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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA (REMOTA) - 06.04.2021 - (TERÇA-

-FEIRA)

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO 

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº  343/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, QUE ANTECIPA PARA 26 DE MARÇO DE 
2021 O FERIADO ESTADUAL DE 28 DE JULHO, DATA MAGNA 
DO ESTADO, OCASIÃO EM QUE SE COMEMORA A ADESÃO DO 
MARANHÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº  344/2021, DE AUTORIA 
DO PODER EXECUTIVO,  QUE ALTERA A MEDIDA PROVI-
SÓRIA 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 LANCHONETES E 
AO SETOR CULTURAL – COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA. 

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº  345/2021, DE AUTORIA 
DO PODER EXECUTIVO,  QUE AUTORIZA A CONCESSÃO, 
NOS TERMOS EM QUE ESPECIFICA, DE AUXILIO-COMBUS-
TÍVEL AOS TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E MOTORISTAS DE 
APLICATIVO, DE AUXILIO EMERGENCIAL PARA O SETOR DO 
TURISMO E PARA O SETOR DE EVENTOS, REDUZ A CARGA 
TRIBUTÁRIA PARA O SEGUIMENTO DE BARES, RESTAURAN-
TES E SIMILARES,INSTITUI O PROGRAMA SOCIAL VALE-
-GÁS,PARA ENFRENTAMENTO DAS  ADVERSIDADES DECOR-
RENTES DA PANDEMIA DA  COVID-19, BEM COMO ALTERA A 
LEI Nº 10.305,DE 04 DE SETEMBRO DE 2015, A LEI Nº 8.044, DE 
19 DE DEZEMBRO DE 2003 E A LEI Nº 10.213, DE 09 DE MARÇO 
DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES . 

II - PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 
RL 1032/20)

4. PROJETO DE LEI N° 147/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, QUE AUTORIZA O 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 PRO-
GRAMA MARANHÃO FORTE. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA. 

III - PARECERES EM REDAÇÃO FINAL
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

5. PARECER Nº 131/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL, 
AO  PROJETO DE LEI Nº 128/2021, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA OS HOSPITAIS E CLÍNI-
CAS 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 DÁ OUTRAS PROVIDÊN-

CIAS. RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

6. PARECER Nº 148/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL, AO  
PROJETO DE LEI Nº 014/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO, QUE MODIFICA A LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 
8.596 DE 2009, TORNANDO ELIMINATÓRIA A FASE DO EXAME 
PSICOTÉCNICO PARA O INGRESSO EM CARREIRA DO SISTE-
MA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO. RELATOR 
DEPUDADO ADELMO SOARES. 

7. PARECER N° 149/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL, 
AO PROJETO DE LEI Nº 651/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
DR. YGLÉSIO, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES ESTADUAIS 
PARA AS AÇÕES INFORMATIVAS E PALIATIVAS SOBRE A SÍN-
DROME DE RETT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR 
DEPUTADO ADELMO SOARES.  

IV – PARECERES CONTRÁRIOS(CCJC)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO  

8. PARECER Nº 118/2021, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 583/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE  OBRIGA A AFIXAÇÃO DE 
CARTAZES EM HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E CLÍNICAS 
CONVENIADAS AO SUS, INFORMANDO DA VEDAÇÃO DE CO-
BRANÇA DOS PROCEDIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.O AUTOR RECORREU À MESA DIRETORA DA DECI-
SÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 130/2021, 
CONFORME O § 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO,  
ONDE FOI ACATADA A DECISÃO PELA MESA. – RELATOR 
DO PARECER DEPUTADO WENDELL LAGES.  

9. PARECER Nº 119/2021, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 009/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR,  QUE DETERMINA ÀS CONCESSIO-
NÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉ-
TRICA A EXPEDIR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACOMPANHADA DE 
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COMUNICANDO A REALIZA-
ÇÃO DE INSPEÇÃO NO MEDIDOR E INSTALAÇÕES DO CON-
SUMIDOR EM TODO O ESTADO DO MARANHÃO..O AUTOR 
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, 
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 1129/2021, CONFORME 
O § 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO,  ONDE FOI 
ACATADA A DECISÃO PELA MESA. – RELATOR DO PARE-
CER DEPUTADO CIRO NETO.  

V - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 
RL 1032/20)

10. PROJETO DE LEI N° 429/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, QUE ALTERA A LEI N° 9.612, 
DE 31 DE MAIO DE 2012, PARA TORNAR TODOS OS ASSENTOS 
DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICI-
PAL PREFERENCIAIS A IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPE-
RIOR A 60 ANOS, MULHERES GRÁVIDAS, COM CRIANÇAS DE 
COLO E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDU-
ZIDA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARE-
CER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUS-
TIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO FERNANDO 
PESSOA. TRANSFERIDO – DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.
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11.  PROJETO DE LEI N° 137/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE DISPÕE SOBRE AS 
POLÍTICAS DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E ATENDIMENTO 
MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ESTADO DO MARANHÃO. COM 
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES; E DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO 
ARNALDO MELO. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO 
AUTOR.

12. PROJETO DE LEI N° 031/2021, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE DISPÕE SOBRE A 
CAMPANHA DE COMBATE AOS GOLPES FINANCEIROS PRA-
TICADOS CONTRA OS IDOSOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO. 

13. PROJETO DE LEI N° 037/2021, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI O SELO “EM-
PRESA AMIGA DA MULHER” NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

VI- PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM VOTAÇÃO-  ÚNICO TURNO

14. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
001/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 165/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO– RE-
LATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.  

15. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
002/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 166/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BALSAS – RE-
LATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

16. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
003/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 185/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIN-
GOS DO MARANHÃO – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO. 

17. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
004/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 186/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PE-
DRA  – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

18. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
005/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 001/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE, QUE APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO RELATIVO AO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. RELATOR DEPUTADO 
ROBERTO COSTA.

19. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

006/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 002/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE, QUE APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO RELATIVO AO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RELATOR DEPUTADO 
ROBERTO COSTA.

20. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
007/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 003/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE, QUE APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO RELATIVO AO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. RELATOR DEPUTADO 
ROBERTO COSTA.

21. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
008/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 194/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO 
– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

22. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
009/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 207/21, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO 
MENDES – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

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

24. REQUERIMENTO N° 023/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO, AO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO, SENHOR JEF-
FERSON PORTELA E AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, CEL. PEDRO RIBEIRO, 
PEDINDO INFORMAÇÕES REFERENTES AO QUANTITATIVO 
ATUALIZADO DE VIATURAS EM FUNCIONAMENTO, BEM 
COMO SUAS RESPECTIVAS LOTAÇÕES E LOCALIZAÇÕES 
DOS BATALHÕES NAS QUAIS SE ENCONTRAM AS VIATURAS 
EM MANUTENÇÃO E SUCATAS DISPONÍVEIS NA POLÍCIA MI-
LITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. INDEFERIDO - O AUTOR 
RECORREU AO PLENÁRIO. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA 
SESSÃO ANTERIOR, A PEDIDO DO AUTOR. 

25. REQUERIMENTO Nº 137/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊN-
CIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EX-
TRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE 
SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 323/2020, DE SUA 
AUTORIA.  
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26. REQUERIMENTO Nº 138/2021,  DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, SOLICITANDO QUE SEJA DE-
TERMINADA A TRAMITAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA, O 
PROJETO DE LEI Nº 147/2021, DE AUTORIA DO PODER EXE-
CUTIVO. 

27. REQUERIMENTO Nº 143/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. LEONARDO SÁ, SOLICITANDO QUE SEJA SUB-
METIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, O 
PROJETO DE LEI Nº 256/2020, DE SUA AUTORIA. 

VIII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
 
28. REQUERIMENTO Nº 087/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ES-
TADO, DA GESTÃO  PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SER-
VIDORES – SEGEP,  SENHORA FLÁVIA ALEXANDRINA COE-
LHO ALMEIDA MOREIRA, PARA QUE ESCLAREÇA QUAL A 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CON-
TRIBUIÇÃO PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS 
MILITARES, SOBRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL 
CONTRIBUIÇÃO E SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS 
MILITARES NA INATIVIDADE. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO 
DA SESSÃO ANTERIOR,  A PEDIDO DO AUTOR.

29. REQUERIMENTO Nº 107/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO,  O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE GOVERNO, O SENHOR DIEGO GALDINO, SOLI-
CITANDO  INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS 
FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, SUAS SECRETA-
RIAS, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS, SO-
CIEDADES DE ECONOMIA MISTA E A EMPRESA DE VIGILÂN-
CIA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ENTRE OS ANOS DE 
2015 A 2021, BEM COMO A CÓPIA INTEGRAL DE CADA CON-
TRATO FIRMADO. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO  DA SESSÃO 
ANTERIOR, A PEDIDO DO AUTOR.

30. REQUERIMENTO N° 123/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, PARA QUE EX-
PLIQUEM  O DESTINO DE LEITOS E HOSPITAIS QUE FORAM 
FECHADOS, ASSIM COMO OS  RESPIRADORES E OUTROS 
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS 
DURANTE A PANDEMIA. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO  DA 
SESSÃO ANTERIOR, A PEDIDO DO AUTOR.

31. REQUERIMENTO N° 127/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTA-
DO,  O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO  DE ESTADO 
DA  SAÚDE,  CARLOS LULA, PARA QUE INFORMEM O FOR-
NECIMENTO AO PÚBLICO , DOS SEGUNTES MEDICAMENTOS 
: QUEATIPINA, MICOFENALATO DE SÓDIO, MESALASINA, 
OLANSAPINA, ADALIMUMABE, RIFAMPICINA, OFLOXASI-
NA, MINOCICLINA, MESACOL, ZOMETA, NA FEME. TRANS-
FERIDA A VOTAÇÃO  DA SESSÃO ANTERIOR, A PEDIDO DO 
AUTOR.

32. REQUERIMENTO N° 135/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 

SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO PREFEITO DO MUNI-
CÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ, O SENHOR JOVALDO CAR-
DOSO OLIVEIRA JÚNIOR, PARA QUE EXPLIQUE AS RAZÕES 
PELAS QUAIS OS 93 (NOVENTA E TRÊS) APROVADOS NO ÚL-
TIMO CONCURSO REALIZADO PELO MUNICÍPIO, JÁ EMPOS-
SADOS,  AINDA NÃO ENTRARAM EM EXERCÍCIO. TRANSFE-
RIDA A VOTAÇÃO  DA SESSÃO ANTERIOR, A PEDIDO DO 
AUTOR.

33. REQUERIMENTO Nº 136/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ES-
TADO DA SAÚDE, O SENHOR CARLOS LULA, QUE INFORME 
SOBRE OS MOTIVOS PELOS QUAIS HOUVE O ENCERRAMEN-
TO DO DRIVE-THRU DE TESTAGEM DA COVID-19, MONTADO 
PELO GOVERNO DO ESTADO, NO PARQUE RANGEDOR.

34. REQUERIMENTO Nº 139/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO 
SENHOR JOSÉ MANOEL RIBEIRO BASTOS, PELO SEU FALE-
CIMENTO, OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE 
ANO.

35. REQUERIMENTO Nº 140/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DA 
SENHORA KEYLA DE KÁCIA LIMA CABRAL, PELO SEU FALE-
CIMENTO, OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE 
ANO.

36. REQUERIMENTO Nº 141/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO 
SENHOR JEAN REIS, PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO 
NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

37. REQUERIMENTO Nº 142/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AOS PRE-
FEITOS E AOS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DOS 
MUNICÍPOS DE BARREIRINHAS, ARAIOSES, BARÃO DE GRA-
JAÚ, CHAPADINHA, LORETO, MIRADOR, SÃO BERNARDO, 
TUTOIA E VARGEM GRANDE.  

38. REQUERIMENTO Nº 144/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. LEONARDO SÁ, SOLICITANDO QUE SEJA RE-
TIRADA DE TRAMITAÇÃO A MOÇÃO Nº 023/2021, DE SUA AU-
TORIA.

39. REQUERIMENTO Nº 145/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E 
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 
SÃO BENTO, PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANI-
VERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE OCORREU NO 
DIA 30 DE MARÇO DE 2021. 

40. REQUERIMENTO Nº 146/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO PRE-
FEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNI-
CÍPIO DE PERI MIRIM, PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM 
DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE OCOR-
REU NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021. 
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41. REQUERIMENTO Nº 147/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA SAÚDE – SES, SENHOR CARLOS EDUARDO DE 
OLIVEIRA LULA, O ENVIO DE CÓPIAS DO(S) CONTRATO(S), 
SE ASSIM DENOMINADO, DO TERMO DE COMPRA DAS 4,5 
MILHÕES DE DOSES DA VACINA SPUTNIK V PELO ESTADO 
DO MARANHÃO, CONFORME NOTICIADO PELO GOVERNO 
DO ESTADO EM REDES SOCIAIS, VISANDO CUMPRIR DISPO-
SIÇÕES LEGAIS SOBRE A MATÉRIA.  

42. REQUERIMENTO Nº 148/2021, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMA-
ÇÕES AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, 
SENHOR CLAYTON NOLETO SILVA, ACERCA DO ORÇAMEN-
TO INDIVIDUALIZADO POR OBRA E A PROGRAMAÇÃO DE 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS EMPREENDIMENTOS 
ABRANGIDOS PELO PROGRAMA MARANHÃO FORTE. 

MENSAGEM Nº 019/2021        
São Luís, 05 de Abril de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, 
e do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, 
por ser contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 586/2019, que 
obriga as maternidades públicas e privadas do Estado do Maranhão a 
realizarem o Teste do Quadril em todos os recém-nascidos.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Integral ao Projeto de Lei nº 586/2019, que obriga as ma-
ternidades públicas e privadas do Estado do Maranhão a realizarem o 
Teste do Quadril em todos os recém-nascidos

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
586/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa objetiva tornar obrigatória a realização do 
Teste do Quadril nos recém-nascidos por todas as maternidades públi-
cas e privadas localizadas no território do Estado do Maranhão. O re-
ferido teste é composto pelos exames Manobra de Barlow e Manobra 
de Ortolani, os quais visam detectar eventuais problemas na região do 
quadril que possam implicar limitação de movimento à criança. 

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção ao 
Projeto de Lei nº 586/2019, vez que a matéria já se encontra integral-
mente regulada pela Lei nº 11.406, de 30 de dezembro de 2020, que 
instituiu o Programa Estadual de Triagem Neonatal.

Nos termos do art. 2º, inciso V, da Lei nº 11.406, de 30 de dezem-
bro de 2020, todos os hospitais, maternidades e demais estabelecimen-
tos de atenção à saúde das redes pública e privada do Estado do Mara-
nhão devem assegurar a realização do Teste do Quadril, que, juntamente 

com os demais exames que compõem o Programa Estadual de Triagem 
Neonatal, deve realizado, de preferência, após as primeiras 24 (vinte e 
quatro) horas de vida e, obrigatoriamente, antes de ser concedida alta 
médica para liberação do recém-nascido.

Desse modo, por não trazer qualquer novidade jurídica capaz de 
justificar seu prosseguimento nas demais fases do processo legislativo, 
forçoso reconhecer que é contrária ao interesse público a sanção de 
proposta legislativa que reproduz comando normativo idêntico à norma 
jurídica já existente. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 586/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 05 DE ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 164/2021

Dispõe sobre as Diretrizes para a 
criação do Programa de Incentivo à Eco-
nomia Criativa, no Estado do Maranhão 
e da outras providencias. 

Art. 1º Fica instituída as Diretrizes para a criação do Programa de 
Incentivo à Economia Criativa, no Estado do Maranhão. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei economia criativa é o 
conjunto de atividades e negócios, baseados no capital intelectual e 
criativo, que gera valor econômico. 

Art. 2º São setores da economia criativa as seguintes áreas: 
I – De consumo: 
a) design: especialidade gráfica, multimídia e produtos; 
b) publicidade: atividades relacionadas às áreas de marketing, 

pesquisa de mercado e organização de eventos; 
c) moda: desenho de peças de vestuário e modelistas; e 
d) arquitetura: projeto de edificações, paisagens e ambientes, 

além do planejamento e conservação; 
II – De mídia: 
a) editorial: edição de livros, jornais, revistas e conteúdo digital; e 
b) audiovisual: desenvolvimento de conteúdo, distribuição, pro-

gramação e transmissão;
III – De expressões: 
a) culturais: artesanato, folclore, gastronomia e festivais; 
b) patrimônio e artes: serviços culturais, museologia, produção 

cultural e patrimônios históricos; 
c) música: gravação, edição, mixagem de som, criação e inter-

pretação musical; 
d) artes cênicas: atuação, produção e direção de espetáculos tea-

trais e de dança; 
IV – De tecnologia: 
a) pesquisa e desenvolvimento: desenvolvimento experimental 

em geral, exceto áreas biológicas;
b) biotecnologia: bioengenharia, pesquisas e atividades labora-

toriais; 
c) tecnologias da informação e comunicação: desenvolvimento 

de softwares, sistemas, consultoria em tecnologia da informação e ro-
bótica. 

Art. 3º As Diretrizes do Programa de Incentivo à Economia Cria-
tiva atende aos seguintes princípios: 

I – da diversidade cultural; 
II – da sustentabilidade; 
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III – da inovação criativa; 
IV – da inclusão social; e 
V – do incentivo ao empreendedorismo. 
Art. 4º As Diretrizes para a implementação do Programa de 

Incentivo à Economia Criativa o Poder Público adotará as seguintes 
ações: 

I – geração de conhecimento e disseminação de informações so-
bre economia criativa; 

II – promoção da circulação e da distribuição de bens e de servi-
ços criativos; 

III – apoio à exportação de produtos criativos; 
IV – viabilização de cursos para a qualificação e capacitação de 

profissionais na área de criação e gestão de empreendimentos criativos; 
V – identificação de vocações e de oportunidades de desenvolvi-

mento local regional; 
VI – busca de investimentos em novos seguimentos de mercado, 

gerando novas oportunidades de negócios; 
VII – estabelecimento de parcerias com entidades públicas e pri-

vadas visando ao fomento para a pesquisa e ao desenvolvimento de tec-
nologias de produção que elevem a qualidade dos produtos e serviços 
criativos; 

VIII – incentivo e apoio às organizações dos empreendedores 
criativos; 

IX – indicação de fontes de financiamentos para a concessão de 
linhas de crédito, com taxa de juros diferenciada e prazo maior para 
pagamento; e 

X – institucionalização da economia criativa no Estado do Ma-
ranhão. 

Art. 5º As linhas de crédito de que trata o inciso IX do art. 4º 
desta Lei ficam restritas aos empreendedores criativos que estejam: 

I – organizados em empresas de micro, pequeno e médio porte; 
II – capacitados no ramo da produção e comercialização de pro-

dutos e serviços da economia criativa;
III – estruturados em associações, cooperativas, arranjos produti-

vos locais e redes de economia criativa.
Art. 6˚ - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 

por conta das dotações próprias.
Art. 7˚ - O Poder Executivo regulamentará as normas comple-

mentares necessárias à plena execução desta Lei.
Art. 8˚ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 165/2021

Institui a Semana para Sensibili-
zação e Defesa da Educação Inclusiva 
de alunos com necessidades especiais no 
ensino público e privado do Estado do 
Maranhão. 

Art. 1º Fica instituída a “Semana para sensibilização e defesa 
da educação inclusiva de alunos com necessidades educacionais es-
peciais”, a ser realizada anualmente na última semana do mês de junho, 
no ensino público e privado do Estado do Maranhão. 

Art. 2º A semana de que trata o artigo 1º tem por objetivos: 
I - defender os direitos dos alunos com necessidade educacionais 

especiais; 
II - assegurar a consolidação da educação inclusiva; 
III - combater a discriminação e a intolerância; 
IV - promover o respeito à diversidade; 
V - promover campanhas, seminários, palestras, trazendo profis-

sionais na área da saúde, educação e jurídica para amplo debate com a 
comunidade e pessoas com necessidades especiais. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 166/2021

Institui a Semana Estadual do 
Turismo Sustentável no Estado do Ma-
ranhão.

Art. 1° Fica instituída a Semana Estadual do Turismo Sustentá-
vel no Estado do Maranhão, a ser realizada na última semana do mês de 
setembro de cada ano. 

Parágrafo único. No período definido no caput deste artigo, 
deverão ocorrer atividades em todo o Estado destinadas ao desenvol-
vimento do turismo sustentável, visando garantir a conscientização da 
população e de estudantes de escolas públicas e privadas. 

Art. 2.º São objetivos da Semana Estadual do Turismo 
Sustentável: 

I - compatibilização das atividades do turismo sustentável com a 
preservação da biodiversidade;

II - uso sustentável dos recursos naturais; 
III - conscientização, capacitação e estímulo à população local 

para a atividade de turismo sustentável; 
IV - valorização da cultura e gastronomia local; 
V - criação e melhoria da infraestrutura para o desenvolvimento 

do ecoturismo e agroturismo. 
Art. 3.º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que 

couber. 
Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 167/2021

Institui a Semana Desportiva De-
dicada ao Idoso, no Estado do Maranhão 
e da outras providencias. 

Art. 1° Fica instituída no Estado do Maranhão a Semana Des-
portiva Dedicada ao Idoso, a ser comemorada anualmente, na primeira 
semana do mês de julho. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, idoso é a pessoa com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 1° da Lei 
Federal n° 10.741, de 1º de outubro de 2003. 

Art. 2° A Semana Desportiva de que trata esta Lei passa a inte-
grar o calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão. 

Art. 3° A Semana Desportiva Dedicada ao Idoso tem como ob-
jetivos: 

I - Estimular e motivar órgãos públicos e privados visando a pro-
moção, realização e divulgação de eventos esportivos que propiciem 
melhoria na atividade física e mental dos idosos; 

II - Promover ações de socialização e cidadania objetivando a 
integração do idoso à comunidade em que vive.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 168/2021

Institui, no Calendário Oficial do 
Estado do Maranhão, o “Dia Estadual 
do Profissional da Fiscalização Agrope-
cuária”. 
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Art. 1º Fica instituído, no Calendário Oficial do Estado do Mara-
nhão, o “Dia Estadual do Profissional da Fiscalização Agropecuária”, a 
ser celebrado, anualmente, em 15 de junho. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 169/2021

Institui o “Dia do Produtor de Mu-
das, Sementes, Plantas e Flores no Estado 
do Maranhão.

Artigo 1º - Fica instituído o “Dia do Produtor de Mudas, Se-
mentes, Plantas e Flores” no Estado do Maranhão, a ser comemorado 
anualmente no dia 27 de setembro.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Esta lei tem por finalidade homenagear os Produtores de Mudas, 
Sementes, Plantas e Flores, cuja atividade retrocede aos primórdios da 
nossa economia agroindustrial.

Quando se fala de produtor de mudas, sementes, plantas e flores, 
o Brasil é o maior produtor do mundo, produzindo mudas de centenas 
de milhares de tipos e espécie, com destaque especial para a produção 
de mudas de citros.

Importante, lembraram que o aumento de arborização influencia-
rá também a unidade relativa do ar.

Dessa forma, sendo que a importância dos produtores de mudas, 
Sementes, Plantas e Flores, sejam eles de pequeno, médio ou de grande 
porte é determinante para que possamos ter uma economia forte.

Diante de todo o exposto, esperamos contar com o apoio dos ilus-
tres Pares, na sua aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 170/2021

Dispõe sobre a concessão, por pe-
ríodo determinado, de isenção total das 
tarifas de água e esgoto e de energia 
elétrica aos consumidores residenciais, 
industriais e comerciais atingidos por 
enchentes no Estado do Maranhão.

Art. 1º – A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 
– CAEMA, poderá, mediante ato do governador do Estado, conceder 
isenção total das tarifas de água e esgoto aos consumidores residenciais, 
industriais e comerciais atingidos por enchentes no Estado do Mara-
nhão. 

Art. 2º – A Companhia Energética EQUATORIAL MARA-
NHÃO, poderá, mediante ato do governador do Estado, conceder isen-
ção total da tarifa de energia elétrica aos consumidores residenciais, in-
dustriais e comerciais atingidos por enchentes no Estado do Maranhão. 

Art. 3º – A isenção prevista nos arts. 1º e 2º aplica-se nos três 
meses subsequentes ao período em que forem constatadas pelo poder 
público enchentes de grande proporção nos municípios do Estado do 

Maranhão. 
Art. 4º – Os consumidores residenciais, industriais e comerciais 

atingidos por enchentes deverão procurar as empresas a que se referem 
os arts. 1º e 2º para a realização de cadastro e a obtenção da isenção de 
que trata esta lei no período estabelecido. 

Parágrafo único – Caberá às empresas a que se referem os arts. 
1º e 2º realizar a fiscalização dos imóveis isentos na forma desta lei no 
período determinado. 

Art. 5º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, que, 
se necessário, serão suplementadas.

Art. 6˚ - O Poder Executivo regulamentará as normas comple-
mentares necessárias à plena execução desta Lei.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei objetiva minimizar o sofrimento, divi-
das e prejuízos acumuladas pelos consumidores residenciais, industriais 
e comerciais atingidos por enchentes no Estado do Maranhão devido a 
grade quantidade de chuvas, que tem atingindo o Maranhão.

Diante de todo o exposto, esperamos contar com o apoio dos ilus-
tres Pares, na sua aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 171/2021

Institui Diretrizes para a política 
estadual de atenção a gestantes e puér-
peras em situação de vulnerabilidade e 
risco social e pessoal, bem como a seus 
filhos. 

Art. 1º – Fica instituída as Diretrizes para a política estadual de 
atenção a gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade, risco 
social e pessoal, bem como a seus filhos, com a finalidade de garantir 
a essas pessoas atendimento integral, compartilhado e intersetorial nas 
redes de atenção à saúde e nos serviços socioassistenciais. 

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, são consideradas em 
situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal as gestantes e puér-
peras, bem como seus filhos, que tenham sofrimento mental, façam uso 
prejudicial de álcool e outras drogas, vivenciem situação de violência 
ou tenham trajetória de vida nas ruas. 

Art. 2º – São diretrizes da política de que trata esta lei: 
I – proteção, promoção e efetivação dos direitos humanos; 
II – garantia da convivência familiar e comunitária; 
III – universalidade do acesso a serviços de saúde e de assistên-

cia social; 
IV – intersetorialidade, transversalidade e integração com as de-

mais políticas públicas; 
V – participação e mobilização social. 
Art. 3º – Na implementação da política de que trata esta lei, serão 

observadas as seguintes diretrizes: 
I – garantia de atenção integral à saúde da mulher, incluindo a 

saúde sexual e reprodutiva e a saúde mental, bem como os cuidados 
necessários durante o pré-natal, o parto e o puerpério; 

II – desenvolvimento das ações da política de que trata esta lei de 
forma descentralizada e articulada com os municípios; 

III – identificação precoce de gestantes em situação de vulnera-
bilidade e risco social e pessoal e sua vinculação oportuna aos serviços 
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de saúde e assistência social nos territórios. 

Art. 4º – São objetivos da política de que trata esta lei: 
I – implementar protocolos para a identificação da vulnerabilida-

de e dos riscos sociais e pessoais de gestantes e puérperas, bem como 
de seus filhos, considerando-se o direito à convivência familiar e co-
munitária; 

II – garantir a atuação do conselho tutelar no fluxo de atendimen-
to, assegurando-se sua notificação pelas equipes das redes de atenção à 
saúde e dos serviços socioassistenciais, sempre que essas equipes iden-
tificarem situações que indiquem a necessidade de atuação do órgão; 

III – incentivar a implantação de redes intersetoriais voltadas 
para o atendimento a gestantes e puérperas em situação de vulnerabi-
lidade e risco social e pessoal, bem como a seus filhos, no âmbito dos 
municípios, compostas pelos serviços do Sistema Único de Saúde e do 
Sistema Único de Assistência Social e por demais serviços, programas e 
projetos desenvolvidos no contexto de outras políticas públicas; 

IV – assegurar a realização do parto no mesmo local da realiza-
ção do pré-natal; 

V – incentivar o desenvolvimento, pelas equipes de atenção à 
saúde, de planos terapêuticos que atendam às singularidades de cada 
caso; 

VI – fomentar a implementação de fóruns interinstitucionais para 
discussão dos casos de maior complexidade e articulação dos serviços 
de assistência à gestante e à puérpera, bem como a seus filhos; 

VII – promover a acolhida e a inserção de gestantes e puérperas, 
bem como de seus filhos, na rede de proteção social; 

VIII – incentivar o desenvolvimento de planos específicos de 
acompanhamento socioassistencial individual e familiar, a partir da ava-
liação das situações de vulnerabilidade e dos riscos sociais e pessoais 
vivenciados pelas gestantes e puérperas, bem como por seus filhos; 

IX – assegurar o acolhimento institucional conjunto a gestantes e 
puérperas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, bem 
como a seus filhos, com a oferta de cuidados compartilhados; 

X – garantir a capacitação dos profissionais para o atendimento 
a gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade e risco social e 
pessoal e a seus filhos, no âmbito das redes de atenção à saúde e dos 
serviços socioassistenciais; 

XI – reduzir as barreiras de acesso aos serviços, como aquelas 
relativas à ausência de documentação, endereço convencional e organi-
zação para adesão a horários e rotinas rígidos. 

Art. 5º – A implementação e a coordenação das diretrizes da po-
lítica de que trata esta lei serão realizadas por equipe interdisciplinar, 
com a participação, sempre que possível, de representantes da socieda-
de civil, na forma de regulamento. 

Art. 6˚ - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
por conta das dotações próprias.

Art. 7˚ - O Poder Executivo regulamentará as normas comple-
mentares necessárias à plena execução desta Lei.

Art. 8˚ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 172 / 2021

INSTITUI AÇÃO ESTADUAL 
DE INCENTIVO À LEITURA DE 
OBRAS DE AUTORES MARANHEN-
SES EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
E PRIVADAS DO ESTADO DO MA-
RANHÃO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. - Fica instituída Ação Estadual de incentivo à leitura de 

obras de autores Maranhenses sob a forma de um conjunto de ações 
educativo-culturais que visem:  

I - promover a leitura de obras científicas e literárias de autores 
Maranhenses em instituições públicas e privadas de ensino no estado 
do Maranhão.

II - promover ações coordenadas com oficinas, palestras e 
seminários expositivos sobre a importância da leitura de obras de autores 
maranhenses com o objetivo de promover a valorização da cultura local 
e promover o conhecimento histórico do estado do Maranhão.

Art. 2º - Para alcançar o objetivo da ação estadual de incentivo 
à leitura de obras de autores maranhenses, o Poder Executivo poderá:

I - criar unidades exclusivas de autores maranhenses ou que tra-
tem da história e cultura do Estado nas bibliotecas escolares.

II - firmar convênios com organizações culturais, legalmente 
instituídas, visando a implementação de projetos para a ampliação da 
leitura de autores Maranhenses.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - DR.YGLÉSIO 
- DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O exercício da leitura é atividade indispensável para a descoberta 
do mundo e dos indivíduos entre si. Ler é ir além da decodificação de 
símbolos e sons, é, sobretudo, vislumbrar a realidade e, a partir dela, 
compreender a nós mesmos e o mundo que nos cerca. O célebre profes-
sor Paulo Freire nos diz que:

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a poste-
rior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daque-
le. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreen-
são do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 
das relações entre o texto e o contexto” (FREIRE, 1992, pp. 11-12, 
grifo nosso).

É sabido ainda que, no desenvolvimento individual do ser humano, 
a internalização da cultura dá-se por intermédio de interação com 
semelhantes a partir do contato com textos literários. Esse entrosamento 
possibilita o registro identitário individual com os aspectos culturais de 
um povo.  A família e o Estado, partes primordiais desse processo como 
assevera o Texto Constitucional em seu artigo 205, A família e o Estado 
tem o dever de promover e incentivar:

“[...] com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, não paginado). 

Com o advento da globalização, novos meios de interação foram 
criados e a era digital chegou de vez. Todavia, podemos observar que 
apesar da alta conectividade advinda das novas tecnologias, a popula-
ção em geral desconhece, cada vez mais, suas origens e, por conseguin-
te, os autores de sua terra. 

Célebres e proclamadas personalidades da literatura nacional são 
também protagonistas da história e cultura maranhenses, podemos citar 
alguns como Aluísio de Azevedo, Maria Firmina dos Reis, Nauro Ma-
chado, Josué Montelo, Odylo Costa Filho, Aurora da Graça, Ferreira 
Gullar e Gonçalves Dias. Deste último separamos inclusive um de seus 
escritos mais famosos onde o autor exalta as riquezas de sua origem:

“Minha terra tem palmeiras, onde canta o Sabiá; As aves, que 
aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. [...] Não permita Deus que eu 
morra, sem que eu volte para lá; sem que disfrute os primores que não 
encontro por cá; sem qu’inda aviste as palmeiras, onde canta o Sabiá”.

Por conseguinte, esta propositura apresenta-se para que possa-
mos preservar a cultura literária local e disseminá-la entre os próprios 
cidadãos maranhenses. Nesse sentido, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - DR.YGLÉSIO 
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- DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 173 / 2021

DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DE DISPONIBILIZAR IN-
FORMAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DA 
ALIENAÇÃO PARENTAL, NO ÂMBI-
TO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º As unidades da rede pública estadual de ensino e as dele-
gacias de polícia do Estado do Maranhão devem afixar nas suas depen-
dências informações referentes à prática de alienação parental e suas 
implicações legais para garantia do direito à informação.

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se alienação parental a inter-
ferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promo-
vida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham 
a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para 
que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à ma-
nutenção de vínculos com este, nos termos da definição estabelecida 
pela Lei Federal n.º 12.318, de 26 de agosto de 2010.

§ 2.º Para fins de orientação, fica a cargo das Unidades Escolares 
e das Delegacias de Polícia definir os meios para divulgação das in-
formações sobre alienação parental, observados os seguintes critérios:

 I – a afixação de cartaz deverá se dar em local que o público, fácil 
e imediatamente, visualize-o;

II – o texto impresso no cartaz será redigido e impresso em ter-
mos claros e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 
doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo público, com os seguin-
tes dizeres:

“ALIENAÇÃO PARENTAL
O QUE É?
É a manipulação psicológica negativa da criança/adolescente 

promovida por um dos pais (ou outra figura de autoridade), criando 
sentimentos de raiva, tristeza, mágoa e ódio contra o outro genitor (pai/
mãe).

QUEM SOFRE?
A criança/adolescente que está sendo manipulada e o genitor 

(pai/mãe) que está sendo objeto das ações mentirosas.
PENALIDADE PARA QUEM PRATICA?
Advertência, multa pecuniária e até mesmo a perda da guarda da 

criança/adolescente.
Lei n.º 12.318, de 26 de agosto de 2010”.
Art. 2º O direito à informação de que trata esta Lei refere-se à 

regulamentação do direito constitucional de acesso à informação e ao 
dever do Estado na garantia dessa prerrogativa, previsto na Lei Federal 
n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Art. 3º - A fixação da informação desta Lei tem o intuito de:
I – Promover a conscientização da população sobre a alienação 

parental;
II – Indicar a importância da identificação de tal conduta, a fim de 

evitar prejuízos para o desenvolvimento da criança;
III - Proteção e auxílio às vítimas;
IV – Desenvolver ações e divulgar informações sobre as causas 

e as formas de alienação parental, com o intuito de reduzir suas inci-
dências;

V – Estimular ações educativas por parte dos diversos segmentos 
sociais e instituições públicas que envolvam a prevenção da conduta de 
alienação parental.

Art. 4º - As normas, instruções e /ou orientações regulares que 
se fizerem necessárias à aplicação ou execução desta Lei devem ser 
expedidas mediante ato do Poder Executivo. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - DR. YGLÉ-
SIO - DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora enviado para apreciação desta Casa dispõe 
sobre a obrigatoriedade de disponibilizar informação sobre a prática da 
alienação parental nas unidades da rede pública estadual de ensino e nas 
delegacias de polícia do Estado do Maranhão. Deve-se afixar nas suas 
dependências informações referentes à prática de alienação parental e 
suas implicações legais para garantia do direito à informação.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), existem, no Brasil, cerca de 60,8 milhões de crianças e adoles-
centes. Segundo pesquisa do Datafolha, 20 milhões são filhas de pais 
separados. Destas, 80% já foram vítimas, em algum grau, de alienação 
parental.  Ainda, segundo dados da organização Splitntwo [www.splitn-
two.org], estima-se que mais de 20 milhões de crianças sofram este tipo 
de violência.

Sabe-se que a alienação Parental é conceituada pela Lei nº 
12.318/2010 como a interferência na formação psicológica da criança 
ou do adolescente, promovida ou introduzida por um dos genitores, pe-
los avós ou pelos que tenham sob a sua autoridade guarda e vigilância, 
objetivando prejudicar o estabelecimento ou a manutenção dos vínculos 
da criança ou do adolescente com o outro genitor.

Sua prática configura o descumprimento dos deveres inerentes à 
autoridade parental ou daqueles decorrentes da tutela ou guarda, carac-
terizando abuso moral contra as crianças e adolescentes. É sabido que 
os filhos alienados não saem imunes dessa situação e carregam dentro 
de si uma carga emocional negativa maior do que poderiam suportar 
para a tenra idade o que, fatalmente, comprometerá suas relações futu-
ras. É importante que o Poder Público tome iniciativas enérgicas para 
afastar a prática da Alienação Parental e que tanto o pai quanto a mãe 
sejam vistos como iguais.

Trata-se, ainda, de garantia constitucional de acesso à informa-
ção, portanto merece prosperar, tendo em vista que coaduna com o 
princípio da publicidade, eficiência, legalidade, impessoalidade, mora-
lidade, presentes no art. 37 da Constituição Federal, regendo a Adminis-
tração Pública direta e indireta. 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 independen-
temente de requerimento, com a divulgação direta e perene ao público.

Considerando que a competência do Parlamento nesta proposição 
encontra respaldo no art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão e 
que a matéria, por sua vez, não fere a competência privativa descrita 
no art. 43 da referida Constituição, esse Projeto de Lei Ordinária visa a 
garantia de direito à informação e à proteção de crianças e adolescentes. 

Portanto, à vista dos incontestes benefícios a serem introduzidos 
pela norma às crianças e adolescentes vítimas de alienação parental, a 
fim de humanização, conscientização e prevenção, conto com o apoio 
dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa proposição.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - DR. YGLÉ-
SIO - DEPUTADO ESTADUAL – PROS

PROJETO DE LEI N° 174/2021

Institui a “Semana Quebrando o 
Silêncio” no Estado do Maranhão e dá 
outras providências. 

Art. 1º Fica instituída a “Semana Quebrando o Silêncio” no Es-
tado de Maranhão, a ser realizada anualmente na primeira semana do 
mês de outubro. 

Art. 2º Na “Semana Quebrando o Silêncio” serão realizados 
eventos, comemorações e manifestações com seguintes objetivos: 
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I - ressaltar a importância da proteção contra violência do grupo 

de vulneráveis, os quais consistem em mulheres, crianças e adolescen-
tes, idosos, população em situação de rua, pessoas com deficiência, en-
tre outros; 

II - informar que qualquer pessoa que tenha conhecimento ou 
presencie ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que 
constitua violência tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao 
serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ao conselho tu-
telar ou à autoridade policial;

 III - divulgar as várias formas que existe para denunciar um ato 
de violência contra as pessoas que se enquadram nos termos do inciso I. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 175/2021

Dispõe sobre a criação de cadastro 
para utilização de equipamento de moni-
toração eletrônica pelo agressor nas ga-
rantias de efetividade das medidas prote-
tivas de urgência.

Artigo 1º - Fica criado o cadastro para utilização de equipamento 
de monitoração eletrônica pelo agressor nas garantias de efetividade das 
medidas protetivas de urgência.

Artigo 2º - O suporte e o cadastro serão realizados pelo Poder 
Executivo.

§ 1º: O agressor receberá a tornozeleira eletrônica, somente após 
a vítima ter denunciado a agressão na Delegacia da Mulher e requerer a 
medida protetiva na Justiça.

§ 2º: O agressor deverá se manter um perímetro de distância da 
vítima, que será concedido de acordo com a avaliação de um juiz.

§ 3º: A vítima receberá um aparelho portátil (botão do pânico) 
que será acionado em caso de transgressão da medida protetiva.

§ 4º: O sinal emitido pelo aparelho será enviado aos agentes plan-
tonistas responsáveis e as equipes de polícia que estejam de ronda na 
rua (Patrulha Maria da Penha).

Artigo 3˚ - O Poder Executivo regulamentará as normas comple-
mentares necessárias à plena execução desta Lei.

Artigo 4˚ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Lei Maria da Penha Lei 11.340/2006) reduziu de forma signifi-
cativa as taxas de violência doméstica contra as mulheres.

Mesmo com as tentativas de coibir a agressão ou reitere a agres-
são, é de conhecimento geral que o Estado muitas vezes falha em ga-
rantir o cumprimento da pena por parte dos agressores, infelizmente 
não há uma ferramenta que consiga coibir os agressores de realizarem 
reiteradas lesões que resultam em feminicídio.

Ressalta-se que em um ano no qual os feminicídios cresceram 
quase 2% no primeiro semestre de 2020, totalizando 648 casos segundo 
dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nos meses mais crí-
ticos da pandemia, entre março e abril, a alta foi ainda maior.

Em 2019, o país registrou 1.326 vítimas de feminicídio — um 
crescimento de 7,1% em relação a 2018. Desse número, 66,6% eram 
mulheres negras, 56,2% tinham entre 20 e 39 anos e 89,9% foram mor-
tas pelo companheiro ou ex-companheiro.

Em 2019, foram registradas uma agressão física a cada 2 minutos 
— no total, são 266.310 registros de lesão corporal dolosa em decorrên-

cia da violência doméstica, que caracteriza um crescimento de 5,2% em 
relação ao ano de 2018.

Com a implantação do referido sistema no Estado do Ceará, a 
taxa de sucesso do monitoramento é de 83%, sendo que apenas 17% 
dos monitorados descumprem, as vítimas têm acesso ininterrupto ao 
monitoramento.

Tendo isso em vista, a presente proposição tem o objetivo de 
garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência por meio da 
utilização do equipamento de monitoração eletrônica.

Contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste 
importante projeto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 176/2021

Obriga as empresas de telefonia 
fixa e móvel a disponibilizarem em seus 
sites tabelas de serviços prestados com as 
respectivas tarifas. 

Art. 1º – Ficam as empresas de telefonia fixa e móvel que operam 
no Estado do Maranhão, obrigadas a disponibilizar em seus sites tabelas 
de serviços prestados, com as tarifas correspondentes a cada serviço. 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo deixar claro aos con-
sumidores os valores praticados no estado do Maranhão pelas empresas 
de telefonia móvel e fixa.

Diante de todo o exposto, esperamos contar com o apoio dos ilus-
tres Pares, na sua aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 177/2021

Dispõe sobre as Diretrizes para a 
inclusão, no currículo escolar da rede pú-
blica estadual, a disciplina de “Educação 
Financeira e Finanças Pessoais no En-
sino Fundamental e Médio”, e dá outras 
providências.

Artigo 1º - Dispõe sobre as Diretrizes para a inclusão, no currí-
culo escolar da rede pública estadual, a disciplina de “Educação Fi-
nanceira e Finanças Pessoais no Ensino Fundamental e Médio”, 
que tem como objetivo promover ao aluno a formação e o estímulo à 
administração racional dos recursos pessoais.

Parágrafo único - Consideram-se aptos para ministrar a disci-
plina de “Educação Financeira” os interessados formados em Ciências 
Econômicas, amparados pela legislação vigente.

Artigo 2º - A disciplina deverá ser aplicada no Ensino Funda-
mental e Médio, sendo obrigatória e eliminatória.

Artigo 3º - O poder executivo regulamentará esta lei e definirá 
o detalhamento técnico de sua execução, bem como a carga horária e 
o conteúdo programático da disciplina, que será estipulado segundo as 
seguintes diretrizes:
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I- Noções básicas de Economia;
II- Estímulo ao hábito de poupar;
III- Formas básicas de investimento;
IV- Importância do planejamento de finanças pessoais para o fu-

turo.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei corre-

rão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei objetiva introduzir as crianças e adoles-
centes das escolas públicas estaduais Do Maranhão o ensino de “Educa-
ção Financeira”, buscando orientar os alunos sobre a montagem de um 
planejamento das finanças pessoais de modo sustentável.

A disciplina busca transmitir conceitos básicos de economia, es-
timulando hábitos de poupança e instruindo o aluno sobre as diversas 
formas de investimentos existentes no mercado, mostrando a importân-
cia de poupar e investir para o futuro.

O brasileiro ainda não adquiriu a cultura de preparar os filhos 
para cuidar do próprio dinheiro.

No Brasil, em dezembro de 2020, o número de brasileiros com 
dívidas voltou a subir, segundo informou a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do Consumidor (Peic) de dezembro de 2020 
apontou que 66,3% dos consumidores estão endividados, uma alta de 
0,3 ponto percentual com relação a novembro do mesmo ano. No com-
parativo anual, o indicador registrou aumento de 0,7 ponto percentual. 
Informação extraída do site: https://agenciabrasil.ebc.com.br/econo-
mia/noticia/2021-01/numero-de-brasileiros-com-dividas-cresce-no-
-fim-de-2020.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o jovem recebe desde cedo 
esse tipo de educação. A adoção de princípios básicos de planejamen-
to e controle financeiro irá possibilitar a esses alunos o rápido alcance 
das metas estabelecidas, além do aprenderem a renunciar ao consumo 
imediato.

Diante de todo o exposto, esperamos contar com o apoio dos ilus-
tres Pares, na sua aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 178/2021

Institui as Diretrizes para a políti-
ca estadual de valorização da vida, a ser 
implementada na rede estadual de ensino. 

Art. 1º – Fica instituída as Diretrizes para a política estadual de 
valorização da vida, a ser implementada na rede estadual de ensino. 

§ 1º – A política instituída por esta lei abrangerá ações do Estado 
voltadas para a promoção da saúde emocional dos alunos e para a pre-
venção da violência autoprovocada. 

§ 2º – Para fins do disposto nesta lei, consideram-se formas de 
violência autoprovocada o ato de automutilação, com ou sem ideação 
suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio consumado.

Art. 2º – São diretrizes da política de que trata esta lei: 
I – desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alu-

nos; 
II – fortalecimento da escola como um ambiente acolhedor, que 

ofereça à comunidade escolar espaços de expressão, protagonismo e 
inclusão; 

III – promoção da paz no ambiente escolar, nos termos da Lei nº 
23.366, de 25 de julho de 2019; 

IV – disseminação de informações sobre saúde mental que pos-
sibilitem a compreensão do sofrimento psicológico e da violência au-
toprovocada como problemas de saúde pública passíveis de prevenção; 

V – disponibilização de espaços de escuta e acolhimento das de-
mandas emocionais dos alunos;

VI – envolvimento das famílias, apresentando-lhes informações 
sobre os riscos, os sinais e a prevenção do sofrimento psicológico de 
crianças e adolescentes; 

VII – acompanhamento pelas equipes multiprofissionais previs-
tas na Lei Federal nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019; 

VIII – articulação com a rede pública de saúde, para o atendi-
mento dos alunos em sofrimento psicológico ou com risco de violência 
autoprovocada, quando for o caso; 

IX – notificação dos casos suspeitos ou confirmados de violência 
autoprovocada, nos termos da legislação vigente. 

Art. 3˚ - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
por conta das dotações próprias.

Art. 4˚ - O Poder Executivo regulamentará as normas comple-
mentares necessárias à plena execução desta Lei.

Art. 5˚ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 179/2021

Institui o Dia Do Produtor Rural 
Maranhense, e dá providências. 

Art. 1º Fica instituído o Dia do Produtor Rural Maranhense, a 
ser comemorado, anualmente, no dia 08 de janeiro, no Estado do Ma-
ranhão.

Parágrafo único. O Dia do Produtor Rural Maranhense passa a 
integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 180/2021

Institui o Selo Vida Verde, a ser 
concedido às empresas privadas que 
comprovem a adoção de práticas de sus-
tentabilidade ambiental, no Estado do 
Maranhão e da outras providencias. 

Art. 1º – Fica instituído o Selo Vida Verde, a ser concedido às 
empresas privadas instaladas no Estado do Maranhão que comprovem a 
adoção de práticas de sustentabilidade ambiental em sua cadeia produ-
tiva ou na prestação de serviço. 

Parágrafo único – Para fins do disposto nesta lei, entende-se por 
práticas de sustentabilidade ambiental aquelas que contribuam para um 
meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado e que não acar-
retem degradação ambiental. 

Art. 2º – A empresa detentora do Selo Vida Verde poderá utilizá-
-lo em suas peças publicitárias. 

Art. 3º – A forma e os critérios de concessão, o prazo de validade 
e as demais especificações do Selo Vida Verde serão definidos em regu-
lamento próprio a ser editado pelo Poder Executivo. 

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 181/2021

Dispõe sobre a presença de profis-
sional fisioterapeuta nas Unidades de Te-
rapia Intensiva – UTIs – localizadas no 
Estado do maranhão. 

Art. 1º – No atendimento aos pacientes internados nas Unidades 
de Terapia Intensiva – UTIs – localizadas no Estado, nas modalidades 
adulto, neonatal e pediátrica, fica recomendada a presença de profissio-
nais fisioterapeutas nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfa-
zendo um total de vinte e quatro horas diárias de atendimento. 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 31 DE MARÇO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 030/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, através do 
seu Defensor Geral, Doutor Alberto Pessoa Bastos, em homenagem 
aos 20 anos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

A Defensoria Pública foi criada com a Constituição Federal de 
1988. No Maranhão, teve sua fundação selada com a Lei Complementar 
Nº 19, de janeiro de 1994. Porém, o órgão somente saiu do papel, sendo 
efetivamente instalado em abril de 2001, quando os primeiros defenso-
res públicos de carreira tomaram posse, após aprovação em concurso 
público realizado pelo governo estadual em 2000.

No Maranhão, a Defensoria Pública foi criada pela Lei Com-
plementar 19, de 11 de janeiro de 1994. No entanto, a Instituição foi 
efetivamente instalada sete anos depois, em 2001, com a realização de 
concurso para ingresso na carreira, que resultou na nomeação dos pri-
meiros defensores públicos do estado.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04, as De-
fensorias estaduais passaram a gozar de autonomia funcional, adminis-
trativa e orçamentária. Em 2009, o Tribunal de Justiça do Estado reco-
nheceu a autonomia da Defensoria do Maranhão, ao julgar favorável 
uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela OAB.

Em 2010, a Instituição foi contemplada, pela primeira vez, na 
LDO 2011, com índice orçamentário próprio para o pagamento de des-
pesas de pessoal, nos termos assegurados pela Constituição Federal e 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2011, o dispositivo legal foi 
reproduzido na LDO 2012. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, nos 
autos de nova ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Pro-
curadoria Geral da República, confirmou a desvinculação da Defensoria 
Pública do Estado do Maranhão da estrutura político-organizacional do 
Poder Executivo, confirmando a sua autonomia.

Em 2014, a Defensoria conquista mais um avanço. A promulga-
ção da Emenda Constitucional 80 fixa o prazo de oito anos para que a 
União, os estados e o Distrito Federal dotem todas as comarcas de de-
fensores públicos, atendendo prioritariamente as regiões com maiores 
índices de exclusão social e adensamento populacional.

É importante destacar que o tem a missão de garantir assistência 
jurídica, integral e gratuita, judicial e extrajudicial, a quem não pode 
contratar um advogado particular, prestando-lhe orientação e defesa em 
todos os graus e instâncias, de modo coletivo ou individual, priorizando 
o acordo voluntário dos conflitos de interesses entre as partes envolvidas 
no litígio. Além dos seus valores e compromisso, ética, transparência, 

qualidade no atendimento e respeito ao cidadão.
Este é o motivo de nossa alegria em parabenizar todos os inte-

grantes da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, e todo nosso 
respeito com seus serviços prestados a sociedade maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de abril de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 152 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente da 
Câmara Municipal do município de Timbiras, parabenizando-os 
pela passagem do aniversário de fundação da cidade, que ocorreu 
no dia 05 de abril de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 01 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 153 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente 
da Câmara Municipal do município de Rosário, parabenizando-os 
pela passagem do aniversário de fundação da cidade, que ocorreu 
no dia 06 de abril de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 01 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 154 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente 
da Câmara Municipal do município de Coroatá, parabenizando-os 
pela passagem do aniversário de fundação da cidade, que ocorreu 
no dia 08 de abril de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 03 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 878/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Defensor Público-Geral, o Senhor 
Alberto Pessoa Bastos, ao Procurador Geral de Justiça, o Senhor, 
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, à Promotora Especializada em De-
fesa do Consumidor,  a Senhora Litia Cavalcanti, ao Promotor de 
Justiça Especializado em Defesa da Saúde, o Senhor Herberth Cos-
ta Figueiredo, solicitando que sejam adotadas medidas cabíveis, dentro 
das respectivas atribuições e competências, em face dos dirigentes do 
Grupo Mateus, enquanto pessoa jurídica, considerando que não estão 
sendo observadas as medidas de prevenção e contenção da COVID-19,  
previstas no Decreto nº  36.630 do Governo do Estado do Maranhão. 

Sabe-se que o atual momento da pandemia, com indicadores 
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crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de nova 
variante, possui potencial mais elevado de transmissibilidade. Diante 
disso e, considerando as inúmeras denúncias recebidas neste Gabinete, 
solicita-se providências, uma vez que os centros comerciais não estão 
seguindo as medidas de sanitização, bem como o controle de lotação 
dos espaços, imprescindíveis para superação da crise sanitária. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 5 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.

INDICAÇÃO Nº 879 / 2021

Senhor Presidente,

Na form a regimental requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, 
seja encaminhado ofício ao Senhor Governador Flávio Dino, bem como 
ao Secretário de Saúde, Dr. Carlos Lula, solicitando providências no 
sentido de incluir no grupo de prioridade para vacinação contra o CO-
VID 19, os instrutores de trânsito e dos demais profissionais dos Cen-
tros de Formação de Condutores - CFCs.

Sabemos que a atividade dos instrutores de trânsito é responsável 
pela formação dos condutores de veículos automotores e, consequen-
temente, implica na convivência diária com os alunos, o que, de certa 
forma, implica no risco de contágio de um para o outro do coronavirus. 

Por este motivo solicitamos a inclusão desses profissionais no 
grupo de prioridade para vacinação contra essa pandemia, e considera-
mos plenamente justuficada nossa reinvidicaçao como forma de saúde 
preventiva.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de abril de 2021. - HELENA DUAI-
LIBE - Deputada Estadual -  Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 880/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de 
Castro e Costa, solicitando estudo de impacto e, se viável, adoção de 
medidas e políticas públicas no sentido de assumir ônus, das obri-
gações de empresas do setor de alimentos fora do lar, relativas a 
contas de energia e água por período determinado.

A medida contribuirá com a economia local permitindo a manu-
tenção das empresas responsáveis por vários empregos diretos e indi-
retos no Estado. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 5 de abril 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 Décima Segunda Sessão Ordinária (Remota) da Terceira 
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, realizada no dia trinta de março de dois 

mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes (remotamente) os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, 
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio 
Macedo, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Fi-
gueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora So-
corro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio 
Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): An-
dreia Martins Rezende, Ariston, Doutora Helena Duailibe, Hélio Soa-
res, Neto Evangelista, Paulo Neto.  O Presidente declarou aberta a Ses-
são, em nome do povo e invocando a proteção de Deus e determinou a 
leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em 
seguida, concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Adelmo Soares, 
Antônio Pereira, Doutor Yglésio, César Pires, Wellington do Curso, Zé 
Inácio Lula, Doutor Leonardo Sá, Roberto Costa, Rafael Leitoa e Fábio 
Braga. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expedien-
te, foi declarada aberta a Ordem do Dia, quando o Presidente anunciou, 
em único turno, as Medidas Provisórias nos 341/2021 e 342/2021, de 
autoria do Poder Executivo, que, respectivamente, altera a Lei nº 7.799, 
de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o sistema tributário do Es-
tado do Maranhão e autoriza a concessão de auxílio emergencial aos es-
tabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes e lanchonetes 
e ao setor cultural, ambas com parecer favorável da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. Aprovadas, as MPs foram encaminhadas 
à promulgação. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foi 
aprovado e encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei n° 
221/2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe so-
bre o estabelecimento de perímetro de proteção escolar no entorno das 
unidades escolares da rede estadual de ensino no Estado do Maranhão, 
com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJC) e de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.  
Com pareceres favoráveis da CCJC e de Defesa dos Direitos Humanos 
e das Minorias, foram também aprovados e encaminhados à sanção go-
vernamental  os Projetos de Lei nos 226/2019, de autoria do Deputado 
Edivaldo Holanda, que proíbe a cobrança de “taxa de conveniência” 
por sites e/ou aplicativos de dispositivo móvel na compra de ingressos 
em geral e  584/2019, do Deputado Duarte Júnior, que dispõe acerca da 
obrigatoriedade de informação clara e ostensiva aos consumidores, da 
realização de testes em animais nos produtos comercializados no Es-
tado do Maranhão. Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão 
de Saúde, foram aprovados e encaminhados à sanção governamental os 
Projetos de Lei 596/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de informar à gestante o direito ao 
acompanhante durante o trabalho de pré-parto, parto e pós-parto no âm-
bito do Estado do Maranhão; 332/2020, de autoria do Deputado Rafael 
Leitoa, que dispõe sobre o funcionamento de academias de musculação 
e demais estabelecimentos de condicionamento físico, iniciação e práti-
ca esportiva, de ensino de esportes e de recreação esportiva e 235/2020, 
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre restrições, 
normas, requisitos e critérios para doação de sangue no Estado do Ma-
ranhão. Na sequência, foi aprovado em primeiro e segundo turnos, e en-
caminhado à redação final, devido ao acolhimento de emenda, o Projeto 
de Lei 050/2021, também de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que 
dispõe sobre a aplicação de sanção administrativa à pessoa que se so-
brepuser na ordem definida para os grupos prioritários definidos a partir 
do plano nacional de operacionalização da vacina contra à covid-19. 
Por fim, foram aprovados com pareceres favoráveis da CCJC e encami-
nhados à sanção os Projetos de Lei n°s: 574/2019, de autoria da Depu-
tada Daniela Tema, que cria a Semana Estadual de Educação e Cons-
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cientização sobre Alergia Alimentar no Estado do Maranhão; 056/2020, 
de mesma autoria, que institui o Dia Estadual de Apoio às Comunidades 
Terapêuticas no Âmbito do Estado Do Maranhão; 263/2020, ainda de 
autoria da Deputado Daniela Tema, que obriga as farmácias a expor um 
cartaz da campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica no 
Maranhão. Os Projetos de Lei n° 429/2019 e 137/2021, ambos do De-
putado Neto Evangelista, tiveram sua votação transferida para a próxi-
ma Sessão Ordinária, devido à ausência do autor. Sujeito à deliberação 
do Plenário foi aprovado o Requerimento n° 125/2021, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso, o qual solicita que seja submetido ao 
regime de urgência, para discussão e votação, em uma Sessão extraor-
dinária, o Projeto de Lei nº  211/2020, de sua autoria. Os Requerimen-
tos n° 018/2021 e 23/2021, 087/2021;  107/2021; 123/2021; 127/2021; 
135/2021, todos de autoria do Deputado Wellington do Curso, foram 
retirados da Ordem do Dia, a pedido do autor. Submetidos à delibera-
ção da Mesa, foram deferidos os Requerimentos n°s: 124, 132, 133 e 
134/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que 
seja enviada Mensagem de Pesar, respectivamente, aos familiares dos 
Senhores Antônio Francisco Ferreira Dos Santos (Chico Poeta); Daniel 
Thomas Carvalho Fonseca; Netinho Reis e Reinaldo Penha Filho. Os 
Requerimentos 129/2021 e 130/2021, do Deputado Duarte Júnior, so-
licitando que sejam submetidos à deliberação do Plenário os Pareceres 
da CCJC contrários aos Projetos de Lei 009/2021 e 583/2019, de sua 
autoria, foram deferidos e os respectivos Pareceres incluídos na Ordem 
do Dia da próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi 
encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devida-
mente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 30 de março de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Doutora Cleide Coutinho 
Segunda Secretária

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.  
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Rafael Leitoa. 
Segundo Secretário, Senhor Deputado Roberto Costa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, 
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio,  Doutora Thaíza Hortegal, 
Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Pastor Ribinha, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Roberto 
Costa, Socorro Waquim, Toca Serra, Valéria Macedo, Wellington do 
Curso, Zé Inácio Lula. Participaram remotamente os Senhores (as) 
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo, Doutora 
Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Mical Damasceno, 
Pastor Cavalcante e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Carlinhos Florêncio, César Pires, Detinha, Doutor 
Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Felipe dos 
Pneus, Hélio Soares, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Ricardo 
Rios, Vinícius Louro. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, em 
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou 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): Doutora 
Cleide Coutinho, A deputada estadual Dra. Cleide Coutinho (PDT), que 
destacou e agradeceu as parcerias de sucesso que vem fazendo com 
o governador Flávio Dino (PCdoB), por meio de diversas secretarias 
de Estado; Doutor Yglésio, que convidou todos a participarem da 
Convenção Municipal do Partido Republicano da Ordem Social para o 
lançamento da sua candidatura à Prefeitura de São Luís; Zito Rolim, que 

ressaltou a quantidade de obras do Governo do Estado do Maranhão, 
especialmente em Junco do Maranhão; Valéria Macedo, que destacou 
um Projeto de Lei de sua autoria, de 2015, que objetivou instituir no 
calendário oficial do Maranhão o “Setembro Verde”; Doutora Thaíza 
Hortegal, que agradeceu ao Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, 
e ao Governador Flávio Dino por terem atendido a mais uma solicitação 
nossa da MA-006, que liga Pinheiro a Pedro do Rosário e também a 
MA-106, que liga Cujupe a Pinheiro; Fábio Braga, que denunciou o 
precário serviço de internet nos interiores do Maranhão, especialmente 
em Vargem Grande e Nina Rodrigues; Pastor Ribinha, que ocupou a 
tribuna para homenagear a cidade de Pinheiro pelo seu aniversário 
de 164 anos e Wellington do Curso, que denunciou as manobras 
para retirá-lo da disputa eleitoral para a Prefeitura de São Luís. Não 
havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente 
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em primeiro e segundo 
turnos, regime de urgência, os Projetos de Resolução nos 171/2019, de 
autoria da Deputada Daniella Tema, que concede a medalha do mérito 
legislativo “Manuel Beckman” ao tenente-coronel Luciano Freitas e 
Sousa Filho e Projeto de Resolução nº 013/2020, de autoria do deputado 
Glalbert Cutrim, que concede o título de cidadão maranhense ao Senhor 
Plínio Valério Túzzolo, ambos com pareceres favoráveis da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Os Projetos foram aprovados. 
Em seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos do Deputado Dr. 
Yglésio, de nos  300, 301, 302, 303 e 304/2020, solicitando que tramitem 
em regime de urgência os Projetos de Lei de sua autoria de nos 538, 
588, 651, 663 e 664/2019, respectivamente, e os Requerimento n°  313 
/2020,  314/2020, 315/2020, solicitando urgência para os Projetos de 
Lei nº 067/2020, que dispõe sobre a promoção de alimentação saudável 
nas escolas públicas e particulares no Maranhão e para o 044/2020, 
que cria o dia estadual do investigador particular e 420/2019, que 
regulamenta o atendimento remoto em estabelecimentos farmacêuticos 
no estado do Maranhão e dá outras providências, respectivamente. 
A pedido do Deputado Rafael Leitoa, a apreciação do Requerimento 
nº 312, de autoria do Doutor Yglésio, foi transferida para a próxima 
sessão, assim como os Requerimentos nº 309 / 2020 e 310/2020, de 
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, devido à ausência 
da autora. Indeferido o Requerimento nº 296 / 2020, de autoria do 
deputado Adriano, à Prefeitura de São Luís, sobre o não funcionamento 
dos banheiros públicos na praça Nauro Machado e no Centro Histórico; 
a falta de recursos aos programas Oficina Escola e Casa do Bairro e o 
cronograma de aplicação de recursos públicos. O deputado recorreu da 
decisão da Mesa e o Requerimento voltará à Ordem do Dia da próxima 
sessão . Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande 
Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e 
no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
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, 02 de setembro de 2020.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Rafael Leitoa
Primeiro Secretário, em exercício,

Deputado Roberto Costa
Segundo Secretário,

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 343, DE 19 DE MARÇO DE 
2021)

LEI Nº 11.431 DE 06 DE ABRIL DE 2021

Antecipa para 26 de março de 2021 o Feriado Estadual de 
28 de julho, data magna do Estado, ocasião em que se comemora a          
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Adesão do Maranhão à Independência do Brasil.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 343, de 19 de março de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica antecipado para 26 de março de 2021 o Feriado 
Estadual de 28 de julho, instituído pela Lei nº 2.457, de 02 de outubro 
de 1964, Data Magna do Estado, em que se comemora a Adesão do 
Maranhão à Independência do Brasil.

Parágrafo único. A antecipação a que se refere o caput:
I - refere-se exclusivamente ao exercício de 2021, em razão da 

necessidade de fortalecimento das medidas preventivas e restritivas 
destinadas à contenção e prevenção da COVID-19, infecção humana 
causada pelo Coronavírus (SARS - CoV-2);

II - não impede que na data de 28 de julho sejam realizadas as 
respectivas solenidades, comemorações e atividades que reiterem a 
relevância e o valor histórico- cultural da ocasião para o Estado do 
Maranhão.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em  06 de abril de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 344, DE 25 DE MARÇO DE 
2021)

LEI Nº11.432 DE  06 DE ABRIL DE 2021

Altera a Lei nº 11.426, de 30 de março de 2021 (Medida Pro-
visória 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, restaurantes e lanchonetes e ao 
setor cultural.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 344, de 25 de março de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 1º, o título do Capítulo II e o caput do art. 2º da 
Lei nº 11.426, de 30 de março de 2021 (Medida Provisória nº 341, de 
12 de março de 2021), passam a vigorar com a seguinte redação:

“(...)
Art. 1º Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que especi-

fica, de Auxílio Emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor 
de bares, restaurantes, cantinas, lanchonetes e congêneres, 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 Lei nº 11.426, de 30 de março de 2021 
(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 Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 06 de abril de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 345, DE 26 DE MARÇO DE 
2021)

LEI Nº 11.433 DE 06 DE ABRIL DE 2021

Autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de 
Auxílio-Combustível aos taxistas, mototaxistas e motoristas de                   
aplicativos, de Auxílio Emergencial para o Setor do Turismo e para o 
Setor de Eventos, reduz a carga tributária para o segmento de bares, 
restaurantes e similares, institui o Programa Social Vale-Gás, para en-
frentamento das adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, 
bem como altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, a Lei nº 
8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de março 
de 2015, e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 345, de 26 de março de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que espe-
cifica, de Auxílio-Combustível aos taxistas, mototaxistas e motoristas 
de aplicativos, de Auxílio Emergencial para o Setor do Turismo e para 
o Setor de Eventos, reduz a carga tributária para o segmento de bares, 
restaurantes e similares, institui o Programa Social Vale-Gás, para en-
frentamento das adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, 
bem como altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, a Lei nº 
8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de março 
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de 2015, e dá outras providências.

CAPÍTULO II
DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS TAXISTAS, MOTOTA-

XISTAS E MOTORISTAS DE APLICATIVOS

Art. 2º Em compensação aos reflexos das medidas restritivas 
necessárias à contenção e prevenção da COVID-19, fica instituído o 
Auxílio-Combustível aos Taxistas, Mototaxistas e motoristas de apli-
cativo.

Art. 3º Para os fins desta Lei, são considerados taxistas, mo-
totaxistas e motoristas de aplicativos os profissionais que residam 
e trabalhem no Estado do Maranhão, o que deve ser comprovado 
mediante apresentação do documento de permissão para prestação do                   
serviço emitido pelas municipalidades ou pela plataforma de transpor-
te privado acionado por aplicativo.

Art. 4º O Auxílio-Combustível de que trata este Capítulo será 
pago mediante credenciamento e habilitação dos beneficiários, por 
meio de chamada pública a ser deflagrada por Edital a ser lançado pela 
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos -MOB.

Art. 5º O Auxílio-Combustível será pago por 2 (dois) meses, de 
acordo com os valores previstos no Anexo Único desta Lei, e em conta 
de titularidade do beneficiário, devidamente indicada à MOB.

Parágrafo único. Os valores do Auxílio-Combustível previstos 
no Anexo Único desta Lei poderão ser ampliados mediante destinação 
de emendas parlamentares.

Art. 6º Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade 
máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e finan-
ceiras.

Parágrafo único. Acaso o número de inscritos na chamada públi-
ca supere o quantitativo fixado nos termos do caput, será feito sorteio 
público.

Art. 7º O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante De-
creto, o disposto neste Capítulo.

CAPÍTULO III
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O SETOR DO TURIS-

MO

Art. 8º Em compensação aos reflexos da pandemia da CO-
VID-19 sobre o Setor do Turismo:

I - os guias de turismo que laborem no Estado do Maranhão 
terão direito a Auxílio Emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos 
reais), pago em cota única.

II - as empresas cuja atividade, constante do instrumento 
constitutivo, devidamente verificada na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas, seja voltada ao Transporte Coletivo de Fre-
tamento e Turismo de Passageiros, terão direito a auxílio no valor de                        
R$ 1.000,00 (mil reais), pago em cota única.

Art. 9º O auxílio de que trata o inciso I do art. 8º será concedido 
às pessoas físicas que, na data de publicação desta Lei, possuam ins-
crição no CADASTUR, do Ministério do Turismo, para prestação dos 
serviços de Operadores Turísticos, na Subclasse Guias                Turís-
ticos.

Art. 10. O auxílio de que trata o inciso II do art. 8º será conce-
dido às empresas ativas, localizadas no Estado do Maranhão, que já 
tenham, na data de publicação desta Lei, inscrição no CADASTUR, 
do Ministério do Turismo, e na Agência Estadual de Mobilidade Urba-
na e Serviços Públicos - MOB. 

Art. 11. O pagamento do auxílio ocorrerá em conta de titulari-
dade do beneficiário, devidamente indicada à Secretaria de Estado do 
Turismo - SETUR, e tem por finalidade mitigar os reflexos da pande-
mia da COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 

Art. 12. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante 
Decreto, o disposto neste Capítulo, assim como o Secretário de Estado 

do Turismo editará as demais normas complementares necessárias.
Art. 13. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quanti-

dade máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e 
financeiras.

CAPÍTULO IV
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O SETOR DE EVEN-

TOS

Art. 14. Em compensação aos reflexos das medidas restritivas 
necessárias à contenção e prevenção da COVID-19, fica instituído o 
Auxílio Emergencial aos Trabalhadores do Setor de Eventos, no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em cota única.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, são considerados traba-
lhadores do setor de eventos:

I - produtores/promotores de eventos;
II - garçons, garçonetes, barman, barwoman e bartender;
III - decoradores e floristas;
IV - boleiras(os), doceiras(os) e cozinheiras(os);
V - cerimonialistas;
VI - fotógrafos, membros da produção técnica e DJs.

Art. 15. O Auxílio Emergencial para o Setor de Eventos será 
pago mediante credenciamento e habilitação dos beneficiários, por 
meio de chamada pública a ser deflagrada por Edital a ser lançado pela 
Secretaria de Estado da Cultura - SECMA.

Art. 16. Para ter acesso ao Auxílio Emergencial de que trata 
este Capítulo, os trabalhadores que tiveram sua atividade afetada pela 
pandemia da COVID-19 devem comprovar:

I - terem atuado profissionalmente, nos 24 (vinte e quatro) me-
ses anteriores a 11 de março de 2021, nas áreas a que se refere o pará-
grafo único do art. 14 desta Lei, o que deve ser atestado por meio da 
apresentação cumulativa de: 

a) Declaração emitida pelo empregador ou pela pessoa jurídica 
para quem o trabalhador prestava serviços ou, em caso de microem-
preendedor individual ou trabalhador autônomo, mediante autodeclara-
ção, conforme modelo a ser fixado pela SECMA; 

b) Documentação comprobatória da atuação profissional em, no 
mínimo 10 (dez) eventos, na forma do § 1º deste artigo.

II - não ser detentores de cargo, emprego ou função públicos, 
nem possuírem emprego formal ativo junto à iniciativa privada; 

III - não serem titulares de benefício previdenciário ou assisten-
cial ou beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de transfe-
rência de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família; 

IV - terem renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) 
salário-mínimo ou renda familiar mensal total de até 2 (dois) salários-
-mínimos, o que for maior. 

§1º A documentação para comprovação da atuação profissional 
a que se refere a alínea “b” do inciso I do caput deste artigo poderá ser 
composta de:

I - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
II - Comprovante de registro profissional na Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego - SRTE; 
III - portfólio que contenha informações sobre a trajetória do 

trabalhador; 
IV - clipping, cópias de materiais que permitam aos avaliadores 

conhecer a atuação do profissional, tais como: cartazes, folders, foto-
grafias, folhetos, registro de arquivos de imprensa e menções feitas na 
mídia, matérias de jornal, páginas da internet, cartazes e outros mate-
riais referentes a sua atuação; 

V - contratos de prestação de serviços; 
VI - qualquer outro documento idôneo apto a comprovar a atua-

ção profissional, nos últimos 24 meses, em seu respectivo segmento, 
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tais como fotografias ou postagens em redes sociais, recibos de paga-
mento ou outros documentos similares, emitidos por pessoa física ou 
jurídica.

§ 2º O recebimento da renda emergencial de que trata este 
Capítulo está limitado a 2 (dois) membros da mesma unidade familiar. 

§ 3º A declaração falsa destinada a burlar as regras dispostas 
neste Capítulo configura a prática do ilícito previsto no art. 299 do 
Código Penal e enseja, após o devido processo legal, a aplicação da 
respectiva sanção.

Art. 17. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quanti-
dade máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e 
financeiras.

Art. 18. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante 
Decreto, o disposto neste Capítulo, assim como o Secretário de Estado 
da Cultura editará as demais normas complementares necessárias.

CAPÍTULO V
DA REDUÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA PARA O SEG-

MENTO DE BARES, RESTAURANTES E SIMILARES

Art. 19. Fica reduzida, até 31 de dezembro de 2021, nos termos 
do Convênio ICMS nº 91/2012, do Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ, a base de cálculo do ICMS (Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação) de forma que a carga tributária seja equivalente a aplicação 
de percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do fornecimento de 
refeições promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos simi-
lares, assim como na saída promovida por empresas preparadoras de 
refeições coletivas, excetuando, em qualquer das hipóteses, o forneci-
mento ou a saída de bebidas.

§ 1º Na fruição do benefício previsto no caput é vedada a apro-
priação de qualquer crédito fiscal.

§ 2º O benefício disposto no caput não se aplica aos optantes do 
regime do Simples Nacional.

§ 3º A Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ poderá editar 
os atos normativos necessários para execução do disposto neste 
Capítulo.

CAPÍTULO VI
DO PROGRAMA SOCIAL VALE-GÁS 

Art. 20. Em compensação aos reflexos socioeconômicos da 
pandemia da COVID-19, fica instituído o Programa Social Vale-Gás, 
por meio do qual o Poder Executivo procederá à distribuição de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), em botijões, às famílias maranhenses 
em situação de maior vulnerabilidade social.

Parágrafo único. Para fins deste Capítulo, consideram-se fa-
mílias maranhenses em situação de maior vulnerabilidade social as 
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), ad-
ministrado pelo Governo Federal, que possuam renda per capita igual 
a R$ 0,00.

Art. 21. Caberá à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Social - SEDES, em parceria com o Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC, a identificação das famí-
lias que se enquadram nos parâmetros previstos no parágrafo único do 
art. 20 desta Lei.

Art. 22. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - 
SEDES será responsável pela execução do Programa Social Vale-Gás, 
devendo proceder à aquisição, em conformidade com as regras que 
regem as contratações públicas, no quantitativo a ser distribuído.

Art. 23. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - 
SEDES entregará, a cada família habilitada no programa de que trata 
este Capítulo, um “Vale-Gás”, a ser fornecido pela distribuidora con-
tratada. 

Parágrafo único. Cada família beneficiária poderá receber o “Va-
le-Gás” por até 4 (quatro) vezes consecutivas, em intervalo de tempo a 
ser fixado pela SEDES.

Art. 24. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quanti-
dade máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e 
financeiras.

Art. 25. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante 
Decreto, o disposto neste Capítulo, assim como o Secretário de Estado 
do Desenvolvimento Social editará as demais normas complementares 
necessárias.

CAPÍTULO VII
DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO 

E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCON/MA

Art. 26. O art. 3º da Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consu-
midor do Estado do Maranhão - PROCON/MA, autarquia vinculada 
à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 
- SEDIHPOP, sem prejuízo do disciplinado em outras leis, tem por 
objetivos:

I - elaborar e executar a Política Estadual de Proteção e de 
Defesa do Consumidor, atendidas as diretrizes da Política Nacional 
das Relações de Consumo;

II - auxiliar e implementar o acesso a direitos civis e sociais, 
em áreas como saúde, educação, cidadania e assistência social, em 
unidades fixas e itinerantes, ou por meio de aplicativos, de forma 
independente ou mediante parcerias com órgãos públicos, entidades 
de sociedade civil e empresas. (NR)

Art. 27. O art. 4º da Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, 
passa a vigorar acrescido do inciso XIII, que terá a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
XIII - desenvolver outras ações necessárias ao cumprimento dos 

objetivos de que trata o art. 3º desta Lei.”
Art. 28. O art. 1º, o caput, os incisos I e II e o § 2º do art. 5º e o 

art. 8º da Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Proteção e Defesa 
dos Direitos do Consumidor, no âmbito do Instituto de Promoção e 
Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão - PRO-
CON/MA, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985, e do art. 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, com a finalidade de promover a melhoria das ações de prote-
ção e defesa dos direitos do consumidor.

(...)
Art. 5º Fica criado o Conselho Gestor, órgão consultivo, delibe-

rativo e de supervisão superior, vinculado ao Instituto de Promoção 
e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão - PRO-
CON/MA, com a seguinte composição.

I - um representante do Instituto de Promoção e Defesa do Ci-
dadão e Consumidor do Estado do Maranhão - PROCON/MA, que o 
presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado dos Direitos Hu-
manos e Participação Popular - SEDIHPOP;

[...]
§ 2º Em caso de impedimento do presidente do Conselho 

Gestor, a presidência será exercida pelo representante da SEDIHPOP.
[...]
Art. 8º O Conselho Gestor reunir-se-á mensalmente, em sessões 

ordinárias e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente 
do Conselho.” (NR)

Art. 29. O inciso VIII do art. 52 da Lei nº 10.213, de 09 de 
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março de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 52 (...)
(...)
VIII - Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumi-

dor - FEDC, gerido pelo Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão 
e Consumidor do Estado do Maranhão - PROCON/MA;

(...)” (NR)

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta 
Lei correrão à conta de dotações próprias, observadas as normas ati-
nentes ao orçamento público.

Art. 31. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por 
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SE-
PLAN, as providências necessárias para remanejar, anular, trans-
por, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e                  
entidades do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta 
Lei, mantendo a mesma classificação funcional programática, expressa 
por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 
a Lei Orçamentária Anual.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 06 de abril de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

ANEXO ÚNICO
VALORES DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS TAXIS-

TAS, MOTOTAXISTAS E MOTORISTAS DE APLICATIVOS

VALORES

PARÂMETRO MOTOCICLETAS CARROS
Cidades até 20.000 habitantes R$ 60,00 R$ 180,00
Cidades acima de 20.000 até 

50.000 habitantes
R$ 80,00 R$ 240,00

Cidades acima de 50.000 ha-
bitantes

R$ 100,00 R$ 300,00

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 355/2021, de 06 de abril de 2021, exonerando a pedido 
MANOELA SPOTTI GONÇALVES FONSECA, do Cargo em Co-
missão de Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de abril 
do ano em curso.

Nº 356/2021, de 06 de abril de 2021, nomeando LEOZINHA 
DE SOUSA CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste  Poder, 
devendo ser considerada a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 357/2020

Altera a Resolução Administrativa 
n.º 192/2021, para inclusão de membro 
na Comissão de Juristas para elaborar 
propostas de atualização e consolidação 
do Código de Proteção do Meio Ambiente 
e da legislação ambiental do Estado do 
Maranhão

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

Art. 1º. Incluir o advogado e professor universitário Antonio 
Carlos Coelho Junior na Comissão de Juristas instituída pela Resolução 
Administrativa nº 192/2021:

Art. 2º. Ficam mantidos os demais termos da Resolução 
Administrativa nº 192/2021.

Art. 3º. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na 
data da sua publicação.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 29 DE MAIO DE 
2020.

Deputado OTHELINO NETO 
Presidente

Deputado GLALBERT CUTRIM 
Primeiro Vice-Presidente

Deputada ANDREIA REZENDE
 Primeiro Secretário

Deputada DETINHA 
Segundo Vice-Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
 Segundo Secretário

Deputada THAIZA HORTEGAL 
Terceiro Vice-Presidente

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
 Terceiro Secretário

Deputado ROBERTO COSTA 
Quarto Vice-Presidente

Deputada DANIELLA TEMA 
Quarto Secretário

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 598 /2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Esta-
do do Maranhão, até 31 de dezembro de 
2021.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão, o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de 
dezembro de 2021, declarado pelo Chefe do Poder Executivo do Estado 
do Maranhão, através do Decreto Estadual n.º 36.597, de 17 de março 
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de 2021, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral), infecção causada pelo 
Coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar 
e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 06 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 599 /2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Balsas.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Balsas, em todo território 
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 
e à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos 

termos do Decreto Municipal nº 012, de 05 de março de 2021, que 
declara o estado de calamidade pública no Município de Balsas.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação.   

 
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar 
e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 06 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 600 /2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de São Domingos do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Che-
fe do Poder Executivo do Município de São Domingos do Maranhão, 
em todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamen-
to à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos 
termos do Decreto Municipal nº 006, de 11 de janeiro de 2021, que 
altera o Decreto Municipal nº 021, de 13 de maio de 2020, que “Declara 
a situação de calamidade pública e dá outras providências.”

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação.    

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar 
e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em  06 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 601 /2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Lago da Pedra.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela 
Chefe do Poder Executivo do Município de Lago da Pedra, em todo 
território do Município, em virtude da grave crise de saúde pública de-
corrente da Pandemia da Covid-19 e suas repercussões nas finanças pú-
blicas do Município, para fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do 
Decreto Municipal nº 025, de 25 de março de 2021, que declara o estado 
de calamidade pública no Município de Lago da Pedra.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação.    
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MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar 
e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em  06 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 602 /2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Cândido Mendes.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela 
Chefe do Poder Executivo do Município de Cândido Mendes, em todo 
território do Município, com efeitos pelo período de 90 (noventa) dias, 
a partir do dia 16 de março de 2021, em razão da pandemia de doen-
ça infecciosa viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19) e suas variantes e suas repercussões nas finanças públicas do 
Município, para fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do Decreto 
Municipal nº 016, de 16 de março de 2021, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Cândido Mendes.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação.    

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar 
e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em  06 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 603/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Pinheiro.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela 
Chefe do Poder Executivo do Município de Pinheiro, em todo território 
do Município, em virtude da grave crise de saúde pública decorrente 
da Pandemia da Covid-19 e suas repercussões nas finanças públicas do 
Município, para fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do Decreto 
Municipal nº 026, de 30 de março de 2021, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Pinheiro.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação.    

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar 
e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em  06 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 604/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Afonso Cunha.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Afonso Cunha, em todo 
território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à CO-
VID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos 
do Decreto Municipal nº 09, de 30 de março de 2021, que declara o 
estado de calamidade pública no Município de Afonso Cunha.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação.    

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar 
e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
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“MANUEL BECKMAN”, em  06 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 605/2021

Aprova a Prestação de Contas do 
Governo do Estado do Maranhão, relativo 
ao exercício financeiro de 2015.

Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas referente ao exer-
cício financeiro de 2015, do Governo do Estado do Maranhão, sob 
a responsabilidade do Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio 
Dino, nos termos dos pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do Es-
tado do Maranhão, que apreciou os autos do Processo nº 5784/2016 – 
TCE – Prestação de Contas Anual do Governador (Exercício Financeiro 
2015), e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle 
da Assembleia Legislativa do Estado.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua  
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar 
e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em  06 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº006/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 606/2021

Aprova a Prestação de Contas do 
Governo do Estado do Maranhão, relativo 
ao exercício financeiro de 2016.

Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas referente ao exer-
cício financeiro de 2016, do Governo do Estado do Maranhão, sob 
a responsabilidade do Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio 
Dino, nos termos dos pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do Es-

tado do Maranhão, que apreciou os autos do Processo nº 4212/2017 – 
TCE – Prestação de Contas Anual do Governador (Exercício Financeiro 
2016), e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle 
da Assembleia Legislativa do Estado.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua  
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar 
e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em  06 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº007/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 607/2021

Aprova a Prestação de Contas do 
Governo do Estado do Maranhão, relativo 
ao exercício financeiro de 2017.

            Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas referente ao 
exercício financeiro de 2017, do Governo do Estado do Maranhão, 
sob a responsabilidade do Senhor Governador do Estado, Doutor Flá-
vio Dino, nos termos dos pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão, que apreciou os autos do Processo nº 4573/2018 – 
TCE – Prestação de Contas Anual do Governador (Exercício Financeiro 
2017), e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle 
da Assembleia Legislativa do Estado.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua  
publicação.

 MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e 
o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar 
e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em  06 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 004/2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 147/2021, de 

autoria do Poder Executivo, que Autoriza o 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 Maranhão Forte.

Nos termos da presente propositura de Lei, fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco de 
Brasília - BRB, até o valor de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta mi-
lhões de reais), para execução do Programa Maranhão Forte, observada 
a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar                  
nº 101, de 04 de maio de 2000.

Ademais, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou a vincu-
lar, como garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro 
solvendo, as receitas a que se referem os arts. 157 e 159, incisos I, alínea 
“a”, e II, da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica 
finalidade, venham a substituí-los.       

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, 
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da ma-
téria (Parecer nº 164/2021). Posteriormente, a proposição de lei veio a 
esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Esclarece a Mensagem Governamental que, a medida ora propos-
ta (contratação de operação de crédito) visa a execução do Programa 
Maranhão Forte, que tem como objetivo o fortalecimento da infraestru-
tura estadual de transportes visando melhorias logísticas, incentivo ao 
turismo e geração de empregos. Para tanto, é constituído por ações de 
restauração, pavimentação e construção de rodovias e de ponte.

O Programa de que trata a presente propositura trará benefícios 
de curto e de longo prazo na economia regional. A curto prazo, desta-
ca-se a geração de empregos diretos e indiretos, medida relevante no 
contexto vigente marcado pela crise econômica agravada pela pande-
mia da COVID-19.

Relativamente aos benefícios de longo prazo, destacam-se o in-
centivo ao setor de serviços vez que as melhorias logísticas facilitarão 
o deslocamento de mercadorias e pessoas, bem como o estímulo ao 
setor de turismo, com a construção de Ponte Sobre o Rio Preguiças, no 
Município de Barreirinhas, porta de entrada dos Lençóis Maranhenses.

    Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de Orça-
mento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade de 
relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea “c”, 
que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito financeiro 
da proposição.

    Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e 
oportunidade da matéria tratada na proposição de lei, ou seja, se a Lei é 
o meio adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância 
e interesse público.

    Como podemos observar, a aplicabilidade da medida, conside-
rando a relevância do Programa Maranhão Forte para o fortalecimento 
da infraestrutura, integração e desenvolvimento do Estado, a presente 
propositura tem finalidade obter autorização legislativa para a contrata-
ção, nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101/2000), da operação de crédito que financiará as ações que inte-
gram o Programa Maranhão Forte.

Com efeito, as operações de crédito possui como suporte fáti-
co a análise da relação custo/benefício, ou seja, a demonstração que 
os recursos financeiros serão meios necessários para atingir o interesse 
público, e assim, obedecendo a economicidade do endividamento da 
assunção de dívidas, segundo Piscitelli 2011, p. 149, Direito Financeiro 
Esquematizado.

Por fim, a autorização legislativa é, pois, apenas um dos requi-
sitos à contratação de um empréstimo. Em princípio, ela independe do 

atendimento às demais restrições ao endividamento.  A verificação des-
te atendimento cabe, conforme a legislação, à instituição financeira con-
tratante e ao Ministério da Fazenda, para onde deve ser encaminhado o 
pleito para a contratação do novo empréstimo.  

Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei deve prosperar 
em sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão, visto que cum-
pre os requisitos acima mencionados (infraconstitucionais).

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

nº 147/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência 
e oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamen-
tária da proposição.

É o voto.

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

lização e Controle, 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 147/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 05  de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Roberto Costa
Relator: Deputado Roberto Costa
     
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 154 /2021

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

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 087/2021, de au-
toria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede, à pessoa 
com deficiência auditiva gestante, o direito a um intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, para acompanhar a consulta pré-natal, 
trabalho de parto e pós-parto no âmbito do Estado do Maranhão.

 Em suma, a Proposição de Lei, sob exame, prevê que os estabe-
lecimentos públicos de saúde do Estado do Maranhão deverão garantir 
à pessoa com deficiência auditiva gestante, que assim solicitar, o direito 
a um intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, para acompa-
nhar a consulta pré-natal, trabalho de parto e pós-parto.

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.

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 
normas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos ad-
ministrativos é chamado de atribuição) e sim de concessão, à pessoa 
com deficiência auditiva gestante, do direito a um intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, para acompanhar a consulta pré-natal, 
trabalho de parto e pós-parto no âmbito do Estado do Maranhão.



  24       TERÇA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2021                                                                   DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 24
Ademais, a proposição em análise dispõe em essência sobre a 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, em especial, 
à pessoa com deficiência auditiva gestante, matéria de competên-
cia concorrente dos entes da federação, nos termos do art. 23, II da 
CF/88. 

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 Legisla-
tivo dos Estados Federados.

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 087/2021, 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 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 087/2021, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em  06  de abril de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Ciro Neto

 Vota a favor                                                               Vota contra

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 087/2021

Concede, à pessoa com deficiência 
auditiva gestante, o direito a um intér-
prete acompanhante de sua escolha da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRA, 
para acompanhar a consulta pré-natal, 
trabalho de parto e pós-parto no âmbi-
to do Estado do Maranhão e dá outras 
providencias.

Art. 1° Os estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Ma-
ranhão poderão permitir à pessoa com deficiência auditiva gestante, que 
assim solicitar o direito a um acompanhante de sua escolha intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, para acompanhar a consulta 
pré-natal, trabalho de parto e pós-parto.

Art. 2° A regulamentação desta lei, pelo Poder Executivo, defini-
rá o detalhamento técnico de sua execução.

Art. 3° 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 164 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Projeto de Lei nº 147/2021, de autoria 

do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem 
Governamental nº 013/2021, que Autoriza o Poder Executivo a contra-
tar 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 Maranhão Forte.

 Nos termos da presente propositura de Lei, fica o Poder Execu-
tivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco de Bra-
sília - BRB, até o valor de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões 
de reais), para execução do Programa Maranhão Forte, observada a 
legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000.

O Programa de que trata a propositura de Lei tem como objeti-
vo o fortalecimento da infraestrutura estadual de transportes visando 
melhorias logísticas, incentivo ao turismo e geração de empregos. Para 
tanto, é constituído por ações de restauração, pavimentação e constru-
ção de rodovias e de ponte.

Ademais, para a contrapartida, o Poder Executivo fica autorizado 
a ceder ou vincular, como garantia, em caráter irrevogável e irretratável, 
a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os arts. 157 e 159, 
incisos I, alínea “a”, e II, da Constituição Federal, ou outros recursos 
que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los.

Como é sabido, desde a promulgação da LC nº 101/2000, há uma 
série de restrições ao endividamento pelos entes federativos, visando 
evitar situações de insolvência. Em relação à contratação de operações 
de crédito pelos entes federativos, a legislação concernente estabelece 
uma série de restrições com vistas a impedir o endividamento irrespon-
sável de Estados e Municípios (LC nº 101/2000, art. 23, § 3º, item 3; 
art. 32, § 1º, itens I a V):

1 - Existência de prévia e expressa autorização legislativa 
para a contratação (é o propósito do presente Projeto de Lei);

2 - Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos 
provenientes da operação;

3 - Operação deve se destinar exclusivamente ao financiamento 
de despesas de capital. (Regra de Ouro: O dispositivo impede a emis-
são de dívida pelo governo para o pagamento de despesas correntes, 
como salários e conta de luz, por exemplo. Deve ser aplicado em Des-
pesas de Capital).

4 – Cumprimento pelos Poderes dos limites para as despesas com 
pessoal, estabelecidos pela LC nº 101/2000).

Estas restrições deverão ser objeto de apreciação pelo Ministé-
rio da Fazenda e o Banco citado, para onde deverá ser encaminhado 
o pleito para a contratação do empréstimo, após a autorização da 
Assembleia. 

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

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 
que disponham sobre: [...] III – organização administrativa e matéria 
orçamentária. [...]”

  Sendo assim, não há qualquer óbice formal e material ao Projeto 
de Lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infraconsti-
tucionais, sendo, perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico 
pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Diante do Exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

namos pela aprovação do Projeto de Lei n° 147/2021, 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, por maioria, pela aprovação do Projeto 
de Lei Ordinária nº 147/2021, nos termos do voto do Relator, contra o 
voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 05 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                     Vota contra
Deputado Roberto Costa                  Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 165 /2021

RELATÓRIO: 
O Chefe do Poder Executivo Estadual do Maranhão, através da 

Mensagem  nº 016/2021, datada de 25 de março de 2021, solicita o re-
levante reconhecimento, por esta Casa Legislativa, do reconhecimento 
de estado de calamidade pública no Estado do Maranhão, em virtude 
dos casos de infecção por COVID-19 no Estado (COBRADE 1.5.1.1.0 
– Doença Infecciosa Viral), inclusive com registro de contaminação 
por nova variante declarado pelo Decreto Estadual n.º 36.597, de 17 de 
março de 2021, com a consequente suspensão da contagem dos prazos 
e das disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 da LRF, bem como 
da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar n.º 
101/2000.

Nessas circunstâncias, nesse cenário de tamanha incerteza, mas 
com inequívoca tendência de decréscimo de receitas e elevação de des-
pesas do Estado do Maranhão, os mecanismos de contingenciamento 
exigidos bimestralmente pelo art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal 
poderão inviabilizar, entre outras políticas públicas essenciais ao Esta-
do, o próprio combate à enfermidade geradora da calamidade pública 
em apreço. É importante que se utilize, excepcionalmente, da medida lá 
prevista, no sentido de que, reconhecida a calamidade pública pela As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e enquanto esta perdurar, 
o Estado do Maranhão seja dispensado do atingimento dos resultados 
fiscais e da limitação de empenho prevista no art. 9º da mencionada Lei 
Complementar. 

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubstan-
ciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, poste-
riormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput), sempre, 
porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, princí-
pios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, verifi-
ca-se que a medida ora proposta é pertinente, não oferecendo, portanto, 
nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram atendidas as exigências 
de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Estado do Maranhão, 
na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Esta-
do do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do 
Poder Executivo do Estado do Maranhão, através do Decreto Estadual 
n.º 36.597, de 17 de março de 2021, para fins de prevenção e enfrenta-
mento ao COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral), 
infecção causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2)

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

          
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 aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio

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

em 05 de abril de 2021. 

Presidente : Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                           

Vota a favor                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages                         Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº  166/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Balsas, o Senhor Erik Augusto Costa 

e Silva, através do Ofício nº 069/2021, datado de  25 de março de 2021, 
solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de ca-
lamidade pública no Município de Balsas, neste Estado, em virtude do 
aumento da infecção de vírus do H1N1 e da existência de casos suspei-
tos de contaminação pela Covid-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença 
Infecciosa Viral).

Aduz o Ofício Municipal que encaminha a solicitação de reco-
nhecimento, que em virtude do aumento da infecção de vírus do H1N1 
e da existência de casos suspeitos de contaminação pela Covid-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral), foi declarado o Estado de 
Calamidade Pública no Município de Balsas, através do Decreto Muni-
cipal nº 012, de 05 de março de 2021.  

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.
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 Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo 

entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se or-
ganizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites 
da delegação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não 
fique descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubstan-
ciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, poste-
riormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput), sempre, 
porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, princí-
pios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Balsas, através do Decreto nº 25, de 26 
de março de 2020.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Balsas, 
na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Balsas.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Balsas, em todo território 
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e 
à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos ter-
mos do Decreto Municipal nº 012, de 05 de março de 2021, que declara 
o estado de calamidade pública no Município de Balsas.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

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 Decreto Legislativo 
nº 002/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 05 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente : Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  

Vota a favor                                           Vota contra
Deputado Wendell Lages                            Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº  185/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de São Domingos do Maranhão, o Se-

nhor Kleber Alves de Andrade, através do Ofício nº 027/2021, datado 
de 08 de fevereiro de 2021, solicita o  reconhecimento, por esta Casa 
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de São Do-
mingos do Maranhão, neste Estado, em virtude da situação calamitosa 
em que se encontra o referido Município, com atualmente 2577 casos 
confirmados e 69 casos ativos de Covid-19, exigindo ações urgentes 
para combater a sua proliferação. Tudo de conformidade com o que 
dispõe o artigo 65 da Lei nº 101/2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Aduz o Ofício Municipal que encaminha a solicitação de reco-
nhecimento, que em virtude da situação acima exposta, foi declarado o 
Estado de Calamidade Pública no Município de São Domingos do Ma-
ranhão, através do Decreto Municipal nº 006, de 11 de janeiro de 2021, 
que alterou o Decreto Municipal nº 021, de 13 de maio de 2020, que 
“Declara a situação de calamidade pública e dá outras providências.”

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

 Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo 
entidades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se or-
ganizar e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites 
da delegação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não 
fique descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubstan-
ciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, poste-
riormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput), sempre, 
porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, princí-
pios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Balsas, através do Decreto nº 25, de 26 
de março de 2020.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de re-

conhecimento do estado de calamidade pública do Município de São 
Domingos do Maranhão, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de São Domingos do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de São Domingos do Maranhão, em 
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos ter-
mos do Decreto Municipal nº 006, de 11 de janeiro de 2021, que altera 
o Decreto Municipal nº 021, de 13 de maio de 2020, que “Declara a 
situação de calamidade pública e dá outras providências.”

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

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 aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 003/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 05 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto  

Vota a favor                                      Vota contra
Deputado Wendell Lages                   Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº  186 /2021

RELATÓRIO: 
A Prefeita do Município de Lago da Pedra, a Senhora Maura Jor-

ge Alves de Melo Ribeiro, através do Ofício nº 059/2021, datado de 25 
de março de 2021, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legisla-
tiva, de estado de calamidade pública no Município de Lago da Pedra, 
neste Estado, em virtude da grave crise de saúde pública decorrente da 
Pandemia da Covid-19 e suas repercussões nas finanças públicas do 
Município, para fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

  
Aduz o Ofício Municipal que encaminha a solicitação de reco-

nhecimento, que em virtude da grave crise de saúde pública decorrente 
da Pandemia da Covid-19 e suas repercussões nas finanças públicas do 
Município de Lago da Pedra, através do Decreto Municipal nº 025, de 
25 de março de 2021, foi decretado o estado de calamidade pública, 
considerando, para tanto, que a situação demanda o emprego de me-
didas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, danos à 
saúde pública, bem como evitar a disseminação da doença, no referido 

Município.
A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 

caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medi-
da já adotada pelo Município de Lago da Pedra, através do Decreto                 
nº 25, de 25 de março de 2021.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Lago da 
Pedra, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Lago da Pedra.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela 
Chefe do Poder Executivo do Município de Lago da Pedra, em todo 
território do Município, em virtude da grave crise de saúde pública de-
corrente da Pandemia da Covid-19 e suas repercussões nas finanças pú-
blicas do Município, para fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do 
Decreto Municipal nº 025, de 25 de março de 2021, que declara o estado 
de calamidade pública no Município de Lago da Pedra.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação.    

         
É o voto. 



  28       TERÇA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2021                                                                   DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 28
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 aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 004/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 05 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente : Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  

Vota a favor                                          Vota contra
Deputado Wendell Lages                         Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 188 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

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

jeto de Lei Ordinária nº 221/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Edivaldo Holanda, que “Dispõe sobre o estabelecimento de Períme-
tro de Proteção Escolar no entorno de unidades escolares da rede 
estadual de ensino no Estado do Maranhão, e dá outras providên-
cias.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, 
com emenda supressiva, bem como parecer de mérito favorável da Co-
missão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Concluída a votação, com a emenda supressiva, 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 221/2019) 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 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 
221/2019, em redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Roberto Costa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto

PROJETO DE LEI Nº 221 / 2019

Dispõe sobre o estabelecimento de 
Perímetro de Proteção Escolar no entor-
no das unidades escolares da rede esta-
dual de ensino no Estado do Maranhão, e 
dá outras providências.

Art. 1º Fica estabelecido o Perímetro de Proteção Escolar, no en-
torno das unidades da Rede Estadual de Ensino, com o fim de prevenir 
e proteger prioritariamente alunos, professores e servidores, contra atos 
potencialmente lesivos ou ações delituosas.

Art. 2º O Perímetro de Proteção Escolar de que trata esta lei fica 
fixado em 100 (cem) metros, contados a partir dos limites físicos das 
respectivas unidades, em todas as direções, e tem por objetivo ações de 
prevenção e repressão policial, de modo a evitar o uso nocivo das suas 
cercanias, contra:

I - venda, para menores de idade, de material ou substância proi-
bida, controlada, inflamável ou explosiva;

II - venda, exposição ou distribuição de material obsceno e aten-
tatório à moral e os bons costumes;

III - presença de pessoas em atitudes suspeitas e sem qualquer 
vínculo com a comunidade escolar;

IV - proliferação de atividade ou comércio irregular ou ilícito;
V - outros tipos de ameaças diversas que possam afetar a tranqui-

lidade e segurança da comunidade escolar.

Art. 3º. 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 190 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

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

jeto de Lei Ordinária nº 050/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Dr Yglésio, que dispõe sobre a aplicação de sanção administrativa à 
pessoa que se sobrepuser na ordem definida para os grupos priori-
tários definidos a partir do plano de nacional de operacionalização 
da vacina contra à Covid-19.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, 
com emenda supressiva, bem como parecer de mérito favorável da Co-
missão de Saúde.

Concluída a votação, com a emenda supressiva, 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 050/2021) 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 Cidadania, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
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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 
050/2021, em redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages

PROJETO DE LEI Nº 050/2021

Dispõe sobre a aplicação de sanção 
administrativa à pessoa que se sobrepuser 
na ordem definida para os grupos prioritá-
rios definidos a partir do Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacina contra à                  
Covid-19.

Art. 1º - Fica garantido ao cidadão maranhense o direito à ma-
nutenção na ordem de vacinação dos grupos prioritários contra a CO-
VID-19, definida no “Plano Nacional de Operacionalização da Vacina 
contra a COVID-19”.

Art. 2º - As sanções previstas nesta lei serão impostas por 
meio de processo administrativo, nos termos da legislação vigente, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º - São passíveis de penalização:

a) - o agente público, responsável pela aplicação da vacina, bem 
como seus superiores hierárquicos, caso comprovada a ordem ou con-
sentimento;

b) - a pessoa imunizada ou seu representante legal.

§ 2º - Comprovada a infração do agente público, conforme 
previsto na alínea a do § 1º do artigo 2º, será aplicada multa de até 
R$ 20.000,00.

§ 3º - Comprovada a infração da pessoa imunizada ou seu 
representante legal, conforme previsto na alínea b do § 1º do artigo 
2º, será aplicada multa de até 10.000,00.

§ 4º - Se o imunizado for agente público, a multa será o dobro 
da prevista no § 2º deste artigo.

§ 5º - Nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 4º, o agente público 
deverá ser afastado de suas funções, podendo ao término do processo 
administrativo ter seu contrato rescindido ou ser exonerado.

§ 6º - Nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 4º, sendo o agente 
público detentor de mandato eletivo, poderá este ser afastado 
observados os ritos previstos na legislação.

Art. 3º - Excetuam-se as penalidades previstas nesta Lei aos ca-
sos devidamente justificados, em especial, àquelas aplicadas para evitar 
o desperdício de doses da vacina.

Art. 4º - Os valores decorrentes das multas deverão ser recolhi-
dos ao Fundo Estadual de Saúde - FES.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da publicação, permane-
cendo seus efeitos porquanto perdurara o estado de calamidade pública.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 191 / 2021

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 343, de 19 de março de 2021, que 
Antecipa para 26 de março de 2021, o Feriado Estadual de 28 de julho, 
Data Magna do Estado, ocasião em que se comemora a Adesão do Ma-
ranhão à Independência do Brasil.

Esclarece a Mensagem Governamental, que desde 11 de março 
de 2020, vive-se o estado de pandemia de COVID-19. Após quase um 
ano do início da pandemia, é possível dizer que apesar do avanço da 
ciência, enquanto a vacinação não puder ser uma realidade para toda 
a população, a redução de contato social e a utilização de máscaras de 
proteção ainda são as principais medidas de enfrentamento ao Coro-
navírus (SARS-CoV-2).

Nesse contexto, o Estado do Maranhão, em atenção aos indica-
dores epidemiológicos relativos à COVID-19 de cada região estadual e 
ao perfil da população atingida, adotou ao longo dos últimos doze me-
ses, dentro de suas competências constitucionais, medidas sanitárias 
necessárias e proporcionais ao objetivo de prevenção e contenção do 
Coronavírus (SARS-CoV-2).

O cenário exige prudência e o esforço tanto do Poder Público 
quanto da sociedade. Por essa razão, o Estado do Maranhão, em aten-
ção aos indicadores epidemiológicos relativos à COVID-19 de cada 
região estadual e ao perfil da população atingida, adotou ao longo dos 
últimos doze meses, dentro de suas competências constitucionais, me-
didas sanitárias necessárias e proporcionais ao objetivo de prevenção 
e contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2).

Mais recentemente, em virtude dos indicadores crescentes em 
todo o país, inclusive com casos comprovados de nova variante, com 
potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade, por meio 
do Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, foram suspensas, até 
28 de março de 2021, aulas presenciais, atividades de bares e restau-
rantes, bem como a autorização para realização de eventos de pequeno 
porte. Além disso, foram estabelecidas novas regras para a prestação 
de serviços de construção civil e para o funcionamento de supermerca-
dos, academias e salões de beleza.

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.

Em suma, a Medida Provisória, em análise, propõe a antecipação 
para o dia 26 de março, o Feriado Estadual de 28 de julho, instituído 
pela Lei nº 2.457, de 02 de outubro de 1964, Data Magna do Estado, 
em que se comemora a Adesão do Maranhão à Independência do Brasil.

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. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

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 
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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

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem 
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão 
na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Consti-
tucional nº 38, de 2003:

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-
Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 

incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.

  De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em obser-
vância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente 
ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administrativa 
e matéria orçamentária”. 

 “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 renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 
068, de 28/08/2013).”

Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado, 
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Es-
tado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64, da 
CE/89.

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, 
conforme acima mencionado.

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.

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provi-
sória, em epígrafe, reside, em especial, na necessidade de fortalecer as 
medidas estaduais preventivas e restritivas destinadas à contenção do 
Coronavírus (SARS - CoV-2).

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe 
do Poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao 
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada. 

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.

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
necessidade de se adotar, com a maior brevidade possível, medidas ca-
pazes de contribuir para a superação da crise sanitária decorrente da 
pandemia de COVID-19, como bem esclarece a Mensagem Governa-
mental.

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)”
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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, diante dos argumentos acima, 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, não consta 

na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Me-
dida Provisória, inviabilizando assim a análise.

Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência 

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a 
relevância da matéria e o interesse público.

No que concerne ao mérito, a medida, ora proposta, visa tão so-
mente, propor a alteração para 26 de março de 2021 o Feriado Estadual 
de 28 de julho, Data Magna do Estado, ocasião em que se comemora 
a Adesão do Maranhão à Independência do Brasil, objetivando fortale-
cer as medidas estaduais destinadas à contenção do Coronavírus, como 
bem esclarece a Mensagem, que encaminha a propositura. Assim sendo, 
constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 343/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária 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 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 Medida Provisória nº 343/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                                                   

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Roberto Costa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 192 /2021

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 344, de 25 de março 
de 2021, que Altera a Lei nº 11.426, de 30 de março de 2021 (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, restaurantes e lanchonetes e ao 
setor cultural.

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.
A presente Medida Provisória altera a Lei nº 11.426, de 30 de 

março de 2021 (Medida Provisória nº 341, de 12 de março de 2021), 
que autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio 
Emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, restau-
rantes e lanchonetes e ao setor cultural.

Em suma, a proposta legislativa em apreço, considerando a va-
riedade dos serviços de alimentação cujas atividades estão suspensas 
por força de normas sanitárias estaduais, propõe a ampliação do rol de 
beneficiários de modo a abranger as empresas que possuem Classi-
ficação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de cantinas e 
estabelecimentos congêneres do ramo de serviços de alimentação.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o momento presente 
é marcado por indicadores relativos à COVID-19 crescentes em todo o 
país, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial 
possivelmente mais elevado de transmissibilidade. O cenário exige pru-
dência e o esforço tanto do Poder Público quanto da sociedade. 

Por essa razão, o Estado do Maranhão, em atenção aos indica-
dores 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).

Nesse contexto apresentado, ensejou a edição da Medida Provi-
sória nº 341, de 12 de março de 2021 (Lei nº 11.426, de 30 de março de 
2021), por meio da qual foi concedido Auxílio Emergencial aos esta-
belecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes e lanchonetes 
e ao setor cultural, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

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

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, vejamos:
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“§ 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- 
De acordo com o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual em 

observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativa-
mente ao Governador do Estado: legislar sobre “matéria orçamentá-
ria”. 

 “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).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual, assim 
como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62, 
§1º, da CF/88.

Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.  

Neste contexto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade 
do assunto tratado pela referida Medida Provisória, até mesmo porque 
está tratando de matéria financeira, matéria esta privativa do Governa-
dor do Estado, consoante os preceitos constitucionais acima descritos.   

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.

Contudo, a relevância da Medida Provisória, em apreço, con-
siderando a variedade dos serviços de alimentação cujas atividades 
estão suspensas por força de normas sanitárias estaduais, propõe a 
ampliação do rol de beneficiários de modo a abranger as empresas que 
possuem Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de 
cantinas e estabelecimentos congêneres do ramo de serviços de ali-
mentação.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe 
do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao 

momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada. 
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.

Portanto, a urgência desta Medida, decorre da necessidade de 
se adotar, com a maior brevidade possível, medida capaz de contribuir 
para o enfrentamento dos reflexos da pandemia da COVID-19 nos se-
tores econômico e social.

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.”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais.   

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, não consta 

na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Me-
dida Provisória, inviabilizando assim a análise. 

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 344/2021, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição. No que concerne ao 
mérito, a medida, ora proposta, propõe a ampliação do rol de benefi-
ciários de modo a abranger as empresas que possuem Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de cantinas e estabeleci-
mentos congêneres do ramo de serviços de alimentação. Assim sendo, 
constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 344/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária 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 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 Medida Provisória nº 344, de 
25 de março de 2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                                                   
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Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Roberto Costa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 193 /2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 112/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Dispõe sobre a criação da Política 
Maranhense da Agricultura de Interesse Social.

Nos termos do presente Projeto de Lei, de acordo com o art. 2º 
da presente propositura de lei: são objetivos do PMAIS:  Fomentar a 
organização e modernização da produção e melhorar o escoamento dos 
produtos da agricultura familiar;  Estimular a produção da agricultura 
familiar, contribuindo para a prática de preções adequados e ampliação 
do mercado de consumo; Favorecer a aquisição dos produtos prove-
nientes da agricultura familiar nas compras realizadas pelos órgãos pú-
blicos estaduais.

Ressalte-se por oportuno, que já foi editada Lei Ordinária 
Estadual disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente 
Proposição de Lei (Lei Ordinária nº 10.984, de 21 de dezembro de 
2018,  que Institui a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo 
da Agricultura Familiar, e dá outras providências). 

Assim sendo, verifica-se que a matéria, objeto da presente pro-
positura já está protegida nos termos da Legislação Supramencionada, 
contrariando as regras de juridicidade.

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

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

Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não se 
admitirão proposições  anti-regimentais, caso em espécie.

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

112/2021, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno, 
considerando para tanto, que já foi editada Lei acima supramencionada, 
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.

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 Esta-
do do Maranhão, votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 
112/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 05 de abril de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº  194 /2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Pinheiro, o Senhor João Luciano Sil-

va Soares, através da Mensagem Municipal, datada de 30 de março de 
2021, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado 
de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2021, no 
Município de Pinheiro, neste Estado, em decorrência da Pandemia da 
Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, para os fins 
exclusivos previstos nos incisos I e II, do art. 65, da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com a 
consequente dispensa do atingimento dos resultados fiscais e a limita-
ção de empenho previsto no art. 9º, bem como suspensão da contagem 
dos prazos e disposições estabelecidas nos artigos 23 e 31, todos da Lei 
Complementar nº 101/2000, para o Município de Pinheiro /MA.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

 Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
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já adotada pelo Município de Pinheiro, através do Decreto Municipal 
nº 026, de 30 de março de 2021.

Do exame da matéria, no âmbito desta Comissão Técnica, ve-
rifica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice à sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Pinheiro, 
na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Pinheiro.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela 
Chefe do Poder Executivo do Município de Pinheiro, em todo território 
do Município, em virtude da grave crise de saúde pública decorrente 
da Pandemia da Covid-19 e suas repercussões nas finanças públicas do 
Município, para fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do Decreto 
Municipal nº 026, de 30 de março de 2021, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Pinheiro.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação.    

          
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 aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 008/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 05 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente : Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  

Vota a favor                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages                          Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 195 /2021

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

galidade e técnica legislativa do Veto Parcial Aposto ao Projeto de 
Lei nº 113/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que 

estabelece as Diretrizes para o Programa Estadual de Formação e Capa-
citação Continuada de Mulheres para o Mercado de Trabalho no Estado 
do Maranhão.

Através da Mensagem nº 009/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47 da Constituição 
Estadual, vetou parcialmente o Projeto.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa, nos 
termos do que estabelece o § 3º do artigo 47, da Constituição Mara-
nhense.  

Inicialmente, verificamos que o senhor Governador interpôs suas 
razões de veto à presente propositura em conformidade com o artigo 47 
e parágrafos da Constituição Estadual, obedecendo, inclusive, ao prazo 
de 15 dias úteis contados da data do recebimento do Projeto, indicado 
caput do mesmo artigo.

Incide a impugnação sobre o artigo 4º, senão vejamos:
Art. 4º O Poder Executivo poderá reservar para as mulheres 50% 

(cinquenta por cento) das vagas em programas já existentes, em parce-
ria com as esferas nacional e municipal

Parágrafo único. As vagas reservadas em conformidade com o 
disposto no “caput” deste artigo serão destinadas, prioritariamente, às 
chefes de família ou às vítimas de violência doméstica ou familiar.

De acordo com o Governador: “sob o pretexto de estabelecer 
apenas diretrizes para a Política Estadual de Formação e Capacita-
ção Continuada de Mulheres para o Mercado de Trabalho, terminou-se 
por disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas públicas, 
avançando demasiadamente em matérias sujeitas à exclusive compe-
tência administrativa do Poder Executivo, usurpando competência 
constitucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo”.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que o referido artigo, da forma que foi apre-
sentado, invade competência do Poder Executivo, incorrendo em vício 
de inconstitucionalidade formal.  

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO 

PARCIAL aposto ao dispositivo acima mencionado do Projeto de 
Lei nº 113/2019, por vício 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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
ao dispositivo do Projeto de Lei nº 113/2019, nos termos do voto do 
Relator

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

em 05 de abril de 2021.  
                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa
                                                        
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adelmo Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 196 /2021

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

galidade e técnica legislativa do Veto Parcial Aposto ao Projeto de 
Lei nº 381/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que 
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estabelece as Diretrizes e Objetivos para a Política Pública de Rein-
serção da Pessoa Idosa no Mercado de Trabalho.

Através da Mensagem nº 008/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47 da Constituição 
Estadual, vetou parcialmente o Projeto.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa, nos 
termos do que estabelece o § 3º do artigo 47, da Constituição Mara-
nhense.  

Esclarece a Mensagem Governamental, que não obstante, há de 
ser negada sanção ao art. 3º, do Projeto de Lei nº 381/2019, abaixo 
transcrito, pelas razões a seguir delineadas. 

“Art. 3º São objetivos do Programa Pró-Idade: 
I - Disponibilizar à população idosa um sistema de informações 

sobre o mercado de trabalho, remunerado ou não remunerada, capaz 
de subsidiar a operacionalização reinserção dessa população à ativi-
dade laboral em nível local; 

II - Reduzir o preconceito de idade tanto no ambiente de trabalho 
quanto no ato de contratação do trabalhador; I

II - Promover redes de contatos para as pessoas idosas, no pro-
pósito de minimizar eventual isolamento social; 

IV - Promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade 
de vida dos idosos por meio do trabalho, remunerado ou não remune-
rado; 

V - Ampliar a taxa de participação dos idosos no mercado de 
trabalho, com foco na reinserção em vagas de trabalho disponibiliza-
das na rede de organizações sem fins lucrativos conveniadas à alguma 
Secretaria Estadual; 

VI - Reduzir o impacto econômico do envelhecimento popula-
cional; 

VII - Reduzir as taxas de dependência econômica, bem como os 
desequilíbrios orçamentários decorrentes do envelhecimento popula-
cional; 

VIII - Promover a intermediação entre trabalhadores idosos e a 
oferta de vagas no mercado de trabalho; 

IX - Proporcionar mecanismos de formação, qualificação e reci-
clagem profissional, como formas de promover a reinserção dos idosos 
no mercado de trabalho; 

X - Incentivar a promoção de vagas para atividades não remu-
neradas destinadas aos idosos cadastrados em Programas do Estado.” 
[grifo nosso]

Como se vê, o referido dispositivo acaba por estabelecer os obje-
tivos de programa específico (Programa Pró-Idade), que em momento 
algum é referenciado na proposta legislativa em comento. 

Verifica-se, assim, nítida desconexão entre tal artigo com os de-
mais dispositivos contidos no Projeto de Lei nº 381/2019 que, de acor-
do com seu art. 1º, se limita a estabelecer diretrizes e objetivos para a 
política pública de reinserção da pessoa idosa no mercado de trabalho, 
sem a criação objetiva de qualquer programa para o seu atendimento.

Por essa razão, a sanção do art. 3º implicaria o estabelecimen-
to de objetivos para programa inexistente, o que tornaria inviável sua 
aplicação, além de gerar insegurança jurídica, o que caracteriza in-
constitucionalidade e é a razão pela qual opõe-se veto ao art. 3º do 
Projeto de Lei nº 381/2019.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO 

PARCIAL aposto ao dispositivo acima mencionado do Projeto de 
Lei nº 381/2019, por vício 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 MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto 
ao dispositivo do Projeto de Lei nº 381/2019, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 05 de abril de 2021.  
                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa
                                                        
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adelmo Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 198 /2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 108/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Incorpora Rodovia a Malha Ro-
doviária do Estado do Maranhão.

O presente Projeto de Lei visa incorporar ao Sistema Viário Esta-
dual a ‘Rodovia’ que liga o Município de Passagem Franca – MA, à BR 
135, passando pelos Povoados de Buritizinho (Município de Passagem 
Franca) e Serra Negra (Município de Colinas).

 Inicialmente, destaca-se que Projeto de Lei não apresenta ne-
nhuma informação sobre a referida ‘Rodovia’ se o bem pertence aos 
Municípios de Passagem Franca ou de Colinas ou possuem trechos nos 
dois Municípios, bem como não consta as suas coordenadas geográficas 
para localização e individualização.  

Também se faz necessário salientar que no presente caso de-
ve-se fazer uma análise sistemática da legislação sobre o assunto.

No tocante a matéria, a União editou a Lei nº 12.379, de 06 
de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação, 
com base em sua competência exclusiva consoante previsto no art. 
21, XXI da Magna Carta Federal.

No art. 39, da Lei, supracitada, prevê que os Estados definirão, 
em legislação própria, os elementos físicos da infraestrutura viária que 
comporão os respectivos sistemas de viação, em articulação com o Sis-
tema Federal de Viação, vejamos: 

“Art. 39.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios defi-
nirão, em legislação própria, os elementos físicos da infraestrutura 
viária que comporão os respectivos sistemas de viação, em articula-
ção com o Sistema Federal de Viação.”

Neste contexto, o Estado editou a Lei nº 10.043, de 07 de abril de 
2014, que aprova o Plano Rodoviário do Estado Maranhão, onde no art. 
3º estabelece que o Plano Rodoviário será revisto periodicamente com 
base em estudos globais e plano diretores de desenvolvimento visando 
a racionalização dos meios de transportes do Estado.

Já o art. 2º, da Lei Estadual, prevê que o Mapa Rodoviário é ela-
borado pela SINFRA, in verbis: 

“Art. 2º - As rodovias integrantes do Plano Rodoviário do Estado, 
classificadas funcionalmente, identificadas e numeradas com base na 
Conceituação Metodológica constante do Anexo Único desta Lei, serão 
representadas no Mapa Rodoviário Estadual a ser elaborado pela 
SINFRA.”

Sendo assim, a definição do Mapa Rodoviário do Estado com-
pete ao Poder Executivo Estadual pelo fato das Rodovias Estaduais 
ser caracterizado como bem público de uso comum estadual adminis-
trado pelo Executivo.

Também se deve frisar que no caso em tela tem uma agravan-
te, não se sabe a quem pertence o bem (rodovia), pois o Projeto não 
apresenta nenhuma individualização do mencionado bem. Se a referida 
estrada pertencer ao Município de Passagem Franca ou ao Município 
de Colinas ou aos dois, o Estado estaria usurpando do um bem público 
municipal. Sem a devida doação pelo Município ou Municípios ao 
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Estado, a referida incorporação é uma expropriação de um bem de 
uso comum do povo pertencente ao Município ou aos Municípios. 

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

108/2021, por não cumprir os requisitos estabelecidos pela legisla-
ção e por usurpar bem público municipal e em consequência o prin-
cípio da autonomia municipal e o princípio federativo. 

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 
108/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
   
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 199 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, 

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 133/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Daniella Tema, que cria o programa “PRIMEI-
RA GESTAÇÃO” na rede pública de saúde do Estado do Maranhão e 
dá outras providências. 

A proposição de Lei, em análise, em seus termos, cria na rede 
estadual de Saúde do Estado do Maranhão, o programa PRIMEIRA 
GESTAÇÃO, que instruirá as mulheres gestantes de primeira viagem, 
sobre os cuidados a serem tomados com a gestação e as crianças até os 
06(seis) primeiros anos, com cursos a serem ministrados por equipes 
multidisciplinares, sendo presencialmente (se houver condições sanitá-
rias) ou virtualmente por meio de vídeos ou lives de rede sociais, desde 
que seja divulgado com antecedência a data de oferta, ficando à cargo 
da Secretaria de Estado de Saúde a implementação e a coordenação do 
Programa, podendo firmar convênios e parcerias para sua implementa-
ção em cada município.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legisla-
dor estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de 
inconstitucionalidade formal da norma.

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre: (...) III – organização administrativa e matéria or-
çamentária. (...) V- criação, estruturação e atribuições das Secreta-
rias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da adminis-
tração 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.]”

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 
constitucional 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, con-
figura-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.

Outrossim, vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipica-
mente no plano da abstração e da generalidade, e não pode avançar até 
o detalhamento da ação executiva ou questões técnicas, se afastando da 
natureza de norma diretiva.

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

133/2021, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal e 
material.

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 rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
133/2021, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 06 de  abril de 2021.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 200/2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 099/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wendell Lages, que institui, em todo território 
Maranhense, o selo “PET Friendly” como forma de certificação oficial 
aos estabelecimentos privados ou públicos que promovam o bem-estar 
animal.

Nos termos da presente Proposição de Lei, fica instituído a cria-
ção do selo “PET Friendly” a ser realizado no Estado do Maranhão, 
com o objetivo de certificação oficial, lojas, bares e restaurantes que 
autorizem a entrada, circulação e permanecia de animais de estimação 
acompanhado dos donos. 

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 099/2021, 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 099/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                                            
                                              
Presidente Deputado Adelmo Soares
Relator Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  201/2020

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

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 131/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre o prazo de vali-
dade de laudo médico-pericial que atesta transtorno do espectro autista 
(TEA), no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, o laudo médico e/ou 
médico-pericial que ateste o Transtorno do Espectro Autista (TEA) terá 
validade até que outro o revogue .A Proposição em análise é análoga ou 
conexa ao Projeto de Lei n° 117/2021, de conteúdo também similar ou 
conexo, consoante consulta realizada pelo Sistema de Apoio ao Proces-
so Legislativo da Casa – SAPL em 31/03/2021.

Com efeito, o caput do art. 170 do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de matérias 
idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas a 
mais antiga, desde que possível o exame em conjunto. 

Ademais, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que trate 
de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser anexada a esta. In 
verbis:

“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou conexa 
a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por ocasião da distri-
buição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Assembleia, 
mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. [grifo meu]”

Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou conexas 
(matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo Presi-
dente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qual-
quer das proposições.

Nesse contexto, conforme salientado, já tramita nesta Casa de 
Leis Proposição similar ou correlata (PL n° 117/2021, de autoria do 
Deputado Neto Evangelista). Portanto, de acordo com exposto, o Proje-
to de Lei nº 131/2021 deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 117/2021, 
versando de forma análoga, correlata ou idêntica, mas ainda pendente 
de apreciação das comissões temáticas e do Plenário da Casa.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 131/2021, ao PL 

nº 117/2021, consoante dispõe o art. 170 e 141 do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa o Estado do Maranhão.

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 Esta-
do do Maranhão votam pela  anexação do PL nº 131/2021, ao PL nº 
117/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
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em 05 de abril de 2021.  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 202/2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 132/2021, de autoria da  
Senhora Deputada Estadual Daniella Tema, que “Assegura o percen-
tual mínimo de 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas pelo pro-
grama “Mais Renda” do Estado do Maranhão, às mulheres vítimas de 
violência doméstica..”

 Em suma a proposição prevê a reserva de um percentual de 30% 
dos cursos e kits do Programa ‘Mais Renda’ seja destinado a mulheres 
beneficiadas pelo Programa ‘Aluguel Maria da Penha’ criando pela Lei 
Estadual nº 11.350/2020.

A Constituição Estadual em repetição obrigatória da CF/88, de-
termina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao Governador 
do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual.

É pacifico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de 
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são iniciativa 
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram na 
competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo ingerên-
cia nessas questões por parte do Poder Legislativo. 

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

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o 
assunto: 

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber 
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estan-
ques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câma-

ra intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Execu-
tivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely 
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 
438/439). (Grifei)

Que pese a importância da matéria visando combate da violência 
contra a mulher, mas o Projeto de Lei está tratando de alterações na 
execução de dois Programas criados pelo Governo do Estado, e, 
como tal, gravita na órbita de competência do Poder Executivo (reserva 
da administração). É ele (o Poder Executivo) que dispõe dos dados 
sobre as condições de correto funcionamento e operacionalização de 
tal atividade (inclusive quanto aos gastos – despesas - advindos da apli-
cação da lei). Isso posto, a proposição, ora analisada, apresenta-se 
formalmente inconstitucional. 

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

132/2021 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 
132/2021, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 06 de  março de 2021.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 203/2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei n°. 130/2021, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que 
dispõe sobre a vedação de quantitativo mínimo para compra de mate-
riais de construção e dá outras providências.

A proposição, em síntese, estabelece que é vedado aos estabele-
cimentos comerciais de materiais de construção estipular quantidades 
mínimas para compra de produto, tais como, pisos e revestimentos. Os 
preços praticados a granel não poderão ultrapassar o valor proporcional 
do produto comercializado.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a União, Estados 
e Distrito Federal podem legislar concorrente sobre produção, consu-
mo e responsabilidade por danos ao consumidor (inciso V e VIII do 
art. 24 da CF/1988).1

1  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 consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;[...]
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Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 

e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o 
caso (§1º, art. 24 da CF/88).

A Suprema Corte já decidiu que:
A competência do Estado para instituir regras de efetiva pro-

teção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o § 2º (...). 
Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de forma específica, 
adaptando as normas gerais de “produção e consumo” e de “res-
ponsabilidade por dano ao (...) consumidor” expedidas pela União 
às peculiaridades e circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação 
impugnada, pretendendo dar concreção e efetividade aos ditames da 
legislação federal correlativa, em tema de comercialização de com-
bustíveis.(ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, 
P, DJE de 7-8-2009.)

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema, 
estampado na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor).

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, no art. 39, I e II, 
do CDC, respectivamente, estabelecem que será vedado ao fornecedor 
de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: “condicionar 
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro pro-
duto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”, 
bem como “recusar atendimento às demandas dos consumidores, na 
exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de confor-
midade com os usos e costumes”. 

Em relação às multas e punições, estas decorrem naturalmente 
do poder de polícia estatal, estando dentro da razoabilidade e propor-
cionalidade haja vista que devem possuir conteúdo didático para coibir 
a reincidência do comportamento reprovável, bem como possibilitar a 
prevenção de novas práticas consumeristas lesivas.

De acordo com o inciso VI, da Lei n° 9.784/1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, pro-
porcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observa-
dos, entre outros, os critérios de: [...] 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obri-
gações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público;[...]

Além disso, a previsão de multas irrisórias estimula a própria prá-
tica da infração, enfraquecendo o conteúdo da Lei e por consequência 
induzindo o desrespeito aos direitos dos consumidores. 

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao pro-
jeto de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infra-
constitucionais, sendo perfeitamente compatível com o ordenamento 
jurídico pátrio, uma vez que amplia e efetiva a proteção ao direito do 
consumidor.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei n° 130/2021, 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 
130/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de março de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

    COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDA-
DANIA

PARECER Nº 204/2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 121/2021, de autoria 

da Senhora Deputada Ana do Gás, que institui no âmbito do Estado do 
Maranhão, o Dia Estadual do Direito à Moradia, a ser comemorado no 
dia 05 de outubro de cada ano, na mesma semana do Dia Mundial do 
Habitat, data comemorativa criada pela Organização das Nações Uni-
das – ONU.

Segundo a Justificativa, o dia estadual tem como objetivo reco-
locar para o conjunto da nossa sociedade a centralidade da questão da 
moradia como necessidade básica do ser humano, fundamental para 
construção de cidades e sociedades justas e democráticas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.
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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 nº 121/2021, 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 121/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 206/2021

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

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 113/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Wendell Lages, que altera a Lei n° 10.680 de 14 de setembro 
de 2017, que dispõe sobre o estatuto dos Policiais Militares da Polícia 
Militar do Maranhão, e dá outras providências.

Em suma, o projeto de lei sob exame está tratando da idade máxi-
ma para ingressar na polícia militar e propõe alterar de 30 (trinta) anos 
para 35 (trinta e cinco) anos, na forma seguinte: 

“Art. 9º (...)
(...)
 IV- Possuir até a data limite da inscrição a idade máxima de 35 

(trinta e cinco) anos;
(...)”
A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo 

é um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente 
do princípio da separação dos Poderes, princípio base de um Estado 
Democrático de Direito.

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 e material, visto que fere o princípio consti-
tucional da reserva de iniciativa, e por conseguinte, há quebra do prin-
cípio constitucional 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, con-
figura-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 113/2021, 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, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Or-
dinária nº 113/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do 
Senhor Deputado Wendell Lages.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
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em 05 de abril de 2021.                                                                                                   

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº  207/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Cândido Mendes, o Senhor José Bo-

nifácio Rocha de Jesus, através da Mensagem Municipal, datada de 07 
de janeiro de 2021, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislati-
va, de estado de calamidade pública, no Município de Cândido Mendes, 
neste Estado, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respi-
ratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e suas variantes, 
para os fins exclusivos previstos nos incisos I e II, do art. 65, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), com a consequente dispensa do atingimento dos resultados fis-
cais e a limitação de empenho previsto no art. 9º, bem como suspensão 
da contagem dos prazos e disposições estabelecidas nos artigos 23 e 31, 
todos da Lei Complementar nº 101/2000, para o Município de  Cândido 
Mendes /MA.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

 Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medi-
da já adotada pelo Município de Cândido Mendes, através do Decreto 
Municipal nº 016, de 16 de março de 2021.

Do exame da matéria, no âmbito desta Comissão Técnica, ve-
rifica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 

não oferecendo, portanto, nenhum óbice à sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Cândido 
Mendes, na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Cândido Mendes.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela 
Chefe do Poder Executivo do Município de Cândido Mendes, em todo 
território do Município, com efeitos pelo período de 90 (noventa) dias, 
a partir do dia 16 de março de 2021, em razão da pandemia de doen-
ça infecciosa viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19) e suas variantes e suas repercussões nas finanças públicas do 
Município, para fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do Decreto 
Municipal nº 016, de 16 de março de 2021, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Cândido Mendes.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação.    

          
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 aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 009/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 05 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 208/2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 115/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Ana do Gás, que institui o “Selo Amigo da Saúde”, 
aos bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins, em todo 
o Estado do Maranhão.

Nos termos da presente Proposição de Lei, fica instituído o “Selo 
Amigo da Saúde”, aos bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimen-
tos similares, a fim de certificação de segurança sanitária aos consumi-
dores, sobre a adoção de todos os protocolos sanitários de higiene e 
segurança alimentar contra covid-19. 
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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 115/2021, 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 115/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                                            
                                              
Presidente Deputado Adelmo Soares
Relator Deputado Doutor Yglésio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 209 /2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 114/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Institui a Política Estadual de 
Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo e dá outras pro-
vidências. 

A Política de que trata o presente Projeto de Lei tem como prin-
cípios a elevação da escolaridade do jovem empreendedor do campo; a 
capacitação e a formação do jovem empreendedor do campo mediante 
a difusão do conhecimento tecnológico e das inovações voltadas para 
o meio rural; o desenvolvimento sustentável; o respeito às diversidades 
regionais e locais; a cooperação entre as diferentes esferas do poder 
público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade, com o 
fim específico de estimular as iniciativas do jovem empreendedor do 
campo e a promoção do acesso do jovem empreendedor do campo ao 
crédito rural. 

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitu-
cionalidade, a juridicidade e a legalidade do 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 deter-
minadas 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 deflagrar 
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.

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.

Quanto a iniciativa, o parlamentar é competente para apresentar 
projeto de lei que, apesar de estar criando um programa, apenas insti-
tui suas diretrizes e objetivos, não havendo, portanto, objeções nesta 
fase do processo legislativo.

Com efeito, verifica-se que o Judiciário vem adotando posiciona-
mento mais flexível no que tange à iniciativa parlamentar para edição 
de leis que versem sobre programas e políticas públicos, desde que não 
haja invasão da esfera administrativa - está reservada em nosso orde-
namento ao Poder Executivo - o que se daria, por exemplo, através da 
determinação de criação de órgãos ou da criação de novas atribuições 
a órgãos já existentes, ou ainda, da criação de cargos públicos. Assim, 
quando o projeto se limitar à fixação de normas de conteúdo geral, 
programático ou, então, quando estabeleça disciplina sobre determi-
nada matéria que já esteja inserida na competência de órgãos estaduais, 
fazendo-o de forma harmônica com a legislação de regência do tema, 
não há que se cogitar de vícios, eis que a reserva de iniciativa deve ser 
interpretada restritivamente (STF, Tema 917 de Repercussão Geral). 

Desta maneira, a medida não constitui ingerência concreta na or-
ganização administrativa estadual, tendo em vista que formula política 
pública de amparo, apoio e capacitação às viúvas do Estado.

Por fim, a instituição de política pública estadual, mediante pro-
jeto de lei de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável con-
tanto que a política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e 
objetivos, como no presente projeto de lei.

Quanto ao instrumento, a lei ordinária é o instrumento adequado 
para tal mister, não havendo, portanto, objeções nesta fase do processo 
legislativo.

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

114/2021, em face da sua constitucionalidade e legalidade.
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 
114/2021, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
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em 05 de abril de 2021.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 210 /2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 124/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Detinha, que estabelece que as atividades nas igrejas 
e templos consagrados a divindade e a liberdade religiosa, são conside-
radas essenciais em período de calamidade pública, no âmbito do Esta-
do do Maranhão e dá outras providências.

A propositura de lei, em seus termos, estabelece que as atividades 
nas igrejas e templos consagrados a divindade e a liberdade religiosa 
são consideradas essenciais em período de calamidade pública, no âm-
bito do Estado do Maranhão. 

Ressalte-se por oportuno, que já tramitou nesta comissão e foi 
aprovado em plenário o Projeto de Lei Ordinária nº 110/2020 disci-
plinando a matéria, de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, 
com a mesma essência da presente Proposição de Lei.

Assim sendo, verifica-se que a matéria, objeto da presente pro-
positura já está contemplada nos termos do Projeto de Lei nº 110/2020, 
que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade 
essencial em períodos de calamidade pública no estado do maranhão.  

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

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

Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não se 
admitirão proposições antirregimentais, caso em espécie.

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

124/2021, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno, 
considerando para tanto, que já foi aprovado Projeto de Lei nº 110/2020 
acima mencionado, disciplinando a matéria constante do presente Pro-
jeto de Lei.

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 Esta-
do do Maranhão, votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 
124/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 05 de abril de 2021. 

Presidente: Deputado Adelmo Soares

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

NIA
P A R E C E R Nº 211/2021

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

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 140/2021, de 
autoria do Senhor Deputado Wellington, que isenta a cobrança do 
ICMS incidente sobre a parcela da subvenção da tarifa de energia 
elétrica estabelecida pelas Leis nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, 
e nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, no respectivo fornecimento a 
consumidores enquadrados na “subclasse Residencial de Baixa Renda.

  O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que Fica isenta a co-
brança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Merca-
dorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação - ICMS - relativo à parcela da subvenção 
da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas Leis Federais nº 10.604, 
de 17 de dezembro de 2002, e nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, 
no respectivo fornecimento a consumidores enquadrados na “subclasse 
Residencial de Baixa Renda”. O disposto no caput aplica-se somente 
para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 220 
(duzentos e vinte) kWh/mês de consumidores enquadrados na “subclas-
se Residencial de Baixa Renda”.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts. 40 a 49) 
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legisla-
dor estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de 
inconstitucionalidade formal da norma.

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

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

III - organização administrativa e orçamentária;
Parágrafo único – A iniciativa parlamentar sobre projetos en-

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

Segundo o §1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), “A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de 
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.”

Nesse contexto, o legislador diante da margem de atuação confe-
rida pelo poder constituinte derivado decorrente e, visando preservar o 
equilíbrio orçamentário, inseriu o parágrafo único do art. 43 da Consti-
tuição do Estado do Maranhão, com fito de evitar o próprio esvaziamen-
to do orçamento público diante de uma eventual enxurrada de renúncias 
fiscais, inviabilizando a execução dos programas de governo.

Ademais, notemos que o §6º do art. 165 da CF/88 determina que 
o projeto de lei orçamentária deverá ser “acompanhado de demonstra-
tivo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza finan-
ceira, tributária e creditícia.”

Vale ressaltar que a atividade legislativa opera tipicamente no 
plano da abstração e da generalidade, e não pode avançar até o detalha-
mento da ação executiva ou questões técnicas, se afastando da natureza 
de norma diretiva, prescrevendo a implantação de política fiscal e orça-
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mentária, fato que esvazia a atuação institucional do Poder Executivo e, 
principalmente, viola o Princípio da Separação dos Poderes, fundamen-
to do Estado Democrático de Direito previsto no artigo 2º da CF/88.

Por tais razões, o parlamentar só possui competência para iniciar 
o processo legislativo estadual em matéria tributária, quando não im-
plicar em renúncia fiscal, ou seja, indicada a fonte de recursos para su-
portar a desoneração tributária (princípio do equilíbrio orçamentário), 
conforme inteligência do art. 43, parágrafo único da CE/89. 

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar invade 
matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Esta-
dual, responsável política fiscal, orçamentária e financeira do Estado, 
além de violar o Pacto Federativo. 

Nota-se que o Projeto, ora em comento, viola o princípio da re-
serva de iniciativa e, consequentemente, o princípio da separação dos 
poderes, pois, proposições de leis tributárias benéficas, quando aplica-
das, acarretam diminuição de receita. Inconstitucional, pois somente o 
Chefe do Poder Executivo reúne condições objetivas para aquilatar os 
efeitos que produzirão nas finanças públicas do Estado. Assim, nada 
pode ser alterado, nesta matéria, sem sua prévia anuência. 

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

140/2021, 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 140/2021, nos 
termos do voto do Relator, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de abril de 2021.                                                                                                                                      

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 213/2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 098/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado do Maranhão o “Dia da Adoção Animal”

A propositura de lei, em seus termos, institui no Calendário Ofi-
cial de Eventos do Estado do Maranhão o “Dia da Adoção Animal”, a 
ser celebrada anualmente, no dia 04 de outubro. 

Ressalte-se por oportuno, que já foi editada Lei Ordinária 
Estadual disciplinando a matéria, com a mesma essência da presente 
Proposição de Lei (Lei Ordinária nº 10.699, de 13 de outubro de 
2017, que institui o dia 04 de outubro como o Dia Estadual da Ado-
ção Animal). 

Assim sendo, verifica-se que a matéria, objeto da presente pro-
positura já está protegida nos termos da Legislação Supramencionada, 
contrariando as regras de juridicidade.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria (caso em espécie), indo a presente proposição de 

encontro com o art. 7º, IV, da Lei Complementar   nº 95, de 26 de feve-
reiro de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração 
e a consolidação das leis”.

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

Ademais, nos termos do art. 129, do Regimento Interno, não se 
admitirão proposições  anti-regimentais, caso em espécie.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de Lei 

nº 098/2021, nos termos do inciso I, do art. 169, do Regimento Interno, 
considerando para tanto, que já foi editada Lei acima supramencionada, 
disciplinando a matéria constante do presente Projeto de Lei.

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 Esta-
do do Maranhão, votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 
098/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 05 de abril de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                 
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 214 /2021

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

recer, o Projeto de Lei nº 145/2021, de autoria do Senhor Deputado, 
Prof. Marco Aurélio, que Considera de Utilidade Pública o Fórum 
Permanente de Prevenção às Drogas-FP Drogas, com sede e foro no 
Município de Imperatriz, no 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).

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter assisten-
cial, social, cultural, esportivo e filantrópico, de duração indeterminada, 
que tem por finalidade promover ações para auxiliar dependentes quí-
micos na recuperação dos mesmos, em relação aos aspectos de saúde 
psicológica, moral, espiritual.

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 
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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 
145/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                               
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                       Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 215/2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

003/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Zé Inácio, que propõe a 
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”  ao Senhor Fran-
cisco de Sousa Ferreira, FRANSOUFER. 

Registra a justifica do autor da propositura que a finalidade é 
homenagear o renomado artista plástico FRANSOUFER, que desde 
o início da pandemia e a paralisação de eventos culturais em todo 
país, está em distanciamento social em seu Ateliê Central, no Institu-
to FRANSOUFER, na Fazenda Canaã, em Bequimão/MA. E ao longo 
dos últimos meses, ele ocupa seu tempo produzindo novas coleções de 
obras com pinturas, com óleo sobre tela, e produzindo novas esculturas 
em cerâmica. Ao mesmo tempo, amplia o seu museu a céu aberto, que 
já tem mais de 200 esculturas, em tamanho natural, e muito conhecidas 
em diversos países. 

A comenda ora proposta é regulamentada no art. 139, alínea “a”, 
do Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legis-
lativa nº 721/2014, que determina que serão agraciados com a Medalha 
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, para os aos cidadãos que 
contribuíram para o desenvolvimento do Maranhão ou do Brasil, 
pelos seus méritos especiais ou, ainda, aos que proporcionarem al-
gum feito considerado notório e forem considerados merecedores 
do recebimento da comenda. 

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Re-
solução Legislativa n.º 003/2021, de autoria do Senhor Deputado Zé 
Inácio.

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 Resolução Legis-
lativa n.º 003/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021
                                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                            
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio 
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 216 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 022/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração ao Escritório de Serviço Gerais dos Alcoólatras Anônimos, 
através de seu Diretor Walber Muller, pelo Dia Nacional de Com-
bate ao Alcoolismo, comemorado em 18 de fevereiro.

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Wellington 
do Curso, que o o alcoolismo é responsável por destruir famílias e a 
vida social de quem bebe muito. O alcoólatra é considerado aquele 
que causa prejuízo social e também pessoal em consequência do abu-
so da bebida, além de sinais de abstinência e dependência do álcool. 
O trabalho desenvolvido pelos Alcoólicos Anônimos, na recuperação 
de pessoas vítimas do alcoolismo, já incluído na categoria das doen-
ças pela ciência médica e, tão assustadoramente, em crescimento na 
sociedade contemporânea.

E por fim, destacamos que o A.A. que fazem  parte de uma or-
ganização privada, sem finalidade lucrativa, sem interesse político ou 
ideológico, sem ligações com seitas ou religiões, de qualquer natu-
reza. São, de fato, uma irmandade fraterna, entre cidadãos de todos 
os sexos, interessados em se livrar e ajudar os outros a se livrarem, 
também, da doença do alcoolismo.  

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 022/2021 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 022/2021, nos termos 
do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
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em 05 de abril de 2021.                                                                 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 217 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 024/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Neto Evangelista, manifestando aplauso e congratu-
lações aos 20 anos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, 
a ser comemorado no dia 04 de abril de 2021, manifestando extensa 
admiração ao trabalho desenvolvido pelo Órgão.

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Neto 
Evangelista, que a homenagem ora proposta é um reconhecimento 
ao trabalho ético e transparente da Defensoria Pública, bem como 
construção de uma sociedade mais justa em nosso Estado. A Defen-
soria Pública do Estado do Maranhão está cada vez mais próxima 
da comunidade, com o fortalecimento da metodologia de atendimen-
to baseada na priorização da solução administrativa dos conflitos e 
no fortalecimento das atuações coletivas em defesa das populações 
vulneráveis, na capital e interior do Estado. Não há como falar em 
cidadania plena sem uma Defensoria Pública forte, autônoma e efeti-
va. Fortalecer esse Órgão Defensor, é fortalecer a democracia. Então 
uma homenagem a todas e todos as Defensoras e Defensores Públicos 
do  Maranhão, clamando que este simbólico ato conscientize as auto-
ridades do quão é importante apoiarmos essa instituição.

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 024/2021 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 024/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                            
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 218 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 025/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração ao Tenente-coronel Claudio André Sousa, comandante do 1º 
BPM, parabenizando pelo seu empenho e total apoio ao Soldado 
Cosme e a sua família.

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Wellington 
do Curso, que parabeniza o Tenente-coronel Claudio André Sousa 
pelo apoio dado ao Soldado Cosme e sua família que passou por um 
momento difícil em virtude ter sido baleado.  

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 025/2021 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 025/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                                  
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 219 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 026/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração ao Doutor Reynaldo Soares da Fonseca, parabenizando por 
assumir a presidência da Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Wellington 
do Curso, que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, natural de 
São Luís, Reynaldo Soares da Fonseca é mestre em direito público 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e dou-
tor em direito constitucional pela Faculdade Autônoma de Direito de 
São Paulo (Fadisp). 

Antes de chegar ao STJ, foi procurador do Estado do Mara-
nhão, juiz de direito, juiz federal e membro do Tribunal Regional 
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Federal da 1ª Região (TRF1). Além das atividades na magistratura, 
é professor universitário e autor de vários livros e estudos jurídicos.

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 026/2021 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 026/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                                 
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 220 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 027/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao Dr Daniel Blume, parabenizando por assumir como membro 
a Comissão do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral.

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Welling-
ton do Curso, que parabeniza o Dr Daniel Blume por assumir como 
membro a Comissão do Colégio Permanente de Juristas da Justiça 
Eleitoral.

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 027/2021 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 027/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                            
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 221 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 028/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao Soldado da PMMA Delmario, pela atitude de coragem, de 
forma heroica, em prestar os primeiros socorros e salvou a vida de 
um recém-nascido.

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Wellington 
do Curso, que que a homenagem ora proposta é um reconhecimento 
a atitude heroica do Soldado, pela atitude de coragem, de forma he-
roica, em prestar os primeiros socorros e salvou a vida de um recém-
-nascido.

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 028/2021 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 028/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                            
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio



  48       TERÇA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2021                                                                   DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 48
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 222 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 020/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração ao Sindicato dos Radialistas do Maranhão – SINRAD-MA, 
através de seu presidente José dos Santos Freitas, pelo Dia Mundial 
do Rádio, comemorado em 13 de fevereiro.

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Wellington 
do Curso, que objetiva conscientizar os grandes grupos radiofônicos 
e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação, da 
liberdade de gênero e expressão dentro deste setor da comunicação. 
Os meios de comunicação tecnológicos que existem na atualidade, o 
rádio continua a ser o que atinge as maiores audiências, continuando 
a adaptar-se às novas tecnologias e aos novos equipamentos. O rádio 
funciona seja como uma ferramenta de apoio ao debate e comunica-
ção, na promoção cultural ou em casos de emergência social.

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 020/2021 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 020/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 06 de abril de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                                  
Vota a favor                                                                    Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 223 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 021/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção ao Sindicato dos Jornalistas do Maranhão, através de seu presi-
dente Douglas Cunha, pelo Dia Nacional do Repórter, comemorado 
em 16 de fevereiro.

Registra a propositura do autor, o Senhor Deputado Wellington 
do Curso, que que a homenagem ora proposta é um reconhecimento 
ao trabalho dos repórteres, o qual é de relevante importância para a 
população, pois se utilizam de fatos políticos, econômicos, culturais, 
sociais, naturais e outros para transmitirem informações que possam 
ou não modificar as opiniões públicas. A data homenageia os profis-
sionais responsáveis por transmitir através dos meios de comunicação 
fatos e informações de interesse público. Todo o repórter é jornalista, 

mas não são todos os jornalistas obrigatoriamente repórteres. Contu-
do ao longo da história, os repórteres conviveram e convivem até hoje 
com a censura e perseguição política, militar, policial e de crimino-
sos. O Brasil é o país com o maior número de jornalistas mortos nas 
Américas. Tais fatos enaltecem ainda mais a importância do repórter, 
que diversas vezes se arrisca para levar a informação até a sociedade.

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 021/2021 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 021/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                 
                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                            
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 224 /2021

RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 345, de 26 de março de 
2021, objeto da Mensagem do Executivo nº 018/2021, que Autoriza 
a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio-Combustí-
vel aos taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos, de Auxílio 
Emergencial para o Setor do Turismo e para o Setor de Eventos, 
reduz a carga tributária para o segmento de bares, restaurantes e 
similares, institui o Programa Social Vale-Gás, para enfrentamen-
to das adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, bem 
como altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, a Lei nº 
8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de março 
de 2015, e dá outras providências.

A Medida Provisória, ora em análise, institui cinco novas ações 
destinadas a amenizar os efeitos das adversidades decorrentes da pan-
demia do Coronavírus (SARS-CoV-2) sobre as atividades econômicas e 
sobre a população em situação de maior vulnerabilidade social.

Assim, é instituído o Auxílio-Combustível aos taxistas, motota-
xistas e motoristas de aplicativos, o Auxílio Emergencial para o Setor 
do Turismo, Auxílio Emergencial para o Setor de Eventos, é instituído o 
Programa Social Vale-Gás, bem como reduzida a carga tributária para 
o segmento de bares, restaurantes e similares. 
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O Auxílio-Combustível será pago, por 2 (dois) meses, aos taxis-

tas, mototaxistas e motoristas de aplicativo que residam e trabalhem no 
Estado do Maranhão. Os valores constam do Anexo Único da Medida 
Provisória e variam de acordo com a população da cidade em que os 
profissionais desenvolvam suas atividades.

Em compensação aos reflexos da pandemia da COVID-19 so-
bre o Setor do Turismo, são criados dois auxílios emergenciais, quais 
sejam: 1) auxílio no valor de    R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em 
cota única, aos guias de turismo que laborem no Estado do Maranhão; 
2) auxílio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pago, em cota única, às 
empresas cuja atividade seja voltada ao Transporte de Fretamento e 
Turismo de Passageiros. Para fazer jus a tais benefícios, os participan-
tes devem possuir inscrição no CADASTUR, do Ministério do Turismo.

Com vistas a amenizar as dificuldades enfrentadas pelo segmen-
to de eventos em razão das medidas restritivas estaduais necessárias 
à contenção e prevenção da COVID-19, é instituído o Auxílio Emer-
gencial aos Trabalhadores do Setor de Eventos, no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), a ser pago em cota única. 

É instituído, ainda, o Programa Social Vale-Gás, por meio do 
qual o Poder Executivo procederá à distribuição de Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP), em botijões, às famílias maranhenses em situação de 
maior vulnerabilidade social, assim consideradas as que estão inscritas 
no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), administrado 
pelo Governo Federal, e possuam renda per capita igual a R$ 0,00.

De acordo com o referido convênio a redução da base de cálculo 
pode se dar de modo que a carga tributária fique entre 2% e 5% do 
valor das referidas operações. Atualmente, enquanto a carga tributária 
total sobre o fornecimento de refeições promovidas por bares, restau-
rantes e estabelecimentos similares é de 3%, a incidente sobre as ope-
rações de saída promovidas por empresas preparadoras de refeições 
coletivas é de 5% (Anexo 1.4 do Regulamento do ICMS).

No entanto, com vistas auxiliar o setor de bares, restaurantes e 
estabelecimentos similares neste momento de crise, o Estado do Ma-
ranhão adotará a menor carga tributária admitida, isto é, a de 2%, 
nas operações relativas ao fornecimento de refeições pelas empresas 
preparadoras de refeições coletivas e por bares, restaurantes e estabe-
lecimentos similares, como bem esclarece a Mensagem Governamental 
que a acompanha a propositura.

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).”
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Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-

quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Execu-
tivo, consoante dispõe o art. 43, inciso III e  Parágrafo único, da Cons-
tituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações 
estabelecidas no  art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
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, as medidas instituídas por esta Medida Pro-
visória são mais uma alternativa para enfrentamento das adversida-
des decorrentes da pandemia da COVID-19, neste momento de fim do 
auxílio emergencial pago pela União, sendo essa, pois, a relevância 
da matéria.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe 
do Poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao 
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada. 

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 da necessidade de se 
adotar, com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir 
para o enfrentamento dos reflexos da pandemia da COVID-19 nos se-
tores econômico e social.

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 345/2021, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição, uma vez que a medida, 
ora proposta, institui cinco novas ações destinadas a amenizar os efei-
tos das adversidades decorrentes da pandemia do Coronavírus (SARS-
-CoV-2) sobre as atividades econômicas e sobre a população em situa-
ção de maior vulnerabilidade social. Portanto, constata-se seu caráter 
meritório.

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

sória nº. 345/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária 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 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 Medida Provisória nº 345, de 
26 de março de 2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2021.                                                                                                   

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº  225/2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Afonso Cunha, o Senhor Arquimedes 

Américo Bacelar através da Mensagem nº 03/2021, datado de  30 de 
março de 2021, solicita o  reconhecimento, por esta Casa Legislativa, 
de estado de calamidade pública no Município de Afonso Cunha, neste 
Estado, em virtude do aumento da infecção pela Covid-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral).

Aduz a Mensagem que encaminha a solicitação de reconheci-
mento, que em virtude do aumento da infecção pela Covid-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral), foi declarado o Estado de 
Calamidade Pública no Município de Afonso Cunha, através do Decre-
to Municipal nº 09, de 30 de março de 2021.  

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com  efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
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descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubstan-
ciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, poste-
riormente, através de sua própria legislação (CF, art.25, caput), sempre, 
porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, princí-
pios federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Afonso Cunha, através do Decreto nº 09, 
de 30 de março de 2021.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Balsas, 
na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  010/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Afonso Cunha.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Afonso Cunha, em todo territó-
rio do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do De-
creto Municipal nº 09, de 30 de março de 2021, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Afonso Cunha.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

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 aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 010/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 05 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente : Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  

Vota a favor                                       Vota contra
Deputado Wendell Lages                    Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALZAÇÃ E CONTROLE, 
REALIZADA AOS 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021, ÀS 
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS DE CONFORMIDADE O 
QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 
DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI O SISTEMA DE DELIBE-
RAÇÃO REMOTA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
                  
Deputado Roberto Costa – Presidente 
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ciro Neto
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edivaldo Holanda
                                
PAUTA DA REUNIÃO:
  
PARECER Nº 001/2021 – Emitido ao Projeto de Decreto Le-

gislativo nº 005/2021, Prestação de Contas do Governo do Estado 
do Maranhão, referente ao exercício financeiro de 2015.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do 
Relator.

PARECER Nº 002/2021 – Emitido ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 006/2021, Prestação de Contas do Governo do Estado 
do Maranhão, referente ao exercício financeiro de 2016.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do 
Relator.

PARECER Nº 003/2021 – Emitido ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 007/2021, Prestação de Contas do Governo do Estado 
do Maranhão, referente ao exercício financeiro de 2017.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do 
Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 06 de abril de 2021.

Secretária de Comissão

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 04/2021. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): TK ELEVADORES BRASIL LTDA. OBJETO: 
1.1. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de ma-
nutenção preventiva, corretiva e atendimento a chamadas de emergên-
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cia para os elevadores de passageiros e plataformas elevatórias verticais 
instalados no complexo de edificações da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, 
Sítio Rangedor, Cohafuma – São Luís/MA, incluindo todo fornecimen-
to de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 
componentes e peças necessárias para a execução do serviço, que serão 
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo 
ao Edital. 1.2. Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do Pregão, 
ao Termo de Referência e à proposta vencedora, independente de trans-
crição. 1.3. O Objeto de contratação é de natureza continuada uma vez 
que visa garantir a operação contínua e ininterrupta dos equipamentos, 
mantendo suas características técnicas originais, o que permitirá sua 
adequada utilização tanto em nível funcional quanto estrutural, com 
influências diretas no desempenho das atividades dos servidores, pres-
tadores de serviços e demais usuários, conforme justificativa presente 
no item 2 do Termo de Referência (em anexo). VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses, com início a partir da assinatura, podendo ser prorrogado por 
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja 
autorização formal da autoridade competente e observados os demais 
requisitos. VALOR DO CONTRATO: R$ 99.617,00 (noventa e nove 
mil, seiscentos e dezessete reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 
– Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Unidade Orçamentária:  
01101 – Assembleia Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislati-
va. Natureza das Despesas: 33.90.39.05 – Serviços Técnicos Profis-
sionais.  Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Mara-
nhão (MANUTENÇÃO). Fonte: 01.01.000000 – Recursos Ordinários 
– Tesouro-0101000000. Objeto: Serviço de manutenção preventiva, 
corretiva e atendimento a chamada de emergência p/ 06 (seis) elevado-
res e 02 (duas) plataformas elevatórias verticais para ALEMA. Em 03 
de março de 2021 foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE000542 
NO VALOR DE r$ 16.347,50 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e sete 
reais e cinquenta centavos), para cobertura das despesas do presente 
exercício. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Admi-
nistrativo nº 4161/2019-AL.  ASSINATURAS: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO e empresa TK ELEVADORES BRASIL 
LTDA, CNPJ nº 90.347.840/0048-81 através de seu representante legal 
da Márcio Moreno Serejo.  DATA DA ASSINATURA: 30/03/2021. 
São Luís – MA, 30 de março de 2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procu-
rador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 10/2021. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A):  L.H. DURASN PINHEIRO. OBJETO: O obje-
to do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de consumo, 
da espécie “água mineral sem gás, em copo de 200ml, com validade 
de 12 meses após o envasamento, em caixa com 48 unidades; e água 
mineral sem gás, em garrafa pet descartável de 330ml, com validade 
de 12 meses após o envasamento, em bandeja com 24 garrafas”, nos 
termos e condições expostos na Ata de Registro de Preços nº 008/2020. 
VIGÊNCIA: Por se tratar de fornecimento de bens, o prazo de vigência 
do Contrato será até o final do corrente exercício financeiro, encerran-
do-se na data de 31 de dezembro de 2021, contada da data da sua assi-
natura. VALOR DO CONTRATO: R$ 89.300,00 (oitenta e nove mil e 
trezentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Fun-
ção: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 
0318 – Gestão Legislativa. Natureza das Despesas: 33.90.30.57 –
Água Mineral. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). 
Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro.  

BASE LEGAL: Leis Federais nº 10.520/2002 e n.º 8.666/93, Decre-
to nº 10.024/2019 e Processo Administrativo nº 0521/2021-AL.  AS-
SINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e empresa L.H. DURASN PINHEIRO, CNPJ nº 12.532.115/0001-06.  
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2021. São Luís – MA, 30 de março 
de 2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

P O R T A R I A   Nº 117/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do   Regimento Interno e tendo em vista o que consta Processo 
nº 2726/2020-ALEMA.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores JOSÉ ALEXANDRE DINIZ 

LOPES, matrícula nº 1647999 e ELIZELTON SILVA, matrícula 
nº 1618263, ambos lotados na Diretoria de Comunicação Social, 
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, da 
Ordem de Fornecimento, firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e a Empresa CONTROLE NET TECNOLOGIA 
LTDA., CNPJ nº 03.247.280/0001-25, que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de 
armazenamento de dados(servidor STORAGE de rede), para uso da 
Diretoria de Comunicação Social, conforme Processo Administrativo 
nº 0161/2021-ALEMA, conforme determina o Art. 25 da Resolução 
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos 
os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em 
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações 
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE  DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 05 de 
abril de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 118/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO       
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no 
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do 
Memorando nº 028/2021 - DSMO,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar a servidora ZILDA BIANCA BRITO SOUSA, 

matrícula nº 1639921, para substituir BRUNNA ALINE MUNIZ 
SILVA, matrícula nº 1630029, designada pela Portaria nº 1098/2018, 
como Gestor Substituto do Contrato nº 38/2017-AL, conforme 
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 
67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor Substituto deverá realizar todos os procedimentos 
legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade com as 
normas de direito vigentes, as especificações contidas nas resoluções e 
nos processos administrativos.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 06 de 
abril de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente




