição militar ou atividade militar, sem prejuízo 
do interesse público.

Como podemos observar, a preocupação primária da análise da 
propositura de Lei decorre da regulação do regime jurídico dos mili-
tares, matéria que se encontra disciplinada no âmbito da atividade 
administrativa do Estado, cuja organização, funcionamento e direção 
superior cabe ao Chefe do Poder Executivo, imunes a intervenção do 
Poder Legislativo, a teor do que dispõe o art. 61, § 1º, II, “f”, da CF/88, 
senão vejamos:

“Art. 61. (...)
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as 

leis que:
(...)
II - disponham sobre:
(...)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimen-

to de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transfe-
rência para a reserva.”

Neste contexto, a Constituição de Estado, em respeito obrigató-
rio à CF/88, determina em seu artigo 43, IV, que compete privativa-
mente ao Governador do Estado dispor  sobre servidores públicos do 
Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para 
a inatividade.

Outrossim, o art. 112 da Constituição Estadual define que o Sis-
tema de Segurança Pública é destinado ao Governador do Estado, não 
cabendo ao Poder Legislativo ingerência sobre os servidores desta área, 
vejamos: 

Art. 112. A Segurança Pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida com vistas à preservação da 
ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio pelos 
seguintes órgãos:

I - Policia Militar;
II - Polícia Civil;
III – Corpo de Bombeiros Militar
Parágrafo único. O sistema de segurança pública de que trata 

este artigo
subordina-se ao Governador do Estado.
Art. 113. Ao órgão central do Sistema de Segurança Pública 

cabe a organização e coordenação dos órgãos responsáveis pela se-
gurança pública, para garantir a eficiência deles. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 023, de 18/12/1998) 

Art. 114. A Polícia Militar, organizada com base na hierar-
quia e disciplina, força auxiliar e reserva do Exército, será regida 
por lei especial, competindo-lhe o policiamento ostensivo, a segu-
rança do trânsito urbano e rodoviário, de florestas e mananciais 
e as relacionadas com a prevenção, preservação e restauração da 
ordem pública.

Assim sendo, é necessário salientar o entendimento esposado 
pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 2966, 
in verbis: 

“À luz do princípio da simetria, é de iniciativa privativa do 
chefe do Poder Executivo estadual as leis que disciplinem o regime 
jurídico dos militares (art. 61, § 1º, II, f, da CF/1988). Matéria res-
trita à iniciativa do Poder Executivo não pode ser regulada por 
emenda constitucional de origem parlamentar” [STF - ADI: 2966 
RO, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 
06/04/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 06-05-2005 
PP-00006 EMENT VOL-02190-01 PP-00178 LEXSTF v. 27, n. 319, 
2005, p. 77-81 RTJ VOL-00194-01 PP-00171]

Nota-se que o Projeto, ora em comento, viola o princípio da re-
serva de iniciativa e, consequentemente, o princípio da separação dos 
poderes.

O Projeto em análise, padece de inconstitucionalidade formal e 
material.  

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

005/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal e material, por 
violar a reserva de iniciativa e o princípio da separação dos Poderes.

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 005/2021, nos 
termos do voto do Relator, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                                                                                                      
    
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Júnior

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 180/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 034/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre gratuidade e prio-
ridade na emissão de segunda via de documentos de identificação civil 
para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. 

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica assegurada a gratui-
dade e a prioridade na emissão de segunda via de documentos de identi-
ficação civil para mulheres em situação de risco, de violência doméstica 
e familiar baseada no gênero, seja a violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial ou moral, independente de senhas ou marcações prévias.  

Consta da justificativa da autora, que a gratuidade e prioridade 
trazida por essa proposição, reforça as medidas de proteção às mulhe-
res, visto que os números de violências ainda são muitos alarmantes, 
e precisam ser combatidos por mais número de políticas públicas efe-
tivas. Ocorre que muitas mulheres que emergem de relacionamentos 
agressivos, saem de suas residências como foragidas para sobrevive-
rem, ou mesmo mudam de cidades, abandonando tudo, inclusive docu-
mentos. E por vezes, optam por uma segunda via que seja atualizada em 
relação ao seu novo estado civil.

De início, no que tange à concessão de gratuidade para emis-
são de documentos para as mulheres vítimas de violência doméstica, 
impende salientar que os serviços de emissão de segunda via de do-
cumentos prestados pelo estado, em virtude de suas características e 
peculiaridades, se encaixam perfeitamente na noção de fato gerador 
estabelecido pelo Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966) para o tributo da espécie taxa, in verbis:

“Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder 
de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua dis-
posição.”

Seguindo essa linha de intelecção, haja vista que o projeto de 
lei detém natureza tributária, na medida em que estabelece uma nova 
hipótese de isenção, nota-se clara afronta ao parágrafo único do artigo 
43, da CE/89:

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

(...)
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Parágrafo único – A iniciativa parlamentar sobre projetos en-

volvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais 
não decorra renúncia de receita.”

 Consoante se observa, só será permitida a aprovação de pro-
jetos em matéria tributária dos quais não decorra renúncia de re-
ceita. Sendo assim, a parte da proposição que trata da concessão de 
gratuidade da taxa para emissão de documentos não deve prosperar, 
pois carrega vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, por ofensa 
às regras de iniciativa.

No que concerne à concessão de prioridade de atendimento, a 
proposição encontra fundamento no art. 11, da Constituição do Estado, 
uma vez que o Deputado Estadual detém competência legislativa para 
apresentar projetos de leis ordinárias que não lhe sejam vedadas pela 
Constituição Federal. 

A matéria se insere na competência legislativa dos estados-mem-
bros, conforme art. 25, § 1º, da Constituição da República:

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Consti-
tuições e leis que adotarem, observados os princípios desta Consti-
tuição.

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

Competência remanescente significa tudo que sobra, o restante. 
É aquela em que a Constituição Federal ficou silente, não atribuiu a 
ninguém. Assim, quando não atribuída a outros entes e não contraria a 
própria Carta Magna a competência de determinado assunto, esta com-
petência deve ser exercida pelo Estado.

Assim, uma vez que o conteúdo exposto na proposição não se 
encontra no rol de competências da União ou dos Municípios, forçoso 
considerá-la inserta na competência remanescente dos Estados, nos ter-
mos art. 25, §1º, da Constituição Federal.   

Por sua vez, é cediço que compete ao Estado, com absoluta prio-
ridade, assegurar “a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âm-
bito de suas relações”, nos termos do art. 226, § 8º, da Constituição 
da República.

Para fins de cumprimento deste relevante papel, o art. 3º, da Lei 
Maria da Penha – 13.340/2006, estabeleceu que serão “asseguradas às 
mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à 
segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à mora-
dia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidada-
nia, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária”. Mais na frente, o mesmo dispositivo ressalta, em seu § 
2º, o importante papel do Estado ao determinar que cabe “à família, à 
sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o 
efetivo exercício dos direitos enunciados no caput”.

Com efeito, apresenta-se o Projeto de Lei como futura norma su-
plementar à Legislação Federal nº 13.240/2006 (Lei Maria da Penha), 
que incentiva celeridade quando da emissão da carteira de identificação 
civil, documento fundamental para o efetivo exercício dos direitos, tais 
como: segurança, educação, moradia, acesso à justiça e ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência fami-
liar e comunitária. Por outro lado, os documentos também são úteis 
em caso de necessidade de deslocamento para outra cidade ou Estado, 
muitas vezes necessário para deixar a mulher a salvo de nova violência 
doméstica ou familiar.

Entretanto, a emissão de alguns documentos são de responsabili-
dade de órgãos ligados à União, a exemplo do CPF que é emitido pela 
Receita Federal, vinculada ao Ministério da Fazenda; do PASEP, cuja 
administração compete ao Banco do Brasil e do PIS que é administra-
do pela Caixa Econômica Federal. Desse modo, não cabe aos estados 
membros legislar sobre normas referentes ao procedimento de atendi-
mento para emissão de tais documentos, sob pena de afronta à autono-
mia dos entes federativos.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original, 
sugerimos modificações em alguns dispositivos, na forma de substituti-
vo, objetivando uma melhor aplicabilidade do seu objetivo.

VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 034/2021, na forma de substitutivo, por não vislumbrar nenhuma 
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

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

dania, 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 
034/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em  29  de março de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Doutor Yglésio

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 034/2021

Dispõe sobre a prioridade na emis-
são de segunda via de documentos de 
identificação civil para mulheres vítimas 
de violência doméstica ou familiar.

Art. 1º Fica assegurada a prioridade na emissão de segunda via 
de documentos de identificação civil para mulheres em situação de ris-
co, de violência doméstica e familiar baseada no gênero, seja a violên-
cia física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

Parágrafo único. A prioridade de que dispõe o caput deste artigo 
é a garantia do atendimento para emissão de documentos de identifica-
ção civil, independente de senhas ou marcações prévias.

Art. 2º A prioridade do atendimento se dará mediante a apresen-
tação de um dos seguintes documentos:

I - termo de encaminhamento de unidade da rede estadual de pro-
teção e atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar; 

II - cópia do Boletim de Ocorrência Policial emitido por órgão 
competente, preferencialmente, pela Delegacia Especializada no Aten-
dimento à Mulher, que conste a vítima ter perdido o documento em 
razão da violência; 

III - termo de Medida Protetiva de Urgência expedido pela auto-
ridade competente.

Art. 3º O atendimento deverá ser realizado com discrição, pres-
teza e celeridade, de modo que venha minimizar qualquer constrangi-
mento sofrido pela mulher vítima da violência, devendo ser assegurado 
o direito ao atendimento reservado caso seja solicitado.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 181/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 056/2021, de autoria da Senhora 
Deputada Ana do Gás, que institui, no âmbito Estadual, do Programa 
Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. 

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído o “Pro-
grama Tem Saída”, destinado a desenvolver e fortalecer ações volta-
das à promoção da autonomia financeira das mulheres em situação de 
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violência doméstica e familiar, promovendo medidas de qualificação 
profissional, de geração de emprego e renda e inserção no mercado de 
trabalho.

O Programa de que trata o presente projeto de lei será opera-
cionalizado pela Secretaria de Estado da Mulher - SEMU, e operacio-
nalizado por um Conselho formado pelos seguintes parceiros: Polícia 
Militar; Ministério Público; Tribunal de Justiça; Defensoria Pública; A 
Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão; A Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão.

O projeto prevê ainda que compete à Secretaria da Mulher auxi-
liar o Planejamento e gerenciamento das atividades de implantação do 
Projeto; mobilizar as empresas para disponibilizar vagas de contratação 
e oportunidades de trabalho para as mulheres vítimas de violência e 
abuso; cadastrar as empresas interessadas no banco de dados do Pro-
jeto “Tem Saída”, que será alimentado periodicamente, interligando o 
cadastro das empresas com as respectivas vagas a serem preenchidas;  

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

Com efeito, a matéria tratada no Projeto de Lei, em análise, refe-
re-se a atribuição e matéria eminentemente administrativa de cada po-
der, desta forma viola o princípio da separação dos poderes insculpido 
no art. 2º, da CF/88 e, em simetria, no art. 6º, parágrafo único, da CE/89 
e, por conseguinte, o princípio constitucional da reserva de iniciativa, 
senão vejamos:

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-
do as leis que disponham sobre: [...] III – organização administrativa 
e matéria orçamentária. V – criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da 
administração pública estadual. [...]

__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei;[...]”

Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na 
mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder 
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é 
que poderão ser deliberadas e aprovadas, conforme acima descrito.

Por todo o exposto, o Projeto de Lei sob exame, padece de in-
constitucionalidade formal, visto que fere o princípio constitucional da 
reserva de iniciativa, e por conseguinte, há quebra do princípio consti-
tucional da separação de poderes nos casos em que o Poder Legislativo 
edita ato normativo que configura, na prática, ato de gestão executiva. 
Quando o legislador, a pretexto de legislar, administra, configura-se o 
desrespeito à independência e a harmonia entre os poderes. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda 
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária 
Anual, senão vejamos:

Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orça-

mentária Anual.
Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 

criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve 
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secre-
tarias de Estado ou outros órgãos da administração pública esta-
dual, viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de 
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

05/2021, por encontrar-se eivado de 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 Ordinária          nº 
056/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.                                                                                                   

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Ciro Neto                                              

Vota a favor                                                         Vota contra
Dep. Wendell Lages
Dep. Rafael Leitoa
Dep. Duarte Júnior
Dep. Neto Evangelista
Dep. Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 182/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 057/2021, de autoria da Senhora 
Deputada Ana do Gás, que altera dispositivo da Lei nº 10.467 de 7 de 
junho de 2016 que dispõe sobre os produtos que compõem a cesta bási-
ca no âmbito do Estado do Maranhão.

Em síntese, o projeto de lei em análise insere os seguintes pro-
dutos na lista que compõe a cesta básica no Estado do Maranhão: ab-
sorvente higiênico feminino; fraldas geriátricas; Fraldas descartáveis 
infantis. 

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

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada privativa do Chefe 
do Poder Executivo encontra-se no art. 43 c/c art. 64 da Constituição 
Estadual. Senão vejamos:

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: [...] III – organização administrativa 
e matéria orçamentária. V – criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da admi-
nistração pública estadual. [...]

__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei;[...]”

Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na 
mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder 
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é 
que poderão ser deliberadas e aprovadas, conforme acima descrito.

Por todo o exposto, o Projeto de Lei sob exame, padece de in-
constitucionalidade formal, visto que fere o princípio constitucional da 
reserva de iniciativa, e por conseguinte, há quebra do princípio consti-
tucional da separação de poderes nos casos em que o Poder Legislativo 
edita ato normativo que configura, na prática, ato de gestão executiva. 
Quando o legislador, a pretexto de legislar, administra, configura-se o 
desrespeito à independência e a harmonia entre os poderes. 

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que re-
sulta em aumento de despesas a projeto de iniciativa exclusiva do Poder 
Executivo afronta o art. 43, III da CE/89, caso em espécie.

Além disso, nos termos do Convênio CONFAZ nº 128/19941 os 
produtos que compõem a cesta básica dos Estados possuem tributação 
diferenciada em razão da sua essencialidade. 

1 
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No Estado do Maranhão a Resolução Administrativa nº 2 de 11 

de janeiro de 2016, estabelece que os produtos que compõem a cesta 
básica maranhense, devem ter carga tributária de 12% (doze por cento), 
condicionada a que o estabelecimento vendedor deduza do preço da 
mercadoria o valor correspondente ao imposto dispensado.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar ao adi-
cionar produtos à lista que compõe a cesta básica no Estado impõe au-
tomaticamente um regime de tributação diferenciado (alíquota de 12%), 
invadindo matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Execu-
tivo Estadual, responsável por estabelecer a política fiscal, orçamentária 
e financeira do Estado.

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

057/2021, por encontrar-se eivado de 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, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Or-
dinária  nº 057/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do 
Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 29 de março de 2021.                                                                                                   

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa                                              

Vota a favor                                                         Vota contra
Dep. Duarte Júnior                                                 Dep. Dr. Yglésio   
Dep. Wendell Lages
Dep. Ciro Neto
Dep. Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 183/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 040/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington, que assegura, através do Sistema 
Único de Saúde, no âmbito do Estado, a realização, em até trinta 
dias, dos exames destinados à comprovação de doença neoplásica. 

Nos termos do presente projeto de lei, fica assegurada, através do 
Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado, a realização, em no má-
ximo trinta dias, dos exames necessários à confirmação do diagnóstico 
de neoplasia maligna.

Registra a justificativa do autor que a medida ora proposta tem 
por finalidade possibilitar que os pacientes com suspeita de neoplasia 
maligna possam realizar, em no máximo 30 dias, os exames que 
comprovem sua doença. Esta lei se faz necessária, pois é evidente na 
literatura médica que o tratamento tardio é um dos maiores fatores de 
mortalidade pelo câncer. E a principal razão que retarda este tratamento 
é justamente a demora na realização dos exames específicos para a 
comprovação do diagnóstico de neoplasia maligna.

A proposição em análise dispõe em sua essência, sobre a pro-
teção e defesa da saúde, matéria de competência concorrente dos 
entes da federação, nos termos dos art. 24, XII:

“Art. 24. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: [...]

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;
 [...]”   

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 
a proposição se apresenta conforme à Constituição. Nesse contexto, po-

de-se afirmar que a competência da União se resume à edição da norma-
tização geral (art. 24, § 1º, CF/88). Por seu turno, os Estados-membros 
e o Distrito Federal serão competentes para fixar as normas específicas, 
complementando a norma geral elaborada pela União (competência su-
plementar-complementar, prevista no art. 24, § 2º, CF/88). 

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

Observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as premissas pos-
tas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal que 
regulamenta o tema. 

Assim sendo, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exa-
me está legislando em prol da defesa da saúde (art. 24, inciso XII, da 
CF/88, bem como art. 12, II m da Constituição Estadual).  Portanto, a 
matéria tem amparo constitucional e legal. 

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 040/2021, por não 
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
040/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Ciro Neto
      
 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Duarte Júnior 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  184/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 102/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que obriga os planos de saúde que 
atuam no âmbito do Estado do Maranhão a reembolsarem integralmente 
as despesas médico-hospitalares efetuadas pelo consumidor com trata-
mento e/ou atendimento de saúde fora da rede credenciada em hipóteses 
excepcionais. 

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, ficam as operadoras 
dos planos de saúde que atuam no âmbito do Estado do Maranhão obri-
gadas a reembolsarem integralmente as despesas médico-hospitalares 
efetuadas pelo consumidor com tratamento e/ou atendimento de saúde 
fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, tais como a inexis-
tência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado 
no local e urgência ou emergência do procedimento. 

O projeto prevê, ainda, que se considera inexistência a ausência 
total de profissionais credenciados e/ou serviços ofertados pela opera-
dora de plano de saúde em sua rede conveniada ou na localidade con-
tratada, bem como, considera-se insuficiência a existência de estabele-
cimento ou profissional credenciado na localidade, mas que não atende 
ao prazo recomendado na solicitação médica, sendo consideradas hipó-
teses excepcionais.

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

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

V – produção e consumo;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-

midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico; [...]”   

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

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

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

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

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

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

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços.

        § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a 
publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no inte-
resse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação 
e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem 
necessárias.

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

 Observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as premissas pos-
tas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal que 
regulamenta o tema. 

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

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 102/2021, por não 
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
102/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 20201.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                        Vota contra
Dep. Duarte Júnior
Dep. Ciro Neto
Dep. Rafael Leitoa
Dep. Wendell Lages
Dep. Neto Evangelista
Dep. Dr. Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  187/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 008/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a proibição de 
venda de materiais escolares, métodos de ensino e similares pelas insti-
tuições da rede privada de ensino infantil, fundamental, médio, superior 
e de pós-graduação, exclusivamente em um único estabelecimento, no 
âmbito do Estado do Maranhão. 

Nos termos do Projeto de Lei em epígrafe, fica vedado, no âm-
bito do Estado do Maranhão, às instituições da rede privada  de ensino 
infantil, fundamental, médio, superior e de pós-graduação, o condicio-
namento  de aquisição de materiais escolares, métodos de ensino e simi-
lares exclusivamente em um único estabelecimento, devendo facultar 
ao consumidor a compra em outros canais de venda, de forma a coibir 
a prática abusiva disciplinada no artigo 39, inciso I, da Lei Federal nº 
8.078/1990.

Na justificativa, esclarece o autor da propositura, que a mesma 
tem como principal objetivo resguardar pais e responsáveis de possí-
veis práticas abusivas nas relações com os estabelecimentos privados 
de ensino, no Maranhão. Verifica-se em nosso Estado a prática de ven-
da casada de livros didáticos/apostilas/sistemas de ensino, que devem 
ser comprados, de forma exclusiva, em local indicado pela escola, sem 
liberdade de escolha ou possibilidade de pesquisa de preço pelos pais 
e responsáveis. 

A matéria de fundo veiculada no presente projeto de lei é a defesa 
do consumidor, a qual está inserida na competência legislativa estadual 
suplementar por força do disposto nos artigos 24, V, da CF/88 e 12, II, 
e da CE/89:

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

V – produção e consumo;
Art. 12. Compete, ainda, ao Estado: [...]
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
e) produção e consumo;”
Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 

a proposição se apresenta conforme à Constituição. Nesse contexto, po-
de-se afirmar que a competência da União se resume à edição da norma-
tização geral (art. 24, § 1º, CF/88). Por seu turno, os Estados-membros 
e o Distrito Federal serão competentes para fixar as normas específicas, 
complementando a norma geral elaborada pela União (competência su-
plementar-complementar, prevista no art. 24, § 2º, CF/88). A justifica-
tiva razoável é o forte intuito de proteção do consumidor que animou o 
Poder Constituinte originário a atribuir a pluralidade de entes com atri-
buições legislativas para melhor atender as tutelas dos consumidores. 
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Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-se num 
ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

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

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for 
o caso. Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do 
tema, estampadas na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor).

Por seu turno, o artigo 39, inciso I, do mesmo Código também 
nos oferece azimute seguro para a verificação de legitimidade do pre-
sente projeto de lei, que proíbe a denominada “venda casada” de produ-
tos ou serviços, senão vejamos:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas:           

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao for-
necimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a 
limites quantitativos.”

Nessa esteira, é juridicamente possível a confecção de lei esta-
dual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a pre-
servação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações 
consumeristas. Ademais, em face da atual Constituição, para conciliar 
o fundamento da livre-iniciativa e do princípio da livre-concorrência 
com o uso da defesa do consumidor, em conformidade com os ditames 
do artigo 170, da CF/88, o princípio da livre-iniciativa não pode ser 
invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa 
do consumidor. Portanto, o projeto de lei sob exame ao disciplinar a 
proibição da chamada “venda casada” nas instituições de ensino, não 
limitando de nenhuma forma o funcionamento de tais estabelecimentos 
ou lhes impondo qualquer restrição no exercício de sua atividade, não 
ofende o princípio constitucional da livre concorrência e da liberdade 
de iniciativa, posto que a Constituição da República (artigo 173, §§ 4º 
e 5º), buscando harmonizar tais princípios com o dever atribuído ao 
Estado de salvaguardar a ordem econômica e social, autoriza o Estado a 
controlar, fiscalizar e coibir toda e qualquer prática abusiva, constante 
às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

Por fim, observa-se que o Projeto de Lei, ao se adequar as pre-
missas postas acima, consiste em suplementação legítima da legislação 
federal que regulamenta o tema. 

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

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

constitucionalidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de 
Lei Ordinária nº 008/2020, por não possuir nenhum vício formal nem 
material de inconstitucionalidade.

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 Ordinária nº 
008/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                         
Vota a favor                                                        Vota contra
Dep. Duarte Júnior
Dep. Dr. Yglésio
Dep. Wendell Lages
Dep. Neto Evangelista
Dep. Ciro Neto

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
003/2021-CPL/ALEMA, em conformidade com o parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administra-
tivo nº 2839/2020-ALEMA  e autorizo a homologação do resultado da 
licitação e eventual celebração do Contrato com a empresa vencedora 
do certame SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMER-
CIO S.A, CNPJ 69.034.668/0001-56, com a Taxa de Administração 
no valor de -2,64% (dois virgula sessenta e quatro por cento ne-
gativo) em cima do valor total de R$ 11.412.000,00 (onze milhões, 
quatrocentos e doze mil reais), nos termos do Edital, seus anexos e das 
propostas vencedoras. Por fim, AUTORIZO a emissão da Nota de Em-
penho para cobertura da despesa. Encaminhe-se à Comissão Permanen-
te de Licitação, para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 25

de março de 2021. Deputado Othelino Nova Neto. Presidente

                                                   
ATO DE DECLARAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE ADE-

SÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3213/2020-ALEMA

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão - ALEMA

Em cumprimento aos comandos da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº 
8.250/2014, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro de 
2018, da Mesa Diretora da desta Assembleia, Parecer da Procuradoria 
Geral e manifestação da Auditoria Geral, em anexo aos autos, DECLA-
RO o Ato de Declaração de Ratificação de Adesão à Ata de Registro de 
Preços nº 2020/0623-ETICE - Pregão Eletrônico nº 20100008 – ETI-
CE/DITEC, tendo sua vigência em 12/08/2020 a 11/08/2021, assinada 
entre a Empresa LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA e a 
Empresa de Tecnologia de Informação do Ceará/ETICE, respaldada na 
Lei nº 8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 3213/2020 - 
ALEMA, no valor total de R$ 3.463.995,60 (Três milhões, quatrocentos 
e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta cen-
tavos), objetivando a contratação de empresa especializada para futuros 
e eventuais serviços de fábrica de software, incluindo desenvolvimento 
e melhoria de soluções de software, sustentação de soluções de sof-
tware e mensuração de tamanho de soluções de software e validação 
de mensurações realizadas por terceiros, e AUTORIZO a emissão da 
Nota de Empenho, no valor total de R$ 2.591.482,40 (dois milhões, 
quinhentos e noventa e um mil, quatrocentros e oitenta e dois reais e 
quarenta centavos).

São Luís/MA,  ______de março de 2021 

Valney de Freitas Pereira
Diretor Geral/ALEMA
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3213/2020-ALEMA

Em cumprimento aos comandos da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº 
8.250/2014, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro de 
2018, da Mesa Diretora da desta Assembleia, Parecer da Procuradoria 
Geral e manifestação da Auditoria Geral, em anexo aos autos, DECLA-
RO o Ato de Declaração de Ratificação de Adesão à Ata de Registro de 
Preços nº 2020/0623-ETICE - Pregão Eletrônico nº 20100008 – ETI-
CE/DITEC, tendo sua vigência em 12/08/2020 a 11/08/2021, assinada 
entre a Empresa LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA e a 
Empresa de Tecnologia de Informação do Ceará/ETICE, respaldada na 
Lei nº 8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 3213/2020 - 
ALEMA, no valor total de R$ 3.463.995,60 (Três milhões, quatrocentos 
e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta cen-
tavos), objetivando a contratação de empresa especializada para futuros 
e eventuais serviços de fábrica de software, incluindo desenvolvimento 
e melhoria de soluções de software, sustentação de soluções de sof-
tware e mensuração de tamanho de soluções de software e validação 
de mensurações realizadas por terceiros, e AUTORIZO a emissão da 
Nota de Empenho.

Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 
05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe a 
Lei nº 8.666/93.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO 
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,  _____  DE __________DE 
2021.

       Deputado Othelino Neto
        Presidente ALEMA 

OFÍCIO n.º 027/2021 – GABINETE
São Domingos do Maranhão (MA), 08 de fevereiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor,
Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luís - MA

Senhor Presidente,

Encaminho a esta Egrégia Casa Legislativa o Decreto Munici-
pal n.º 021/2020 de 13/05/2020 que “Declara a situação de estado de 
calamidade pública e dá outras providências” alterado pelo Decreto 
Municipal n.º 006 de 11/01/2021 que “Altera o Decreto Municipal n.º 
21/2020 que declara a situação de estado de calamidade pública e dá 
outras providências”, para ratificação e reconhecimento nos termos 
do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto posto, reiteramos a 
situação calamitosa em que estamos vivenciando com atualmente 2577 
casos confirmados e 69 (sessenta e nove) casos ativos de COVID-19 
em nosso município, exigindo ações urgentes para combater sua pro-
liferação.

Conforme Recomendação n.º 04/2020/FAMEM/COVID-19 de 
27/03/2020, dispõe que: “ALERTA IMPORTANTE: Em que pese o art. 
65 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilida-
de Fiscal) preceituar que a responsabilidade pelo reconhecimento do 
Estado de Calamidade Pública ser das Assembleias Legislativas, na 
hipótese dos Estados e Municípios, e não das Câmaras de Vereadores, 
a FAMEM entende que o Município deverá enviar o Decreto para ser 
ratificado pelas Câmaras Municipais, adotando ainda prazo até 31 de 

dezembro do corrente ano, em virtude do monitoramento permanente 
da pandemia Covid-19, da necessidade de elevação dos gastos públicos 
para proteger a saúde e os empregos dos munícipes e da perspectiva de 
queda de arrecadação.”

A fim de fundamentar a necessidade, encaminhamos cópia 
da Lei Federal n.º 13.979/2020, Decreto Estadual n.º 35.672/2020 e 
36.203/2020, Decreto Municipal n.º 021/2020 e 006/2021, Recomen-
dação n.º 04/2020/FAMEM/COVID-19 de 27/03/2020, Boletim Oficial 
de Colinas de 05/02/2020 e Lei Municipal n.º 537/2020 aprovada pela 
Câmara Municipal de São Domingos do Maranhão.

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL N.º 006/2021

“Altera o Decreto Municipal n.º 
21/2020 que declara a situação de estado 
de calamidade pública e dá outras provi-
dências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MA-
RANHÃO/MA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 
63, III da Lei Orgânica do Município de São Domingos do Maranhão, e

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no art. 63, 
XVIII da Lei Orgânica do Município de decretar estado de calamidade 
pública;

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

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de 
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Cala-
midade de Saúde Pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

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

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

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

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

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efeti-
vo de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por medi-
camentos, equipamentos e insumos de saúde;

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

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em atos 
preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do 
coronavírus, causador do COVID-19;

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

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no 
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âmbito do Município de São Domingos do Maranhão as regras, proce-
dimentos e medidas para o enfrentamento da citada situação de Calami-
dade em saúde pública,

CONSIDERANDO o Boletim Oficial do Município de São Do-
mingos do Maranhão de casos confirmados de COVID-19 nesta muni-
cipalidade.

DECRETA:

Art. 1º - Altera o art. 2º do Decreto Municipal n.º 021/2020, pas-
sando a conter a seguinte redação: 

“Art. 2º - A vigência do presente decreto municipal será até 
31/12/2021 ou enquanto perdurarem os casos confirmados de CO-
VID-19 no Município de São Domingos do Maranhão e para o enfren-
tamento da Situação de Calamidade Pública ora declarado, ficam esta-
belecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais 
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica 
autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da situação de calamidade.”

Art. 3º - Altera o art. 3º do Decreto Municipal n.º 021/2020, pas-
sando a conter a seguinte redação:

“Art. 3º - Fica determinada que as atividades dos órgãos pú-
blicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal deverão 
cumprir a medidas sanitárias mínimas como a obrigatoriedade do uso 
de máscaras, disponibilização de álcool 70% (setenta por cento) e ho-
rários diferenciados de atendimento até o dia 31 de dezembro de 2021.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os 
servidores dos órgãos e entidades do Município de São Domingos do 
Maranhão laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, 
conforme determinação de seus respectivos gestores.”

Art. 4º - Altera o art. 4º do Decreto Municipal n.º 021/2020, pas-
sando a conter a seguinte redação:

“Art. 4º - Confirmada a infecção ou a suspeita de contamina-
ção pela COVID-19, o servidor será imediatamente afastado de suas 
atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações 
necessárias junto a Administração Pública.

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

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá 
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

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

§ 4º Os atestados médicos serão homologados 
administrativamente.”

Art. 5º - Acrescenta o art. 5º ao 28 ao Decreto Municipal n.º 
021/2020, com a seguinte redação:

“Art. 5º - Caberá ao gestor municipal adotar todas as providên-
cias legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos 
agentes públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos 
de contágio pela COVID-19, em especial, no período da calamidade 
pública, as medidas transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º - As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmen-
te, os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situa-

ção de calamidade.
§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta 

e Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores 
lotados em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os 
necessários para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão 
permanecer em seus domicílios.

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o 
art. 6º no período de situação de calamidade pública está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores sufi-
cientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos 
mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendi-

mento à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos 
públicos.

Art. 7º - Ficam suspensas, por 180 (cento e oitenta) dias, as fé-
rias deferidas ou programadas dos servidores das áreas de saúde, se-
gurança urbana, assistência social e do serviço funerário.

Art. 8º - Ficam vedados, ao longo do período de situação de ou 
calamidade pública:

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administra-

ção Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e 
segurança.

Art. 9º - Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos 
da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes provi-
dências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser poster-
gadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições 
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculia-
ridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indis-
pensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente 
necessário;

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

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de calamida-
de pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) 
anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de desen-
volvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela CO-
VID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, 
se possível for;

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permi-
tindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos 
horários de pico, em regime de rodízio, a critério do dirigente máximo 
do órgão ou entidade municipal;

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios 
municipais;

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
em especial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evo-
lução para os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, 
o comparecimento presencial para perícias, exames, recadastramentos, 
provas de vida ou quaisquer outras providências administrativas;

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com ter-

ceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exi-
gindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, 
a adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades 
de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatí-
veis ou infectados pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;
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b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo 

das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio 
e desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações 
das autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na 
reposição dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser limitado 
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto 
nas atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança 
urbana, assistência social e serviço funerário.

Art. 10 - Nos processos e expedientes administrativos, ficam sus-
pensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o esta-
do de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não 
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres.

Art. 11 - Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indi-
reta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas comple-
mentares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 12 - A tramitação dos processos administrativos referentes 
a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e 
prioridade em todas as Secretarias Municipais.

Art. 13 - Fica determinado o cumprimento das medidas sanitá-
rias por parte de todas atividades comerciais e de prestação de serviços 
privados.

§ 1º - É obrigatório em todos os estabelecimentos comerciais a 
utilização de máscaras por funcionários e clientes, a disponibilização 
de álcool 70% (setenta por cento), aferição de temperatura e demais 
medidas sanitárias, dando preferência a retirada no balcão, serviço de 
drive thru, drive-in e tele-entrega;

§ 2º - Fica expressamente vedado a realização de velórios em 
ambiente residencial ou em funerárias para os casos confirmados de 
COVID-19;

§ 3º - O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas 
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação 
municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis 
e, no que couber, cassação de licença de funcionamento e interdição 
temporária.

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

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo 
abrange os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Pú-
blico Municipal ou por ele autorizado, bem como por entidades priva-
das.

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

Art. 16 - Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coro-
navírus (Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente 
proteger a saúde e a vida das pessoas, a Administração Pública Muni-
cipal recomenda as medidas e ações contidas nas orientações do Mi-
nistério da Saúde, tais como:

I. isolamento social voluntário para todas as pessoas pelo prazo 
mínimo de 07 (sete) dias, mesmo que não apresentem sintomas;

II. isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para 
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas 
respiratórios;

III. suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou 
presídio, Unidades Hospitalares;

IV. manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para 
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a 

aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.
Art. 17 - Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contamina-

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

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pes-
soas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, 
ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou merca-
dorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível con-
taminação ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 18 - Para enfrentamento da Situação de Calamidade de 
Saúde Pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes 
medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
IV  - exames médicos;
V - testes laboratoriais;
VI - coleta de amostras clínicas;
VII - vacinação e outras medidas profiláticas; ou
VIII - tratamentos médicos específicos.
IX - estudo ou investigação epidemiológica;
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser 

determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre 
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo 
e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da 
saúde pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas 
previstas neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu 
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às li-

berdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamen-
to Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 
de janeiro de 2020.

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

Art. 19 - Para o atendimento às determinações da Portaria nº 
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis se-
rão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou 
da quarentena, se for o caso.

Art. 20 - Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade 
em Saúde, sob a coordenação da Secretária Municipal de Saúde, para o 
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.

Parágrafo único. Compete ao Centro de Operações de Calami-
dade em Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfren-
tamento da proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do 
cenário epidemiológico.

Art. 21 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a edi-
tar os atos normativos complementares necessários à execução deste 
Decreto.

Art. 22 - Fica o Município de São Domingos do Maranhão auto-
rizado a remanejar mão de obra efetiva, contratada e terceirizada, em 
especial prestadores de serviço de limpeza, higienização, motoristas e 
vigilância, para execução dos respectivos serviços em áreas definidas 
como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria à 
qual o respectivo contrato ou vínculo está lotado.

Art. 23 - Fica o Município autorizado a remanejar servidores en-
tre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observa-
da a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão 
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do servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único - Demonstrado a necessidade de maior número 
de servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, 
fica autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 
12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 24 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reava-
liadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase 
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 25 - Fica determinada a manutenção das aulas em regime 
diferenciado, respeitando as medidas sanitárias e de distanciamento 
social mínimo, na rede pública e privada.

Art. 26 - Fica determinado o monitoramento dos acessos rodo-
viários ao Município de São Domingos do Maranhão com a instalação 
de barreiras com a finalidade de controle sanitário e orientação nos 
acessos principais.

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de 
atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal, 
panfletos educativos sobre o COVID-19.

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores 
investidos nas atribuições de fiscalização para executar suas atividades 
a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e mediante escala elaborada 
pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo e outros que se fizerem 
necessários.

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibilização, 
em regime de urgência, dos servidores investidos nas funções de 
fiscalização lotados no Município de São Domingos do Maranhão para 
auxiliar na fiscalização e conscientização nas barreiras.

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança, 
em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir a ordem 
durante o período de restrição de acesso.

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e 
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município 
de São Domingos do Maranhão, deverão ser prestadas informações 
requeridas pelos fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de 
probabilidade de contaminação, bem como será aferida a temperatura 
dos passageiros, colhidos os demais dados pertinentes, além de 
repassadas orientações acerca das medidas preventivas em relação ao 
vírus COVID-19.

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores 
investidos nas funções de controle dos acessos principais caracterizará 
crime de desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, 
sujeitando o infrator à pena de detenção e multa.

Art. 27 - Ficará a cargo da Secretaria de Finanças providenciar 
o contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-or-
çamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate da 
COVID-19.

Art. 28 - Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as 
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.”

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas todas as disposições em contrário, nos termos do art. 
12º, II, alínea “I” da Lei Orgânica do Município de São Domingos do 
Maranhão.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DO-
MINGOS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AO 
DÉCIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E VINTE E UM.

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal

 

 

 
OFÍCIO 59/2021 

Lago da Pedra – MA, 25 de Março de 2021. 

 

A Sua Excelência, Senhor, 

Othelino Nova Alves Neto 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 

 

Assunto: Encaminha o Decreto Nº 025/2021 para apreciação que Decreta 

estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 

101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública 

decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões 

nas finanças públicas no Município de Lago da Pedra/MA, e dá outras 

providências. 

 

Senhor Presidente, 

 

Submetemos ao exame dessa Egrégia Casa Legislativa O Decreto nº 

025/2021 para apreciação, que dispõe sobre o estado de calamidade pública no 

município para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 

2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do 

Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas no Município 

de Lago da Pedra/MA, e dá outras providências, que tem por finalidade amenizar os 

catastróficos efeitos da pandemia na economia de nosso Município e nas finanças 

públicas. 
 

 

Concluímos, convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa 

haverão de conferir o necessário apoio de apreciação de Vossa Excelência prestar 

sua valiosa colaboração, tendo em vista a importância da matéria.  

Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Lago da Pedra – MA. 
 

 

 

 

 

 

 

 
MENSAGEM N° 03/2021                         

 

LAGO DA PEDRA/MA, 25 DE MARÇO DE 2021.    

 

Excelentíssimos Senhores Deputados, 

 

Em atenção ao disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, solicita a Vossa 

Excelência o reconhecimento de estado de calamidade pública com efeitos até 31 de 

dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da COVID-19 declarada pela 

Organização Mundial da Saúde, para os fins exclusivos previstos nos incisos I e II 

do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - LRF, com a 

consequente dispensa do atingimento dos resultados fiscais e a limitação de 

empenho previsto no art. 9º, bem como suspensão da contagem dos prazos e 

disposições estabelecida nos artigos 23 e 31, todos da Lei Complementar nº 

101/2000, para o Município de Lago da Pedra/MA. 

O Brasil passa por um momento de extrema vulnerabilidade social e 

econômica em razão da rápida disseminação global do COVID-19. Os dados 

apresentados pelo Governo Federal informam que a pandemia vem se alastrando 

em território nacional com índices alarmantes. Há uma expectativa alarmante de 

incidência de novos casos de contaminação da população brasileira e no Estado do 

Maranhão, em especial, na Capital São Luís, com maior número de casos. 

Cite-se que até o dia 25 de Março de 2021, o número de casos confirmados 

no Município de Lago da Pedra é de 2.311. Em âmbito nacional já foram mais de 

300.000 mortes e os números continuam a crescer de forma rápida. 
 

 

A Organização Mundial de Saúde - OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, 

que a contaminação pelo novo coronavírus configura “emergência de saúde pública 

de interesse internacional”. 

Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a classificação de pandemia, o que 

significa que a doença manifestada pelo novo coronavírus, conhecida como 

COVID-19, atingiu diversos continentes do planeta, com transmissão sustentada 

entre as pessoas. 

Antes do reconhecimento oficial de epidemia global, o Ministério da Saúde já 

havia declarado emergência em saúde pública de importância nacional - ESPIN em 

decorrência da infecção humana pelo coronavírus, por meio da Portaria nº 

188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020. 

Diante da gravidade do tema, foi editada a Lei Federal nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, dispondo sobre medidas que poderão ser adotadas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 

decorrente do coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, impondo 

diversas providências para restrição de circulação de pessoas. 

No âmbito do Estado do Maranhão, o Poder Executivo editou o Decreto nº 

35.597, de 17 de Maço de 2021 que declarou estado de calamidade pública em todo 

Estado do Maranhão em virtude da existência de casos de contaminação pela 

COVID-19, em razão da necessidade urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 

da doença. 

Alguns Municípios do Estado do Maranhão, notadamente aqueles com casos 

registrados de COVID-19, vêm adotando medidas semelhantes com o objetivo de 

prevenção da doença e proteção às comunidades locais. 
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A Organização Mundial de Saúde - OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, 

que a contaminação pelo novo coronavírus configura “emergência de saúde pública 

de interesse internacional”. 

Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a classificação de pandemia, o que 

significa que a doença manifestada pelo novo coronavírus, conhecida como 

COVID-19, atingiu diversos continentes do planeta, com transmissão sustentada 

entre as pessoas. 

Antes do reconhecimento oficial de epidemia global, o Ministério da Saúde já 

havia declarado emergência em saúde pública de importância nacional - ESPIN em 

decorrência da infecção humana pelo coronavírus, por meio da Portaria nº 

188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020. 

Diante da gravidade do tema, foi editada a Lei Federal nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, dispondo sobre medidas que poderão ser adotadas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 

decorrente do coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, impondo 

diversas providências para restrição de circulação de pessoas. 

No âmbito do Estado do Maranhão, o Poder Executivo editou o Decreto nº 

35.597, de 17 de Maço de 2021 que declarou estado de calamidade pública em todo 

Estado do Maranhão em virtude da existência de casos de contaminação pela 

COVID-19, em razão da necessidade urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 

da doença. 

Alguns Municípios do Estado do Maranhão, notadamente aqueles com casos 

registrados de COVID-19, vêm adotando medidas semelhantes com o objetivo de 

prevenção da doença e proteção às comunidades locais. 
 

 

Diante da gravidade decorrente da pandemia, mostra-se evidente que os 

impactos a serem observados na sociedade vão muito além da questão de saúde 

pública, afetando, diretamente, a economia como um todo, com redução das 

atividades de produção, transporte, consumo e serviço. A expectativa é que haja 

uma redução no Produto Interno Bruto - PIB mundial em 2020. 

O impacto inicial com a abrupta diminuição nas importações de produtos 

pela China gerou uma queda em todas as bolsas de valores do mundo. A 

proliferação do vírus no continente europeu contribuiu ainda para agravar a crise 

econômica mundial, gerando dúvidas e incertezas nos mercados. 

As medidas necessárias para proteção da população contra o vírus, 

notadamente a redução de interações sociais, fechamento temporário de 

estabelecimentos comerciais e industriais, com a manutenção dos trabalhadores em 

suas residências, ensejam evidente desaceleração na produção, circulação e consumo 

de bens, comprometendo todo o ciclo da cadeia econômica, com grave reflexo na 

capacidade de arrecadação de tributos pelo Estado. 

Assim, haverá a necessidade de realizar gastos extraordinários e urgentes, não 

previstos no orçamento, para aquisição de materiais e prestação de serviços 

relacionados à área de saúde, visando conter a disseminação do vírus pela 

população.  

Nesse cenário de profunda insegurança nos mercados e inequívoca tendência 

de redução nas receitas e elevação das despesas do Município, a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Lago da Pedra 

para o ano de 2020, importando limitação de empenho e movimentação financeira 
 

 

necessária para fazer frente à adoção das políticas públicas essenciais, inclusive as 

relacionadas ao combate à proliferação do coronavírus e atendimento aos enfermos. 

Diante do quadro de pandemia do novo coronavirus, dos reflexos sociais, 

econômicos e de saúde pública, e ainda da necessidade de atuação do Poder Público 

Municipal para proteção de todos os munícipes, venho solicitar a Vossas 

Excelências o reconhecimento e declaração do estado de calamidade pública, para 

os fins exclusivos previstos nos incisos I e II do art. 65 da Lei Complementar 

Federal nº101, de 04 de maio de 2000, com efeitos até 31 de dezembro de 2021, 

com a consequente dispensa do atingimento dos resultados fiscais e a limitação de 

empenho prevista no art. 9º, bem como suspensão da contagem dos prazos e 

disposições estabelecidas nos artigos 23 e 31, todos da Lei Complementar Federal nº 

101, de 04 de maio de 2020. 

 

 
GABINETE DA PREFEITA DE LAGO DA PEDRA, ESTADO DO 

MARANHÃO, 25 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

 
 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Lago da Pedra – MA. 

 

 

DECRETO N° 25 DE 25 DE MARÇO DE 2021.  

 

Decreta estado de calamidade pública, para 
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, em razão da 
grave crise de saúde pública decorrente da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências. 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA/MA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e  

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus 
COVID-19; 

 

CONSIDERANDO 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 no Município de Lago Da 
Pedra/MA;  

 

CONSIDERANDO a edição pela União Federal da Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, que prevê medidas de enfrentamento de emergência de saúde 
pública do presente surto de COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de 
enfrentamento ao Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO as vedações impostas nos artigos 22 e 23 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de 
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medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
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despesas de pessoal, que impede as contratações necessárias, caso seja necessária, ao 
reforço de equipes que atuam no enfrentamento da pandemia;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de afastar a exigência de 
demonstração de adequação e compensação orçamentárias, em relação à 
criação/expansão de programas públicos, previstas nos artigos 14, 16 e 17 da LRF, 
durante a emergência em Saúde Pública de importância nacional e o estado de 
calamidade pública decorrente de COVID-19, para atender às medidas de 
enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de COVID-19. 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo a 
contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em seus artigos 23, 31 e 70, bem 
como dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho 
prevista no art. 9°, na ocorrência de calamidade pública reconhecida, no caso dos 
Estados e Municípios, pelas Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a situação;  

 

CONSIDERANDO a sua repercussão nas finanças públicas em âmbito 
nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal ao enviar a Mensagem n° 
93/2020 ao Congresso Nacional, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);  

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 35.597, de 17 de Maço de 2021 que 
declarou estado de calamidade pública em todo Estado do Maranhão em virtude da 
existência de casos de contaminação pela COVID-19;  

 

CONSIDERANDO, por fim, todos os esforços de reprogramação 
financeira que serão empreendidos para ajustar as contas municipais, objetivando 
manter a regularidade da prestação dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, 
intensificar as ações para o enfrentamento da grave crise de saúde pública que vem 
se instalando em Lago da Pedra, em razão da COVID-19.  

 

DECRETA:  

 

 

Art. 1° Fica decretado “estado de calamidade pública” no Município de 
Lago da Pedra/MA, em razão do agravamento da crise de saúde pública decorrente 
da pandemia de doença infecciosa viral, respiratória, causada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais, e para os fins do 
art. 65, da Lei Complementar n° 101/2000.  

 

Art. 2° Ficam as autoridades competentes do município autorizadas a 
adotar medidas excepcionais necessárias para combater à disseminação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de Lago da Pedra/MA.  

 

Art. 3º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem 
governamental enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o 
reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins do art. 65, da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.  

 

Art. 4º A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados 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 entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete da Prefeita de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, 25 de 
Março de 2021. 

 

 

 




