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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 13.04.2021 (TERÇA-FEIRA)

I -PARECERES EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 188/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL, AO  
PROJETO DE LEI Nº 221/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDI-
VALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMEN-
TO DE PERÍMETRO DE PROTEÇÃO ESCOLAR NO ENTORNO 
DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 
NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
REALATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.  

2. PARECER Nº 190/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL, AO  
PROJETO DE LEI Nº 050/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE SANÇÃO AD-
MINISTRATIVA À PESSOA QUE SE SOBREPUSER NA ORDEM 
DEFINIDA PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DEFINIDOS A 
PARTIR DO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA 
VACINA CONTRA À COVID-19. RELATOR DEPUTADO ADEL-
MO SOARES. 

II - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2021, 
DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A RE-
DAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 
17 DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANI-
ZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO) E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS 
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES; E DE ORÇAMEN-
TO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR 
DEPUTADO ROBERTO COSTA. 

III - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

4. PROJETO DE LEI Nº 099/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI, EM TODO TERRI-
TÓRIO MARANHENSE O SELO “PET FRIENDLY” COMO FOR-
MA DE CERTIFICAÇÃO OFICIAL AOS ESTABELECIMENTOS 
PRIVADOS OU PÚBLICOS QUE PROMOVAM O BEM-ESTAR 
ANIMAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA. 

5. PROJETO DE LEI Nº 216/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS 
PARA RECONHECIMENTO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚ-
BLICA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO PELA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA EFEITOS DO ARTIGO 65 
DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 
2000. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO RAFAEL LEITOA; E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO – RE-

LATORA DEPUTADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM. 

6. PROJETO DE LEI Nº 117/21, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, DISPÕE SOBRE O PRAZO DE VA-
LIDADE DE LAUDO MÉDICO-PERICIAL QUE ATESTA TRANS-
TORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM 
PARECERES FAVORÁVEIS EMITIDO PELAS COMISSÕES 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA-RELATOR DE-
PUTADO ADELMO SOARES; E  DE SAÚDE – RELATOR DE-
PUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

IV- PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM VOTAÇÃO-  ÚNICO TURNO

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 230/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLINAS  – 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 012/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº231/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE  
– RELATOR DEPUTADO - ADELMO SOARES.

9. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 013/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 261/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE  PALMEIRÂNDIA 
– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

10.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 267/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEDRAL   – RE-
LATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

11. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 006/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE, QUE APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO RELATIVO AO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. RELATOR DEPUTADO 
ROBERTO COSTA .

12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº016 
/2021, ORIUNDO DO PARECER Nº 007/21, 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 2013 . RELATOR DEPUTADO 
ROBERTO COSTA .

13.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 017/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº274/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA. 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES .

14.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 18/2021, 
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ORIUNDO DO PARECER Nº 275/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE APICUM - AÇU. 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES .

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

15.  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. 

16. REQUERIMENTO N° 023/2021, DE AUTORIA DO DEP. 
WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA  EN-
CAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, 
SENHOR FLÁVIO DINO, AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SE-
GURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO, JEFFERSON PORTELA 
E AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTA-
DO DO MARANHÃO, CEL. PEDRO RIBEIRO, PEDINDO INFOR-
MAÇÕES REFERENTES AO QUANTITATIVO ATUALIZADO DE 
VIATURAS EM FUNCIONAMENTO, BEM COMO SUAS RESPEC-
TIVAS LOTAÇÕES E LOCALIZAÇÕES DOS BATALHÕES NAS 
QUAIS SE ENCONTRAM AS VIATURAS EM MANUTENÇÃO E 
SUCATAS DISPONÍVEIS NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
MARANHÃO. INDEFERIDO - O AUTOR RECORREU AO PLE-
NÁRIO. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR, 
A PEDIDO DO AUTOR. 

17. 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.  TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTE-
RIOR, A PEDIDO DO AUTOR. 

18. REQUERIMENTO Nº 152/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO 
PREFEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, PARABENIZANDO-OS PELA PAS-
SAGEM DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE 
OCORREU NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021.

19. REQUERIMENTO Nº 153/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO 
PREFEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, PARABENIZANDO-OS PELA PAS-
SAGEM DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE 
OCORREU NO DIA 06 DE ABRIL DE 2021.

20. REQUERIMENTO Nº 154/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO 
PREFEITO E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE COROATÁ, PARABENIZANDO-OS PELA PAS-
SAGEM DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE 
OCORREU NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021.

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
 
21. 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,   FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEI-
DA MOREIRA, PARA QUE ESCLAREÇA QUAL A LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES, 
SOBRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL CONTRIBUI-
ÇÃO E SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES 
NA INATIVIDADE. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO A PEDIDO DO 
AUTOR.

22. 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 A PEDIDO DO 
AUTOR.

23. REQUERIMENTO N° 123/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENCAMINHADO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, PARA QUE EXPLIQUEM 
O DESTINO DE LEITOS E HOSPITAIS QUE FORAM FECHADOS, 
ASSIM COMO OS RESPIRADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS 
ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS DURANTE A PAN-
DEMIA. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO   A PEDIDO DO AUTOR.

24. REQUERIMENTO N° 127/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, 
O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
SAÚDE, CARLOS LULA, PARA QUE INFORMEM O FORNECI-
MENTO AO PÚBLICO, DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: 
QUEATIPINA, MICOFENALATO DE SÓDIO, MESALASINA, 
OLANSAPINA, ADALIMUMABE, RIFAMPICINA, OFLOXASINA, 
MINOCICLINA, MESACOL, ZOMETA, NA FEME. TRANSFERI-
DA A VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR.

25. 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 A PEDIDO DO AUTOR.

26. REQUERIMENTO Nº 136/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
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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, MONTA-
DO PELO GOVERNO DO ESTADO, NO PARQUE RANGEDOR. 
TRANSFERIDA A VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR.

27. REQUERIMENTO Nº 151/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES 
À PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA 
DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO MARANHÃO (PROCON/
MA), SRA. KAREN TAVEIRA BARROS, ACERCA DAS 
FISCALIZAÇÕES, DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS E 
MULTAS APLICADAS PELO ÓRGÃO.

28. REQUERIMENTO Nº 155/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ES-
TADO DA FAZENDA, SENHOR MARCELLUS RIBEIRO, QUE 
INFORME A ORIGEM DOS RECURSOS DOS AUXÍLIOS EMER-
GENCIAIS AUTORIZADOS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 
344/2021 E 345/2021. 

29. REQUERIMENTO Nº 156/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PRJETO DE LEI Nº 017/2021, DE 
SUA AUTORIA. 

30. REQUERIMENTO Nº 157/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES AO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE – SES, SENHOR CARLOS 
LULA, A CERCA DOS CUSTOS DE INSTALAÇÃO DO NOVO 
HOSPITAL DE CAMPANHA NO ESTADO DO MARANHÃO, LO-
CALIZADO NO ESPAÇO RENASCENÇA. 

31. REQUERIMENTO Nº 158/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES 
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
ENERGIA, SENHOR SIMPLÍCIO ARAÚJO, ACERCA DOS CUS-
TOS DE INSTALAÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE CAMPANHA 
NO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADO NO ESPAÇO RE-
NASCENÇA.  

32. REQUERIMENTO Nº 159/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM, SOLICITANDO 
QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES 
DOS EXS VERIADORES DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA, OS 
SENHORES JOÃOZINHO DA FARMÁCIA, IVAN SARAIVA E DO-
MINGOS CORREIA. 

MENSAGEM Nº 021/2021
São Luís, 12 de Abril de 2021.

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que auto-
riza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxílio Emergen-
cial às Agências de Viagens localizadas no Estado do Maranhão, em 
compensação aos reflexos da pandemia da COVID-19 sobre o Setor 
do Turismo.

A pandemia de COVID-19, além dos impactos na saúde pública, 
trouxe reflexos econômicos e sociais. Desse modo, aliado às políticas 
públicas sanitárias, o Estado do Maranhão, dentro de suas competên-

cias constitucionais, adotou, ao longo de 2020 e nos primeiros meses 
de 2021, uma série de medidas destinadas a estimular a recuperação 
da economia maranhense, bem como garantir direitos fundamentais 
sociais.

Em 2020, foram prorrogados o prazo de validade das certidões 
negativas de débito expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda - 
SEFAZ, o prazo para pagamento de parcelas do Simples Nacional e do 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA referente 
ao exercício de 2020, bem como instituídos programas de pagamento 
e parcelamento de débitos relativos ao ICMS. Já no exercício de 2021, 
por exemplo, foram prorrogados para os meses de abril, maio e junho 
o calendário de pagamento do IPVA de veículos usados. O pagamento 
com desconto, em cota única, do IPVA, por seu turno, teve seu prazo 
prorrogado até o último 31 de março.

Em virtude do compromisso do Poder Executivo em garantir o 
bem-estar da população, estão em execução o Eixo Minha Casa Melhor 
do Programa Cheque Minha Casa, o Programa Trabalho Jovem, o Pro-
grama Estadual de Incremento à Renda dos Catadores Maranhenses, a 
distribuição de cestas básicas a famílias maranhenses e o pagamento de 
Auxílio Emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor de ba-
res, restaurantes, lanchonetes e congêneres, bem como ao setor cultural. 

Como reforço às medidas acima delineadas, por meio da Medida 
Provisória nº 345, de 26 de março de 2020, foram instituídas cinco no-
vas ações destinadas a amenizar os efeitos das adversidades decorrentes 
da pandemia do Coronavírus (SARS-CoV-2) sobre as atividades econô-
micas e sobre a população em situação de maior vulnerabilidade social, 
são elas: o Auxílio-Combustível aos taxistas, mototaxistas e motoris-
tas de aplicativos, o Auxílio Emergencial para o Setor do Turismo, 
Auxílio Emergencial para o Setor de Eventos, o Programa Social 
Vale-Gás, bem como a redução da carga tributária para o segmento 
de bares, restaurantes e similares.

Especificamente para o Setor do Turismo, foram inicialmente 
criados dois auxílios emergenciais, quais sejam: 1) auxílio no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em cota única, aos guias de tu-
rismo 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. 

Ainda no sentido de ajudar o Setor do Turismo a superar as 
adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, por meio da 
presente Medida Provisória é instituído Auxílio Emergencial no va-
lor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago, em conta única, às Agên-
cias de Viagens localizadas no Estado do Maranhão.

Para ter direito ao benefício, os microempreendedores indivi-
duais maranhenses cuja atividade tenha Classificação Nacional de Ati-
vidades Econômicas de Agências de Viagens devem comprovar inscri-
ção no CADASTUR, do Ministério do Turismo. 

A medida é mais uma alternativa para enfrentamento dos reflexos 
da pandemia da COVID-19 no setor do Turismo, em especial neste mo-
mento em que o auxílio emergencial a ser pago pela União tem valores 
muito abaixo dos concedidos no exercício de 2020. É essa, pois, a rele-
vância da matéria. 

Por outro lado, 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 setores 
econômico e social. 

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 347, DE 09 DE ABRIL DE 
2021.

Autoriza a concessão, nos termos 
em que especifica, de Auxílio Emergen-
cial às Agências de Viagens localizadas 
no Estado do Maranhão, em compensação 
aos reflexos da pandemia da COVID-19 
sobre o Setor do Turismo.

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

Art. 1º Esta Medida Provisória autoriza a concessão, nos termos 
em que especifica, de Auxílio Emergencial às Agências de Viagens 
localizadas no Estado do Maranhão, em compensação aos reflexos da 
pandemia da COVID-19 sobre o Setor do Turismo.

Art. 2º Os microempreendedores individuais do Estado do Mara-
nhão que tenham Classificação Nacional de Atividades Econômicas de 
Agências de Viagens terão direito a Auxílio Emergencial no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais), pago em cota única.

Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput será concedido 
aos microempreendedores individuais que já tenham, na data de publi-
cação desta Medida Provisória, inscrição no CADASTUR, do Ministé-
rio do Turismo. 

Art. 3º O pagamento do auxílio ocorrerá em conta de titularidade 
do beneficiário, devidamente indicada à Secretaria de Estado do Turis-
mo - SETUR, e tem por finalidade mitigar os reflexos da pandemia da 
COVID-19 sobre o Setor do Turismo. 

Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decre-
to, o disposto nesta Medida Provisória, assim como o Secretário de Es-
tado do Turismo editará as demais normas complementares necessárias.

Art. 5º Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade 
máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e finan-
ceiras.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução do disposto nesta 
Medida Provisória correrão à conta de dotações próprias, observadas as 
normas atinentes ao orçamento público.

Art. 7º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Medida Provisória, man-
tendo a mesma classificação funcional programática, expressa por ca-
tegorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei 
Orçamentária Anual.

Art. 8º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 12 DE ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA 
E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 022/2021         
São Luís, 12 de Abril de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput, 

e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pa-
decer de vício de inconstitucionalidade formal e material, o Projeto de 
Lei nº 330/2020, que reconhece a prestação dos serviços de atividade 
física e exercícios físicos como essenciais, no Estado do Maranhão, e 
dá outras providências.

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.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilus-
tres pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 330/2020, que reconhece a 
prestação dos serviços de atividade física e exercícios físicos como es-
senciais, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

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 
330/2020.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei em comento pretende, em linhas gerais, reconhe-
cer como essenciais no Estado do Maranhão, os serviços de atividade 
física e exercício físico, em academias de ginástica e demais estabeleci-
mentos que detenham a mesma finalidade. Outrossim, o Projeto prevê 
sobre a necessidade de observância das normas sanitárias editadas pela 
Secretaria de Estado da Saúde, dissertando que essas deverão ser prece-
didas de decisão administrativa fundamentada em normas sanitárias e/
ou de segurança pública.

Não obstante a nobre intenção da proposição, há de ser negada 
sanção ao Projeto de Lei nº 330/2020, pelas razões a seguir delineadas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 
razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que é 
possível à instituição de mecanismos de controle recíprocos, marcados 
pela interpenetração dos poderes, a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administra-
ção, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração constitui 
limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização fun-
cional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema consti-
tucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da 
Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas 
públicas. Matérias estas que, nos termos do artigo 43, incisos III e IV, 
da Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador 
do Estado. Veja-se:

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

[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-

tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
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blica estadual.

[grifo nosso]
Sobre o tema, destaca-se que o art. 196 da Constituição Federal 

atribui ao Poder Público o dever de assegurar a todos, indistintamente, 
o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, a 
proteção e a recuperação do direito fundamental à saúde, tratando-se 
de matéria cuja competência legislativa é concorrente da União, dos 
Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII da CF). 

Em vista disso, a União editou a Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, dispondo sobre medidas adotadas para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus, atribuindo ao Chefe do Poder Executivo 
Federal a competência para dispor sobre os serviços públicos e ativida-
des essenciais (art. 3º, § 9º). 

Todavia, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da cautelar 
em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341, em 15 de abril de 
2020, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, deu interpretação con-
forme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, a fim de explicitar que o Presidente da República po-
deria dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades 
essenciais, desde que preservada a atribuição de cada esfera de governo, 
nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição. Verbis:

EMENTA: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM 
AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANI-
TÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA 
DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDI-
DAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIO-
NAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COM-
PETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE 
DEFERIDA. 1. A emergência internacional, reconhecida pela Organi-
zação Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a ou-
torga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do 
Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem 
apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício 
da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações 
de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direi-
to de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os 
agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando 
são obrigados a justificar suas ações. 2. O exercício da competência 
constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros 
materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autori-
dades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar 
suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais 
poderes tem lugar. 3. O pior erro na formulação das políticas públicas 
é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da 
Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclu-
siva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo 
que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, 
implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos 
direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados 
e os Municípios. 4. A diretriz constitucional da hierarquização, cons-
tante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes 
federados, mas comando único, dentro de cada um deles. 5. É preciso 
ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da 
competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemio-
lógica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício 
da competência da União em nenhum momento diminuiu a competên-
cia própria dos demais entes da federação na realização de serviços da 
saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar 
esses serviços. 6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação 
dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar 
as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da 
Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias 
nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da 
Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo 
porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao 

direito à saúde. 7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é 
comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve 
pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evi-
dências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da 
Saúde. 8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpreta-
ção conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de 
explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, 
nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da 
República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos 
e atividades essenciais.

(ADI 6341 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) 
p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271  DIVULG 12-11-2020  PUBLIC 
13-11-2020)

Com isto, assentou a possibilidade do Poder Executivo dos Esta-
dos e dos Municípios editarem normas próprias sobre o tema, atuando, 
em conjunto com a União, pela concretização do direito à saúde. Em 
observância à previsão constitucional contida no art. 198 que disserta 
que as ações e os serviços públicos de saúde deverão ser promovidos de 
forma descentralizada, integrando uma rede regionalizada e hierarqui-
zada, com direção única em cada esfera de governo.

Outrossim, o § 9º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020 foi posteriormente alterado pela Lei Federal nº 
14.035, de 11 de agosto de 2020, passando a prescrever que os ser-
viços públicos e atividades essenciais seriam definidos por decreto, 
pelas respectivas autoridades federativas.

Desta feita compreende-se o Projeto de Lei em debate, ao re-
conhecer a prestação de serviços de atividade física, e exercícios físi-
cos, como essencial, terminou por disciplinar matérias afetas à própria 
gestão de políticas públicas, avançando demasiadamente em matérias 
sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo 
(postulado da reserva da administração), usurpando competência 
constitucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo.

A proposição traz regras claramente limitadoras do poder de po-
lícia inerente às atribuições da Administração Pública Estadual, ao in-
terferir nas políticas públicas estaduais voltadas ao controle epidemio-
lógico e sanitário da pandemia de COVID-19, flexibilizando as medidas 
sanitárias aplicáveis aos serviços de atividade física e exercício físico, 
sem qualquer amparo na ordem constitucional vigente. 

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder Le-
gislativo versar sobre matérias sujeitas à exclusiva competência ad-
ministrativa (a exemplo da organização administrativa e da gestão de 
políticas públicas), o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO 
- DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALE-
CENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE 
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSIS-
TÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO 
RECORRIDA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio 
constitucional da reserva de administração impede a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais ma-
térias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de cará-
ter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no 
estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa 
prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, 
transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa com-
portamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atua-
ção “ultra vires” do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação 
político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais.

(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
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DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 
2012, p. 736-741, grifo nosso) 

Ademais, ressalta-se que no Estado do Maranhão, por meio do 
Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, foi declarado estado de 
calamidade pública no Estado do Maranhão, em especial, em razão dos 
casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doen-
ça Infecciosa Viral), reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio 
do Decreto Legislativo nº 498, de 24 de março de 2020, e reiterado pelo 
Decreto nº 35.742, de 17 de abril de 2020, pelo Decreto nº 35.831, de 20 
de maio de 2020, pelo Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, e 
pelo Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021.

Cenário em que publicado o Decreto nº 35.677, de 21 de março 
de 2020, que estabelece medidas de prevenção do contágio e de comba-
te à propagação da transmissão do Coronavírus, enumerando no art. 2º 
as atividades essenciais que não se sujeitariam às suspensões especifica-
das, e indicando o art. 1º, inciso II, EXPRESSAMENTE, as academias 
como sendo espécie de atividade e serviço não essencial. O Decreto nº 
35.714, de 03 de abril de 2020, o Decreto nº 35.731, de 11 de abril de 
2020, ou o Decreto nº 35.784, de 03 de maio de 2020, de mesmo teor, 
também não incluem esta área dentre os serviços essenciais elucidados. 

Atualmente encontra-se em vigência o Decreto nº 36.531, de 03 
de março de 2021, que no art. 3º - C, com redação alterada pelo De-
creto nº 36.643, de 31 de março de 2021, no tocante ao funcionamento 
das academias de ginástica e estabelecimentos congêneres, tão somen-
te veda que, naqueles localizados no território da Ilha de São Luís, a 
lotação ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade física do 
ambiente, durante o prazo fixado.

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar 
os campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto to-
tal ao Projeto de Lei nº 330/2020, em face da existência de vício de 
inconstitucionalidade formal e material.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto cons-
titucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de 
adequação de todas as demais leis e atos normativos a ela. 

Ademais, há que se observar a diretriz emanada da Lei Federal nº 
13.979/2020, acerca da esfera de competência do Poder Executivo de 
cada nível da Federação.

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram 
a vetar integralmente o Projeto de Lei nº 330/2020.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 023/2021
São Luís, 12 de Abril de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por padecer 
de vício de inconstitucionalidade formal e material, o Projeto de Lei nº 
086/2021, que institui a Campanha “Oftalmologista na Escola”. 

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 086/2021, que institui a campa-
nha “Oftalmologista na Escola”.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 
086/2021.

RAZÕES DO VETO
A presente proposta, em linhas gerais, institui a campanha “Of-

talmologista na Escola”, com o objetivo de proporcionar aos alunos de 
instituições públicas de ensino estaduais, localizadas no Maranhão, a 
realização de exames oftalmológicos, a ser desenvolvida em conjunto 
pelas Secretarias de Estado da Educação e da Saúde, com ênfase nos 
estudantes integrantes das séries iniciais do ensino fundamental.

Não obstante a relevância do Projeto de Lei nº 086/2021, que 
visa identificar e corrigir problemas visuais em escolares, com isto con-
tribuindo para a redução da evasão escolar e índices de repetência, ne-
cessária é a oposição de veto integral a presente medida, pelas razões a 
seguir delineadas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 
razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que 
é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados 
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administração, 
intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva com-
petência administrativa do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração constitui 
limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização fun-
cional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema consti-
tucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal e art. 6º da 
Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva da administra-
ção, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas públicas, 
versando sobre organização administrativa e estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes. 

Matérias essas que, nos termos do art. 43, incisos III e IV, da 
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador do 
Estado. Veja-se:

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

[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-

tado ou órgãosequivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual.

[grifo nosso]

Cenário em que se compreende que o caput e parágrafos do art. 
1º da proposta legislativa, ao apontarem que toda a rede pública es-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                        TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021 9
tadual deverá ofertar exames oftalmológicos, de caráter obrigatório 
em relação ao corpo discente do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), 
através de ações promovidas, em conjunto, pelas Secretarias de Es-
tado de Educação e Saúde, invadem a esfera de gestão do Poder 
Executivo.

Doutro modo, o parágrafo único do art. 3º ao contemplar que 
os alunos diagnosticados com doença ocular, através da campanha “Of-
talmologista na escola”, deverão ser encaminhados para avaliação oftal-
mológica nas unidades de saúde do Estado, disponibilizando-se, de for-
ma gratuita, óculos aos que necessitarem de tratamento, cria despesa, 
sem, todavia, indicar a fonte de custeio e o impacto orçamentário e 
financeiro dessa resultantes.

Ou seja, o Projeto de Lei terminou por disciplinar matérias afe-
tas à própria gestão de políticas públicas, avançando demasiadamente 
sobre organização administrativa, matéria orçamentária e atri-
buições das Secretarias de Estado, quando tais temas se sujeitam 
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo (postulado 
da reserva da administração). Com isto, usurpando competência cons-
titucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo Estadual.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder Le-
gislativo versar sobre organização administrativa e sobre as atribuições 
de Secretarias de Estado, colhem-se os seguintes julgados do Supremo 
Tribunal Federal:

(...) É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio 
da simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei 
para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos 
da administração pública. 7. Violação ao princípio da separação dos 
poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do 
Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente. 

(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tri-
bunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico DJe-239 di-
vulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-2015).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO 
- DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALE-
CENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE 
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSIS-
TÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO 
RECORRIDA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio 
constitucional da reserva de administração impede a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais ma-
térias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de cará-
ter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no 
estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa 
prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, 
transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa com-
portamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atua-
ção “ultra vires” do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação 
político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais.

(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 
2012, p. 736-741, grifo nosso) 

Ademais, o art. 2º da proposta ressalta ainda que a coordenação 
e gestão da campanha “Oftalmologista na Escola” competirão à Gru-
pos Especiais, instituídos nos municípios do Estado do Maranhão, e 
compostos, essencialmente, por representantes das Unidades Básicas 
de Saúde, das diretorias de ensino, das Universidades e das Prefeituras 
Municipais. 

Previsão esta que interfere diretamente na organização adminis-
trativa municipal, violando o princípio da simetria, no que se refere a 
iniciativa de projetos que discorram sobre a matéria (art. 61 §1º, inciso 

II, alínea “b”, da Constituição Federal/88, e art. 43, III e V, da Consti-
tuição Estadual, retromencionado). Indo de encontro também ao que 
dispõe o art. 30, I, da Carta Magna quando prescreve que as matérias de 
ordem local são afetas ao Poder Executivo Municipal, e à Constituição 
Estadual quando elucida, no art. 141, que os Municípios detêm autono-
mia política, administrativa e financeira.

Por fim, cabe destacar que o Decreto Federal n.º 6.286, de 5 de 
dezembro de 2007, instituiu o Programa Saúde na Escola - PSE, que 
compreende ações voltadas para o fortalecimento do enfrentamento das 
vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o ple-
no desenvolvimento escolar, a serem desenvolvidas através do Sistema 
Único de Saúde, mediante visitas periódicas de equipes de saúde da 
família às escolas participantes.

A norma legal, lista, dentre as ações em saúde, a avaliação oftal-
mológica (art. 4º, inciso IV), indicando a necessidade de proporcionar 
o atendimento dos alunos ao longo de todo o ano letivo.  Esclarecendo 
que a implementação no âmbito dos Estados e Municípios, conforme 
disposto § 2º do art. 3º, pode se dar mediante a adesão aos objetivos 
e diretrizes do programa, formalizada por meio de termo de compro-
misso.

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto total ao 
Projeto de Lei n° 086/2021, em face da existência de vício de incons-
titucionalidade formal e material.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto cons-
titucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de 
adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 086/2021.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 12 DE ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA 
E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 198/2021

INSTITUI O PROGRAMA DE 
COOPERAÇÃO E O CÓDIGO SINAL 
VERMELHO NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO, VISANDO 
O COMBATE E A PREVENÇÃO À 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o 
Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho, como forma de 
pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência, em 
especial a violência doméstica e familiar nos termos da Lei Federal nº 
11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.

Parágrafo único. O código “sinal vermelho” constitui forma de 
combate e prevenção à violência contra a mulher, através do qual pode 
dizer “sinal vermelho” ou sinalizar e efetivar o pedido de socorro e 
ajuda expondo a mão com uma marca em seu centro, na forma de um 
“X”, feita preferencialmente com batom vermelho e, em caso de impos-
sibilidade, com caneta ou outro material acessível, se possível na cor 
vermelha, a ser mostrado com a mão aberta, para clara comunicação 
do pedido.

Art. 2º O protocolo básico e mínimo do programa de que trata 
esta Lei consiste em que, ao identificar o pedido de socorro e ajuda, 
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conforme descrito no parágrafo único do art. 1º, ou ao ouvir o código 
“sinal vermelho”, o atendente de farmácias, repartições públicas e ins-
tituições privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, 
restaurantes, lojas comerciais, administração de shopping center ou 
supermercados, proceda a coleta do nome da vítima, seu endereço ou 
telefone, e ligue imediatamente para o número 190 (Polícia Militar).

Parágrafo único. Sempre que possível, a vítima será conduzida, 
de forma sigilosa e com discrição, a local reservado no estabelecimento 
para aguardar a chegada da autoridade de segurança pública.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover ações 
para a integração e cooperação com  a Casa da Mulher Brasileira,  Po-
der Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública, OAB Mara-
nhão, a Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, órgãos 
de segurança pública,  e representantes ou entidades representativas 
de farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de 
condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais, 
administração de shopping center ou supermercados, objetivando a 
promoção e efetivação do Programa e de outras formas de combate e 
prevenção à violência contra a mulher, conforme disposto no art. 8º da 
Lei Federal nº 11.340/2006.

Art. 4º O Poder Executivo deve promover ações necessárias a 
fim de viabilizar a construção de protocolos específicos de assistência e 
segurança às mulheres em situação de violência através do efetivo diá-
logo com a sociedade civil, os equipamentos públicos de atendimento 
às mulheres e os conselhos, organizações e entidades com reconhecida 
atuação no combate e prevenção à violência contra a mulher, devendo 
integrar medidas a serem aplicadas no momento em que a vítima efe-
tuar o pedido, mesmo que impossibilitada de informar os seus dados 
pessoais.

Art. 5º O Poder Executivo poderá promover campanhas neces-
sárias para promoção e efetivação do acesso das mulheres em situação 
de violência doméstica, bem como da sociedade civil, aos protocolos e 
medidas de proteção prevista nesta Lei.

§ 1º Por meio de afixação de cartazes informativos no interior 
dos estabelecimentos que aderirem ao programa, com destaque para 
as farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de 
condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais, 
administração de shopping center, supermercados e similares com a 
seguinte texto:

“SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉS-
TICA. VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA.”

§ 2º Durante a realização das campanhas, serão divulgados os 
canais de comunicação para a adesão dos estabelecimentos ao Programa 
de que trata esta Lei.

Art. 6º O Poder Executivo disponibilizará, em sítio eletrônico 
oficial, a relação de estabelecimentos que participam do Programa ins-
tituído por esta Lei.

Art. 7º Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 09 de abril de 2021. - Neto Evangelista - Depu-
tado Estadual - DEM

JUSTIFICATIVA

A violência contra a mulher vem crescendo constantemente no 
Brasil, e durante o isolamento social, causado pela pandemia do novo 
coronavírus, houve um aumento absurdo no número de casos. Segundo 
dados da ONU, no Brasil a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil 
habitantes, o que coloca o país no quinto lugar entre todos os países do 
mundo, quando são analisados os dados referentes ao assassinato de 
mulheres pela sua condição de ser mulher.

Em 2019 o Brasil teve um aumento 7,3% nos casos de femini-
cídio, em comparação com 2018, segundo o Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública. Quando olhamos para o estado do Maranhão, nos 
deparamos com dados estarrecedores e muito preocupantes. Segundo 

dados da secretaria de Segurança Pública, durante o isolamento social 
decorrente da pandemia do Covid-19, houve um aumento de 166,7% 
de casos de feminicídios entre os meses de março a abril de 2020, em 
comparação ao mesmo período de 2019.

Nessa medida, propostas de estratégias de combate à violência 
doméstica têm surgido em diversos segmentos sociais no Brasil. Um 
exemplo disso é a campanha lançada no dia 10/06/2020, pelo Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ em conjunto com a Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (ABM), intitulada “Sinal Vermelho” de ajuda a vítimas 
de violência doméstica na pandemia, com o objetivo de oferecer um 
canal silencioso que permitisse às mulheres com um gesto, qual seja, 
mostrar um “X” na palma da mão, pedir socorro em farmácias. 

Observa-se que esta campanha do CNJ e da AMB foi criada como 
primeiro resultado prático de ação emergencial elaborada por grupo de 
trabalho para ajudar as vítimas de violência doméstica. A proposta em 
questão, trazida por este Projeto de Lei foi inspirada na estratégia da 
campanha “sinal vermelho” promovida pela AMB e pelo CNJ, visando 
ampliar as suas possibilidades de pedido de socorro e ajuda, seja nas 
farmácias partícipes ou nas repartições públicas do Estado do Mara-
nhão.

Cumpre observar que a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei 
Maria da Penha, em seu capítulo I, do título III, que versa sobre as me-
didas integradas de prevenção, institui que a política pública que visa 
coibir a violência doméstica será feita com ações conjuntas e articula-
das entre os entes políticos, por meio do alicerce em diversos instru-
mentos jurídicos possíveis. 

Por tais razões, diante do interesse de toda a sociedade no comba-
te à violência doméstica, submeto esta proposição aos nobres membros 
desta Casa, para que seja debatido e aprovado o presente Projeto de Lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 09 de abril de 2021. - Neto Evangelista - Depu-
tado Estadual - DEM

PROJETO DE LEI Nº 199 /2021 

Dispõe sobre a isenção da cobran-
ça do ICMS nas contas de serviços públi-
cos estaduais próprios, delegados, ter-
ceirizados ou privatizados de água, luz e 
telefone, de igrejas e templos de qualquer 
crença e dá outras providências. 

Art. 1° Ficam, no Estado do Maranhão, isentas da cobrança de 
ICMS nas contas de serviços públicos estaduais próprios, delegados, 
terceirizados ou privatizados de água, luz e telefone, de igrejas e tem-
plos de qualquer crença, desde que o imóvel esteja comprovadamente 
na propriedade ou posse das igrejas ou templos e sejam usados para a 
prática religiosa. 

Parágrafo único. Nos casos em que o imóvel não for próprio, 
a comprovação do funcionamento deverá se dar através de contrato de 
locação ou comodato devidamente registrado, ou ainda, da justificativa 
de posse judicial. 

Art. 2º São definidas, para efeito do art. 1º desta Lei, as contas 
relativas a imóveis ocupados por igrejas ou templos de qualquer culto 
e seus anexos, que estejam em pleno funcionamento, o que poderá ser 
demonstrado através do alvará de funcionamento, ou, mediante decla-
ração dos responsáveis sob as penas da lei devidamente acompanhada 
do estatuto social e da ata da última eleição da Diretoria da entidade. 

§ 1º São considerados anexos aos locais em que são praticados 
cultos religiosos, desde que a eles contíguos, a casa paroquial, casa de 
residência do pastor, padre ou líder religioso, jardins, áreas de estacio-
namento, escritórios e outros locais que sejam destinados para os de-
sempenhos das funções da entidade. 

§ 2º Em caso de apresentação de Declaração, caberá ao agente 
arrecadador averiguar a autenticidade das informações, o que poderá 
ser feito mediante visita técnica ao local. 
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Art. 3º Os templos e igrejas de qualquer crença deverão requerer, 

junto as empresas prestadoras de serviços, a isenção a que tem direito, 
a partir da vigência desta lei. 

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

JUSTIFICATIVA 

É notório a influência da fé na vida das pessoas e como isso se 
reflete no comportamento da coletividade. A religião tem um papel 
fundamental na estruturação da sociedade onde o conjunto de princípios 
de cada crença tem ultrapassado os limites dos seus templos e tem 
influenciado na dimensão social, cultural, política e econômica do povo. 

Desta forma, as igrejas e templos tem tido um papel social cada 
vez mais relevante, que através de tão somente doações voluntárias de 
seus membros, realizam destacadas ações em prol das classes menos fa-
vorecidas, disseminando uma mensagem de paz e realizando trabalhos 
de resgates de vidas, reinserção social e assistencial, levando dignidade 
e esperança a lugares que, muitas vezes, o poder público é ausente. Em 
várias situações, inclusive, acaba realizando um dever que cabe ao Es-
tado, tendo o ente político seus custos reduzidos com essas demandas. 

Este projeto de lei, uma vez aprovado, propiciará a estes um be-
nefício fiscal para lhes ajudar à arca com os altos custos dos seus tra-
balhos sociais e até amplia-los, amenizando assim muitos problemas 
sociais, e consequentemente evitando prejuízos para os cofres públicos. 

O papel social das igrejas é tão notório que é reconhecido inclu-
sive na CF/88, quando no art. 5º, VII, firma uma cooperação com as 
igrejas no sentido de assegurar as mesmas, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 

Neste sentido, a constituição federal esclarece que em nada fere 
a laicidade do estado o fato de existir protocolos de cooperação para a 
criação de um espaço salutar no que as Igrejas possam se mover no que 
à sociedade diz respeito, trazendo para ela toda uma intervenção rica 
em solidariedade, assistência social, promoção da pessoa humana, par-
ticipação ativa do debate cultural e dos valores que suportam o tecido 
social. 

Importante esclarece ainda, que a nossa constituição federal bra-
sileira adota o princípio da laicidade, o que é bem diferente do laicismo. 
O estado laico é onde se atende ao princípio da separação institucional 
e constitucional do estado em relação às denominações religiosas. Pro-
tegendo assim, o estado da interferência descabida da igreja, quanto 
também resguardar a igreja da intervenção abusiva do poderio estatal. 
A separação é institucional e não cultural, pois como já observamos, 
poderá existir cooperação entre os dois entes. 

O estado laico não é um estado anti-religião, pelo contrário, por 
ser institucionalmente independente de qualquer laço religioso ele é ga-
rantidor da liberdade de todas as crenças. 

Portanto, o Brasil é laico e não um estado ateu ou laicista, por que 
enquanto este visa restringir a atuação dos argumentos religiosos no es-
paço público e político, afrontando a liberdade religiosa, o estado laico 
busca garantir o direito à religião. O estado laico não persegue e nem 
impede qualquer tipo de expressão religiosa. Pelo contrário, em res-
peito aos direitos individuais da população, visa resguardar e garantir 
a liberdade religiosa, protegendo, em todos os aspectos a participação 
popular, ainda que com fundamento religioso, como variável ideológica 
autêntica dos cidadãos no exercício da sua cidadania. 

Ainda nesta mesma linha, o artigo 19, I, da CF/88 preconiza a 
neutralidade do Estado perante as igrejas e os cultos religiosos, com o 
intuito de se assegurar o caráter laico, proibindo que os entes públicos 
dificultem os seus funcionamentos ou os subvencionem, garantida a co-
laboração de interesse público, dentro dos limites da lei. 

Assim, em decorrência da aludida laicidade estatal, para a defesa 
do próprio princípio da liberdade de crença e do livre exercício dos cul-
tos é que a constituição federal em seu Art. 150, VI, b, veda à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos 
sobre templos de qualquer culto. 

A referida imunidade tributária é concedida para a entidade reli-
giosa, pessoa jurídica, em virtude da realização de seu culto, não decor-

rendo impostos sobre a estrutura que o abriga, denominado de templo 
(prédio, casa, tenda, lona), estrutura esta compreendida em espaço fí-
sico e operacional, incluindo-se seus anexos, não decorrendo impostos 
sobre os seus rendimentos, investimentos ou aplicações, uma vez que 
seja provado serem reutilizados em prol da continuidade e da expan-
são da atividade religiosa, dentro de seus preceitos e suas finalidades 
essenciais, tais como, cultos e liturgias, educação religiosa, culturismo 
religioso, auxílio e caridade às pessoas carentes, campanhas de apoio 
às causas humanitárias, manutenção de institutos de assistência social e 
científica, como hospitais, asilos, cemitérios, creches, núcleos de aten-
dimento e apoio psicológicos, colégios, universidades, gráficas, entre 
tantos, e não podendo ser confundido ou separado o culto do templo, 
posto que ambos são incindíveis, já que uma vez realizado um deles o 
outro estará compreendido. 

Desse modo, a imunidade é uma forma absoluta de não tributação 
que garante às liberdades de exercício aos direitos fundamentais, limi-
tando o Estado Fiscal e garantindo valores considerados como direitos 
inerentes ao ser humano. Entre eles a inviolabilidade da liberdade de 
consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
as suas liturgias asseguradas pela Constituição Federal, art. 5º, VI. Ou 
seja, o fundamento da imunidade para os templos de qualquer culto é a 
liberdade de religião. 

Desse modo, resta claro que a responsabilidade estatal de assegu-
rar o livre exercício da fé é absoluta. Inclusive com a vedação consti-
tucional das cobranças de impostos sobre suas atividades. Sendo ainda 
facultado ao ente político, dentro dos limites da lei, estabelecer proto-
colos de cooperação mútua. 

Neste mesmo sentido, através deste projeto de lei, com a isenção 
da cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais pró-
prios, delegados, terceirizados ou privatizados de água, luz e telefone, 
de igrejas e templos de qualquer crença, o estado do Maranhão, reco-
nhece o papel social das igrejas e templos religiosos em nossos estado, 
além de asseverar a imunidade tributária já garantida na constituição, 
estabelecendo um benefício fiscal para ajuda-los na manutenção de suas 
atividades tão relevantes, especialmente para as classes menos favoreci-
das nos mais diversos rincões maranhenses. 

Insta salienta que a Isenção do ICMS não resultará em qual-
quer desequilíbrio orçamentário, pois, conforme já foi anteriormente 
mencionado, as igrejas e templos muitas vezes chegam onde o estado 
é ausente e prestam atividades à sociedade amenizando assim muitos 
problemas sociais, e consequentemente evitando prejuízos para os co-
fres públicos. 

No mais, cumpre mencionar que já houve Projeto de Lei nesse 
mesmo sentido em vários estados da federação como em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, 
Rondônia e tantos outros. Importante destacar que nestes dois últimos 
estados, nomeadamente o Paraná e Rondônia, os governadores locais, 
ajuizaram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei, 
alegando que as entidades religiosas não são contribuintes de direito 
do imposto, mas somente contribuintes de fato. Entretanto, por votação 
unânime, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI. 

Pelo exposto, com base nos direitos fundamentais como a liber-
dade religiosa, com fulcro na imunidade tributária constitucional, regi-
dos pelo princípio da laicidade estatal e reconhecendo o importante pa-
pel social exercida pelas entidades religiosas, solicito apoio dos nobres 
pares para aprovação do presente Projeto de Lei. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de Abril 
de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 203 /2021

DISPÕE SOBRE O ATENDI-
MENTO FARMACÊUTICO REMOTO 
NAS FARMÁCIAS E DROGARIAS 
NO ESTADO DO MARANHÃO, NAS 
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HIPÓTESES EM QUE ESPECIFICA. 

Art. 1º - Fica autorizado o atendimento farmacêutico remoto nas 
farmácias e drogarias no Estado do Maranhão, quando da ausência 
temporária de responsável técnico farmacêutico, em cumprimento 
ao disposto no artigo 6º, inciso I da Lei Federal nº13.021 de 08 de agos-
to de 2014.

§ 1º - Para efeito do previsto no caput, a ausência temporária 
do responsável técnico farmacêutico aplica-se, exclusivamente, às 
seguintes hipóteses:

I - faltas justificadas, regulamentadas pela legislação trabalhista;
II - durante o período de amamentação, conforme disposto na 

legislação trabalhista;
III - durante os intervalos de repouso e alimentação do farmacêu-

tico, nos termos da legislação trabalhista;
IV - em razão do exercício de mesário voluntário, nos termos da 

legislação eleitoral;
V - diante de caso fortuito ou força maior, dentre outras situações 

que podem comprometer o deslocamento do farmacêutico para seu lo-
cal de trabalho, devidamente comprovado;

VI - presença em seminários, cursos, reuniões, congressos, para 
qualificação do profissional farmacêutico, devidamente comprovado 
pelo registro de inscrição do profissional e limitado a 15 (quinze) dias 
de afastamento, anuais.

§ 2º - Nas hipóteses excepcionais elencadas no parágrafo ante-
rior, as farmácias e drogarias não serão autuadas por ausência temporá-
ria de farmacêutico responsável técnico.

Art. 2º - O estabelecimento deverá disponibilizar, nos termos do 
artigo anterior, os meios de comunicação necessários para viabilizar 
o pleno atendimento remoto ao consumidor, em consonância com a 
norma do artigo 13, inciso VI da Lei Federal nº 13.021 de 08 de agosto 
de 2014.

Art. 3º - O atendimento remoto poderá ser feito através de 
plataformas ou aplicativos de mensagens de texto, voz e/ou imagem, 
desde que esta comunicação ocorra em tempo real e seja passível de 
averiguação pelos órgãos de fiscalização.

§ 1º - O atendimento remoto deverá sempre ser feito por pro-
fissional farmacêutico devidamente inscrito no Conselho Regional de 
Farmácia.

Art. 4º - Os casos de impedimento ou ausência do responsável 
técnico, que ultrapassem 30 (trinta) dias, implica na obrigatoriedade da 
contratação de farmacêutico substituto.

Art. 5º - Durante a ausência e impedimento do responsável 
técnico não serão aviadas fórmulas magistrais ou oficiais, nem 
dispensados medicamentos antimicrobianos ou sujeitos a regime 
especial de controle.

Art. 6º - No início do atendimento, o farmacêutico deverá se 
identificar ao consumidor, dizendo de forma clara o seu nome completo 
e o seu número de inscrição junto ao Conselho Regional de Farmácia ou 
disponibilizar tais informações na tela, quando for o caso.

Art. 7º - A farmácia e drogaria de qualquer natureza, deverá 
afixar em local visível ao consumidor a possibilidade de realização de 
atendimento farmacêutico remoto nos termos desta lei.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará as normas comple-
mentares necessárias à plena execução desta Lei.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 13 DE ABRIL DE 2021.

Ciro Neto
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
 

A saúde, como se sabe, é direito de todos (inclusive alçado a direito 
social), mas notadamente dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 
Constituição Brasileira, sendo garantida por meio de políticas públicas 
que visem a redução de risco de doença e de outros agravos.

É do Poder Público a regulamentação, a fiscalização e o 
controle das ações e dos serviços de saúde, integrando estas uma rede 
regionalizada e hierarquizada que constituem o Sistema Único de Saúde-
SUS, que se alicerça, sobretudo, pela descentralização, sendo encargos 
deste Sistema a participação na produção de medicamentos, bem como 
assegurar a assistência farmacêutica (Lei Federal nº 13.021/14, art.4º).

A própria Constituição dá liberdade à iniciativa privada no que 
tange à assistência à saúde, outorgando aos Estados-membros, como 
entes políticos, a competência concorrente para legislar sobre a defesa 
da saúde.

A Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, do Ministério da 
Saúde, atribuiu ao Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde-SUS a 
responsabilidade da política estadual de medicamentos, bem como da 
coordenação e execução da assistência farmacêutica, além da promoção 
do uso racional de medicamentos junto a 3 (três) destinatários: a popu-
lação, os prescritores e os dispensadores.

O Decreto Federal nº 85.878/81 estabelece no inciso I de seu arti-
go 1º - assim como a Resolução CFF nº 357/01, em seu artigo 20 – que 
é atribuição privativa do profissional farmacêutico a dispensação de 
medicamentos, seja no serviço público ou na iniciativa privada, defi-
nindo-se a dispensação como o “ato de fornecimento ao consumidor 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título 
remunerado ou não” (Lei Federal nº 5.991/73, art.4º, inciso XV).

É bom lembrar que a presença do farmacêutico na farmácia 
e drogaria são obrigatória, nos termos do caput do artigo 15 da Lei 
Federal nº 5.991/73, ratificada pelo inciso I do artigo 6º da Lei Federal 
nº 13.021/14, por se tratar de profissional imprescindível ao setor, uma 
vez que por ele que se exerce na íntegra a assistência farmacêutica, 
definida pelo como o “conjunto de ações e serviços que visam assegurar 
a assistência integral, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde 
nos estabelecimentos públicos ou privados, desempenhados pelo 
farmacêutico ou sob sua supervisão” (Lei Federal nº 13.021/14, art.2º e 
Resolução CFF nº 357/01, item 6.20).

No entanto, o farmacêutico é um ser-humano e, assim, por ve-
zes adquire uma enfermidade, sofre um acidente, se vê impossibilitado 
de se locomover por força de uma enchente ou mesmo uma greve em 
transportes urbanos.

Ademais, quando o farmacêutico é empregado da farmácia e/
ou drogaria, por vezes possui o direito de se afastar de seu labor para 
cumprir um direito (se afastar por força de doença, maternidade etc) ou 
mesmo um dever (ser mesário em uma eleição etc).

Não se pode olvidar, ainda, que para a própria qualificação do 
farmacêutico, às vezes necessita participar de cursos, seminários, sim-
pósios, para poder melhorar a sua qualificação profissional.

É neste ponto que se busca adentrar, para que se compreenda 
que o fito desta norma não é o de que as farmácias e drogarias do 
Estado do Maranhão não tenham a presença física de farmacêuticos; ao 
contrário, de que tais estabelecimentos farmacêuticos tenham sempre 
tais profissionais, mas que se admitam exceções nas hipóteses acima 
mencionadas, devidamente amparadas pelas normas trabalhistas que 
regem a profissão, inexistindo qualquer hipótese de criação de critérios 
para exercício da profissão.

À guisa de exemplo, recentemente projeto de lei similar ao 
presente foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo-ALESP, o que denota 
sua constitucionalidade.

Neste sentido, o presente projeto além de não interferir no exer-
cício fundamental da nobre profissão dos farmacêuticos, ao contrário, 
garantindo hipóteses de que sua ausência temporária seja amparada por 
Lei, também adentra no aperfeiçoamento e ampliação do atendimento 
ao consumidor, impactando, ainda, na redução de custos de micro e 
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pequenas empresas, permitindo a continuidade e funcionamento de di-
versas atividades econômicas, diante da dificuldade de empreender que 
avassala o Estado do Maranhão.

Ademais, o atendimento por meio tecnológico à distância já é 
uma tendência no país, conforme Resoluções CFM nº 2.227/2018; CFP 
011/2018 e CFFa 427/2013, estando o presente projeto nesta direção, 
fortalecendo e adequando as profissões da área de saúde às formas 
atuais de atendimento aos seus clientes, criando novos mecanismos, 
sem afastar a inevitável e valorosa relação do paciente com o profis-
sional de saúde.

Ressalta-se, por fim, que o Conselho de Farmácia já previu a pos-
sibilidade de assistência farmacêutica fora da farmácia e drogaria, na 
forma do artigo 97 da Resolução 357/2001, tendo a presente iniciativa 
o condão de atualizar, após 17 anos, tal possibilidade, valendo-se dos 
meios tecnológicos que se expandiram e facilitaram a rotina do cidadão, 
com ganho de eficiência e sem perda de segurança.

MOÇÃO Nº 032/2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração a Soldada da PMMA Sabrinna de Sousa Silva, pela 
atitude de coragem, de forma heroica, em seu horário de folga mesmo 
assim não mediu esforço para a resolução de uma ocorrência de furto, 
contra um cidadão.

Por fim, cumpre destacar a atitude heroica da Soldada Sabrinna, 
pela atitude de coragem, de forma heroica em defender um cidadão da 
sociedade maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 169 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento 
do Antonio Augusto Brandão Frazão, externando o mais profundo 
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 10 de abril 
do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 170 / 2021

Senhor Presidente,

Venho, em conjunto com os demais signatários, nos termos 
regimentais, requerer de Vossa Excelência, a criação da Frente 
Parlamentar da Primeira Infância, pelos fundamentos que passo a 
expor.

A Frente Parlamentar da Primeira Infância, constituída de forma 
pluripartidária, tem como objetivo principal debater sobre ações e 
estimular políticas públicas relacionadas à primeira infância no Estado 
do Maranhão.

Primeira infância é o nome dado aos primeiros anos de vida 
de um ser humano, englobando a gestação, o parto até o ingresso na 
educação formal. No Brasil, especificamente, considera-se que a 
primeira infância dura até os seis anos de idade.

É nesse período que a criança se organiza física e mentalmente, 
através de intensos processos de desenvolvimento, como, dentre outros, 
o amadurecimento do cérebro, o crescimento físico, a evolução da 

capacidade cognitiva e a iniciação afetiva.
Todos esses processos que ocorrem na primeira infância estão 

ligados à realidade na qual a criança vive. Estudos comprovam que 
quanto melhores forem as condições para o desenvolvimento durante 
esse período, maiores são as probabilidades de que a criança alcance o 
máximo da sua capacidade, tornando-se um adulto mais equilibrado e 
produtivo. Ademais, todas as crianças devem ser criadas e educadas em 
ambientes seguros para que cresçam saudáveis, felizes e com amplas 
possibilidades de desenvolvimento e aprendizado.

Conforme informações da Rede Nacional Primeira Infância, na 
última década surgiram mais evidências de que a boa qualidade dos 
programas de cuidados e educação na primeira infância, na família 
e em programas mais estruturados têm impacto positivo sobre a 
sobrevivência, o crescimento, o desenvolvimento e o potencial de 
aprendizagem da criança.

Nessa esteira, foi aprovado o Plano Nacional pela Primeira 
Infância, em Dezembro de 2010, pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CONANDA).

O Plano apresenta diretrizes gerais e também objetivos, metas 
e ações que o Brasil deve prosseguir para que sejam assegurados 
à primeira infância todos os direitos afirmados pela Constituição 
Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelas leis 
específicas aos diferentes setores (como educação, saúde, assistência, 
cultura, convivência familiar e comunitária).

Outrossim, foi aprovado no Senado Federal e segue para sanção 
presidencial, projeto Marco Legal da Primeira Infância, que estabelece 
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas 
públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à 
relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e na 
formação humana.

Cientes da responsabilidade deste Poder Legislativo na 
efetivação dos direitos da criança, e tratando-se de um assunto de 
responsabilidade e interesse de todos, se faz urgente a construção 
de um espaço para debater sobre o tema, mobilizando apoio 
político e popular, e criando base para a instituição de programas 
e políticas públicas sobre a primeira infância no Estado do 
M a r a n h ã o .                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Plenário Deputado Nagib Haickel em 12 de Abril de 2021. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da 
Mulher

FRENTE PARLAMENTAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA
ESTATUTO

Art. 1º - A FRENTE PARLAMENTAR DA PRIMEIRA 
INFÂNCIA é uma entidade associativa que defende interesses comuns, 
constituída por representantes de todas as correntes de opinião política 
da Assembleia Legislativa do Maranhão e tem como objetivo a criação 
e implementação de programas, iniciativas e serviços baseados no 
desenvolvimento integral das crianças desde o nascimento até os seis 
anos de idade.

Parágrafo Único – A FRENTE PARLAMENTAR DA PRIMEIRA 
INFÂNCIA, que tem sede em São Luís-MA, é instituída sem fins 
lucrativos e com tempo indeterminado de duração.

Art.2º- São finalidades da FRENTE PARLAMENTAR DA 
PRIMEIRA INFÂNCIA:

✔ Atendimento aos interesses das crianças incluindo-as como 
cidadãs, sujeitos ativos, portadores de direitos;

✔ Trazer a proteção à criança, como o foco na promoção de seu 
desenvolvimento integral;

✔  Defender o direito de brincar, ao cuidado de profissionais 
qualificados em primeira infância, a ter mãe, pai e/ou cuidador em casa 
nos primeiros meses de vida, a ser prioridade nas políticas públicas.

✔ Auxiliar e somar forças junto ao Governo do Estado do 
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Maranhão e ao Governo Federal na condução e solução eficaz para 
garantir os direitos da criança;

✔ Apoiar as ações de aplicação de vacinas e outras recomendadas 
pela área da Saúde.

FRENTE PARLAMENTAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Aos 12 dias do mês de abril de 2021, reuniram-se as Deputadas 
e os Deputados, abaixo assinados com a finalidade de constituir a 
FRENTE PARLAMENTAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA   e eleger a 
sua Diretoria.  Assumiu a coordenação dos trabalhos a Deputada Helena 
Duailibe que comunicou a constituição da FRENTE PARLAMENTAR 
DA PRIMEIRA INFÂNCIA, aprovação do Estatuto e eleição da Mesa. 
Foi convidado para figurar como secretário o Deputado Rildo Amaral 
Houve uma exposição dos motivos de criação da referida frente e em 
seguida foi distribuído cópias do Estatuto que foi votado e aprovado por 
unanimidade e após iniciou-se o processo de eleição da Diretoria. Na 
oportunidade foi eleito Coordenador da Frente Parlamentar o Deputado 
Ciro Neto. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a Reunião 
e lavrada a presente Ata, que lida será considerada aprovada.

REQUERIMENTO N° 171 / 2021 

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja en-
caminhado expediente ao PROCURADOR-CHEFE DA REPÚBLI-
CA NO MARANHÃO, José Raimundo Leite Filho, solicitando que 
encaminhe cópia do relatório enviado em resposta ao Ofício Circular 
nº02/2021/GIAC/MPF. A presente solicitação tem como fundamento o 
princípio da cooperação.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 12 de Abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 172 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM), Sr. RICARDO GARCIA 
CAPPELLI, solicitando informações referentes ao valor total empe-
nhado, liquidado e pago pelo Governo do Estado do Maranhão em todas 
as peças publicitárias veiculadas na televisão, rádio e mídias sociais 
pagas sobre o combate ao novo coronavírus incluindo a última que teve 
participação da cantora gospel Aline Barros. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 173 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao PRESIDENTE DA  AGÊNCIA DE 
MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MOB), Sr. 
DANIEL CARVALHO, solicitando informações referentes ao valor 
total empenhado, liquidado e pago pelo Governo do Estado do Mara-
nhão nas obras de ampliação da Avenida Litorânea e requalificação da 
Avenida Holandeses, a origem desses recurso, além da porcentagem 

de andamento e cronograma de entrega. Além disso, solicito que en-
caminhe a data de início das operações do sistema BRT na Avenida 
Holandeses.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 174 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECHO, soli-
citando que inclua o Estado do Maranhão no rol dos estados alcança-
dos pelas investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
que investigará possíveis desvios de recursos destinados ao combate 
da COVID-19.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 997 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja en-
caminhado ofício ao Superintendente Regional do DNIT no estado 
do Maranhão Dr. Glauco Henrique Ferreira da Silva, solicitando a 
recuperação da BR-316, no trecho no trecho próximo a Zé Doca, Bom 
Jardim e Santa Inês, no Estado do Maranhão. 

Considerando a difícil trafegabilidade na referida BR, compro-
metendo o trânsito de veículos, pedestres e o escoamento da produção 
daquela região causando assim prejuízos aos mesmos, ressalvando aos 
municípios de no trecho próximo a Zé Doca, Bom Jardim e Santa Inês, 
portanto necessitando de um acesso de melhor qualidade. 

Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento econômico, 
além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. 
Assim sendo, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 998 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja en-
caminhado ofício ao Diretor Geral do DNIT Dr. Antônio Leite dos 
Santos Filho, solicitando a recuperação da BR-316, no trecho no trecho 
próximo a Zé Doca, Bom Jardim e Santa Inês, no Estado do Maranhão. 

Considerando a difícil trafegabilidade na referida BR, compro-
metendo o trânsito de veículos, pedestres e o escoamento da produção 
daquela região causando assim prejuízos aos mesmos, ressalvando aos 
municípios de no trecho próximo a Zé Doca, Bom Jardim e Santa Inês, 
portanto necessitando de um acesso de melhor qualidade. 

Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento econômico, 
além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. 
Assim sendo, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de abril de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 999 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro da Saúde, Doutor Marcelo Queiroga, para que seja construí-
da uma Unidade Básica de Saúde – porte I no Bairro Vale do Açaí, 
na cidade de Açailândia (MA). 

O município de Açailândia está localizado a 646 km da capital do 
Estado do Maranhão, com uma população de 112.445 habitantes, com 
cobertura assistencial básica de 27 equipes de Estratégia em Saúde da 
Família cadastradas e em funcionamento.

O município dispõe de um grande Polo Industrial, 5km da sede, 
composto por aciaria, produção de ferro gusa, distribuidora de petróleo 
e grande entroncamento de linhas férreas que interligam Carajás/PA ao 
Porto do Itaqui/MA.

O referido Polo Industrial, gerou grandes empreendimentos e 
ampliações, em áreas residenciais, que levou à instalação dos Bairros 
Vale do Açaí, com 340 famílias; Bairro Novo Horizont, com 86 famílias 
e a construção de 200 novas residências no Bairro Novo Piquiá, totali-
zando uma população de 1.840 pessoas.

É sabido que à vida é o bem mais valioso e importante de todo ser 
humano. E para que todos possam usufruir de uma melhor qualidade de 
vida, é indispensável que tenham acesso irrestrito à saúde. Entretanto, é 
imprescindível que este direito seja usufruído de forma digna.

Nesse sentido, buscando contribuir para a efetividade do direito 
social de todos ao acesso a saúde, de maneira digna, e a necessidade de 
implantar ações assistenciais médicas para cobertura de Atenção Bási-
ca em Saúde que solicitamos a construção de uma Unidade Básica de 
Saúde na cidade de Açailândia (MA), para  melhor atender a população 
dos referidos bairros, que clamam por atendimento à saúde, justificando 
assim a presente demanda apresentada pelos vereadores Lucas Alves, 
Odacy Miranda, Felisberg Melo, Denes Pereira, Erivelton Trindade, 
Ademar Martins, Fanio Mania, Thais Brito, Robenha Maria e Cleones 
Matos, legítimos representantes da população de Açailândia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril de 
2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1000 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e ao 
Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem providências 
no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e legais pos-
síveis determinando a ativação e aparelhamento do Hospital Regional 
Materno Infantil no município de Presidente Médici - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1001 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton 
Noleto, para que tomem providências no sentido de viabilizar todas as 
medidas administrativas e legais possíveis determinando a execução do 
programa “Mais Asfalto” no município de Apicum-Açu - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1002 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Exce-
lentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, ao Se-
cretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton Noleto 
e ao Secretário de Educação, Sr. Felipe Camarão, para que tomem 
providências no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e 
legais possíveis determinando a execução do programa “Escola Digna” 
no município de Presidente Médici - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1003 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, ao 
Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton No-
leto e ao Secretário de Esportes, Sr. Rogério Lima, para que tomem 
providências no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas 
e legais possíveis determinando a completa iluminação no estádio do 
município de Capinzal do Norte - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1004 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Exce-
lentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, ao Se-
cretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton Noleto 
e ao Secretário de Educação, Sr. Felipe Camarão, para que tomem 
providências no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e 
legais possíveis determinando a execução do programa “Escola Digna” 
no município de Capinzal do Norte - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1005 / 2021

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

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton 
Noleto e ao Secretário de Esportes, Rogério Lima, para que tomem 
providências no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas 
e legais possíveis determinando a reforma do estádio de futebol no mu-
nicípio de São Benedito do Rio Preto - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1006 / 2021

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

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton 
Noleto, para que tomem providências no sentido de viabilizar todas as 
medidas administrativas e legais possíveis determinando a execução do 
programa “Mais Asfalto” no município de Bela Vista do Maranhão - 
MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1007 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e ao 

Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem providências 
no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e legais pos-
síveis determinando a ativação e aparelhamento do Hospital Regional 
Materno Infantil no município de Presidente Médici - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1008 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Exce-
lentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, ao Se-
cretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton Noleto 
e ao Secretário de Educação, Sr. Felipe Camarão, para que tomem 
providências no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e 
legais possíveis determinando a execução do programa “Escola Digna” 
no município de Apicum-Açu - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1009 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Exce-
lentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, ao Se-
cretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton Noleto 
e ao Secretário de Educação, Sr. Felipe Camarão, para que tomem 
providências no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e 
legais possíveis determinando a execução do programa “Escola Digna” 
no município de Bela Vista do Maranhão - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1010 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e ao 
Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem providências 
no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e legais pos-
síveis determinando a entrega de 01(uma) ambulância ao município de 
Presidente Médici - MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Ana do Gás - DEPU-
TADA ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1011 /2021

Senhor Presidente,

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Mara-
nhão, Flávio Dino, que determine a Secretaria de Saúde - SES, por meio 
do secretário, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, que seja feita a inclusão 
com prioridade de mulheres grávidas na primeira etapa do Plano Esta-
dual de Imunização contra Sars-Covid 19. 

A indicação é necessária já que as mulheres, durante o período 
gestacional, se encontraram em situação de maior fragilidade imunoló-
gica, podendo apresentar quadros graves e aumento do risco de morte. 
Estudos mostram o crescente aumento desse tipo de casos em gestantes. 
Segundo a Fio Cruz, entre janeiro e março, ocorreu um aumento de 
500% no número de mortes grávidas por COVID 19. No Estado do 
Maranhão, não é diferente, pois, os leitos de hospitais públicos e priva-
dos, estão cheios mulheres gestantes com quadros moderados a graves. 
Portanto, é urgente a vacinação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Pará Figueiredo - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1012 /2021

Senhor Presidente,

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ma-
ranhão, Flávio Dino, que determine a Secretaria de Saúde - SES, por 
meio do secretário, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, que seja feita a 
inclusão com prioridade de pais de crianças e adolescentes portadores 
de deficiência na primeira etapa do Plano Estadual de Imunização con-
tra Sars-Covid 19. 

A indicação se justifica aos pais de crianças e adolescentes por-
tadores de deficiência diante da necessidade de cuidados especiais que 
são dispensados diariamente a esses menores, além das questões ligadas 
a própria saúde, como baixa imunidade, maior propensão a contamina-
ção e possibilidade de agravamento da doença. Outrossim, visa efetivar 
o art. 10, parágrafo único, da lei 13.146 de 2015 que dispõe que, em 
caso de emergência ou calamidade pública, os portadores de deficiência 
são considerados vulneráveis devendo ser adotadas as medidas neces-
sárias para sua proteção e segurança. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Pará Figueiredo - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1013 /2021

Senhor Presidente,

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Mara-

nhão, Flávio Dino, que determine a Secretaria de Saúde - SES, por meio 
do secretário, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, que seja feita a inclusão 
com prioridade de professores da rede pública, municipal e estadual, e 
privada de ensino na primeira etapa do Plano Estadual de Imunização 
contra Sars-Covid 19. 

A indicação se justifica tendo em vista a alta exposição que esses 
profissionais possuem no contato com alunos e, também, pela neces-
sidade de garantir maior segurança no retorno as aulas presenciais. A 
educação é direito essencial e nem todos podem ter acesso ao ensino 
híbrido, sobretudo nas escolas da rede pública, pois, mesmo com todo 
esforço do governo do Estado, muitas crianças estão sem acesso a esco-
la nos municípios ao longo do território maranhense. Mostrando, assim, 
a urgência da vacinação desses profissionais da educação para que pos-
sámos garantir a volta de crianças e jovens ao ambiente escolar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 23 de março de 2021. - Pará Figueiredo - 
Deputado Estadual

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

                             
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 341, DE 12 DE MARÇO DE 

2021)

LEI Nº 11.426 DE 30 DE MARÇO DE 2021

Autoriza a concessão de Auxílio 
Emergencial, nos termos em que especi-
fica, aos estabelecimentos 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 341, de 12 de março de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
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, combi-
nado 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 especi-
fica, de Auxílio Emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor 
de bares, restaurantes e lanchonetes e ao setor cultural.

CAPÍTULO II
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS BARES, RESTAURAN-

TES E LANCHONETES

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 e lanchonetes 
terão direito a auxílio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pago em 
cota única.

Art. 3º O auxílio de que trata o art. 2º desta Lei será concedido 
às empresas ativas, localizadas nos municípios da Ilha de São Luís, que 
já tenham, na data de publicação desta Lei, inscrição na Secretaria de 
Estado da Fazenda - SEFAZ.

Art. 4º O pagamento do auxílio ocorrerá em conta de titularidade 
da empresa beneficiária, devidamente indicada à Secretaria de Estado 
de Indústria, Comércio e Energia - SEINC, e tem por finalidade con-
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tribuir para a manutenção de postos de trabalho durante o período de 
suspensão de funcionamento em virtude de norma estadual. 

Parágrafo único. Para a realização do pagamento do Auxílio, po-
derão ser utilizados recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Industrial do Estado do Maranhão, regulado pela Lei nº 8.246, de 25 
de maio de 2005.

Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante De-
creto, o disposto neste Capítulo, assim como o Secretário de Estado de 
Indústria, Comércio e Energia editará as demais normas complementa-
res necessárias.

CAPÍTULO III
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL

Art. 6º Em compensação aos reflexos das medidas restritivas ne-
cessárias à contenção e prevenção da COVID-19, os trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura anteriormente selecionados por meio das ações 
emergenciais (renda emergencial e editais da Secretaria de Estado da 
Cultura - SECMA) previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020 (Lei Aldir Blanc), terão direito a Auxílio Emergencial no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em cota única.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput destina-se                                    
exclusivamente aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura residentes 
e domiciliados na Ilha de São Luís e tem por finalidade contribuir para 
a superação das adversidades decorrentes da suspensão do exercício de 
suas respectivas atividades em virtude de norma estadual.

Art. 7º Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade 
máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e finan-
ceiras.

Art. 8º O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante De-
creto, o disposto neste Capítulo, assim como o Secretário de Estado da 
Cultura editará as demais normas complementares necessárias.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º As despesas decorrentes da execução do disposto nesta 
Lei correrão à conta de dotações próprias, observadas as normas atinen-
tes ao orçamento público.

Art. 10. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, 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 pro-
gramação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária 
Anual.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 30 de março de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

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 011/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 608/2021

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

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 Colinas, 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 Decre-
to Municipal nº 008, de 29 de março de 2021, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Colinas.

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, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 13 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 012/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 609/2021

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

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 Vargem Grande, em todo territó-
rio do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e ao H1N1, nos ter-
mos do Decreto Municipal nº 033, de 26 de março de 2021, que declara 
o estado de calamidade pública no Município de Vargem Grande.

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, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 13 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
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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 013/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 610/2021

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

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 Palmeirândia, em todo território 
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercus-
sões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 017, 
de 07 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Palmeirândia.

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, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 13 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 017/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 611/2021

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

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 Santa Helena, em todo território 
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercus-
sões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 013, de 
22 de março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Santa Helena.

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, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 13 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 014/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 612/2021

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Che-
fe do Poder Executivo do Município de Cedral, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 016, de 29 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Muni-
cípio de Cedral.

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, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 13 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 018/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 613/2021

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
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do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Apicum-Açu, em todo território 
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões 
nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 026, de 1º de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Apicum-Açu.

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, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 13 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 015/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 614/2021

Aprova a Prestação de Contas do 
Governo do Estado do Maranhão, relativo 
ao exercício financeiro de 2014.

Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas referente ao exer-
cício financeiro de 2014, do Governo do Estado do Maranhão, sob 
a responsabilidade do Senhora Ex-Governadora do Estado, Doutora 
Roseana Sarney Murad, nos termos dos pareceres do Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão, que apreciou os autos do Processo 
nº 4615/2015 – TCE – Prestação de Contas Anual da Ex-Governadora 
(Exercício Financeiro 2014), 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, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 13 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 016/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 615/2021

Aprova a Prestação de Contas do 
Governo do Estado do Maranhão, relativo 
ao exercício financeiro de 2013.

Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas referente ao exer-
cício financeiro de 2013, do Governo do Estado do Maranhão, sob 
a responsabilidade do Senhora Ex-Governadora do Estado, Doutora 
Roseana Sarney Murad, nos termos dos pareceres do Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão, que apreciou os autos do Processo 
nº 4447/2014 – TCE – Prestação de Contas Anual da Ex-Governadora 
(Exercício Financeiro 2013), 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, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 13 de abril de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 005/2021

RELATÓRIO:
Trata-se de análise de mérito do Projeto de Lei Complementar nº. 

003/2020, de autoria do Poder Judiciário, que “altera a redação de dis-
positivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Có-
digo de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão.”

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 268/2021). 

Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “c”, compete à Comissão 
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sobre mérito finan-
ceiro todas as proposições relacionadas com a receita e despesas.

O referido Projeto de Lei possui conteúdo orçamentário, visto 
que, a proposta legislativa sob exame define que a gratificação 
pelo exercício cumulativo de jurisdição tem natureza remuneratória 
e compreende a acumulação de juízo e a acumulação de acervo 
processual, além de estabelecer o percentual devido correspondente  
a substituição para cada trinta dias de exercício de designação 
cumulativa, a ser paga proporcionalmente em caso de período inferior, 
observado o teto remuneratório constitucional. 

A medida busca restabelecer a isonomia entre as carreiras 
da magistratura, e que ganha especial relevo diante do aumento 
sistemático do número de processos, verificado ao longo dos anos, 
exigindo dos magistrados um nível de atuação e desempenho superior 
ao razoável, como bem esclarece a Mensagem que encaminha a 
propositura de lei.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que as providên-
cias contidas no texto do Projeto de Lei Complementar sob exame, nos 
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termos das informações orçamentárias, anexas, não extrapolará despe-
sas com pessoal e encargos sociais em relação ao limite estabelecido na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, como bem esclarece a  Mensagem que 
encaminha a propositura de Lei.

Em termos da legislação pertinente às finanças públicas, não há, 
pois, objeção relevante à aprovação do Projeto de Lei em análise, con-
forme esclarece a Exposição de Motivos que acompanha a proposição 
de Lei.

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

mentar 003/2020, considerando atendidos os pressupostos de conve-
niência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e 
orçamentária 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 Complementar 003/2020, nos termos do voto do Relator. 

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

em 12 de abril de 2021.                                    

Presidente: Deputado Roberto Costa                          
Relator: Deputado Roberto Costa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R  Nº 006/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se de Prestação de Contas do Governo do Estado, referente 

ao exercício financeiro de 2014, integrada pelo Balanço Geral do Es-
tado e seus Demonstrativos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais, 
apresentado a esta Casa, em cumprimento ao que prescreve o art.64, 
inciso XIV, da Constituição Estadual, sob a responsabilidade da gestão 
da Excelentíssima Senhora Ex-Governadora, Doutora Roseana Sarney 
Murad.

 O processo sob exame vem composto de uma vasta documenta-
ção representada por demonstrativos do comportamento das receitas e 
despesas, Balanço Geral do Estado e seus demonstrativos orçamentá-
rios, financeiros e patrimoniais.

Em obediência ao disposto no art. 51, incisos I e II, da Carta 
Magna Estadual, a prestação de Contas em consideração foi encami-
nhada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para devida apreciação 
e emissão do competente Parecer Prévio, tendo àquela Corte recomen-
dado sua Aprovação conforme Parecer Prévio nº 135/2017 - TCE, da 
lavra do Ilustre Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão, Relator do 
Processo nº 4615/2015 – TCE/MA – Prestação de Contas Anual da Ex-
-Governadora (Exercício Financeiro 2014).

O referido Relatório foi elaborado por uma Comissão Técnica 
formada por servidores do TCE e contempla o exame dos demonstrati-
vos e informações financeiras previstos na Lei nº 4.320/64, bem como 
a análise dos relatórios especificados na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), com o objetivo destacado de acompanhar e confrontar a citada 
Lei no que tange aos limites por ela estabelecidos.

Além disso, observa-se que as contas examinadas, encontram-se 
na forma consolidada, abrangendo a Administração Direta e Indireta do 
Estado, os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas do Estado. Tal procedimento, segundo o Relatório, 
procede do princípio do Orçamento Unificado e da compatibilidade, 
com o disposto no art. 50, III, da LRF, que reforça o Princípio da Trans-
parência Fiscal da Prestação de Contas Públicas, impondo que obede-
çam não apenas as regras da contabilidade pública, como também as 
incertas no mencionado artigo.

1. ANÁLISE DAS CONTAS
Após detida análise por parte do TCE, foi emitido o Parecer 

Prévio nº 135/2017 pela APROVAÇÃO das contas anuais do Esta-
do do Maranhão, relativas ao exercício de 2014, de responsabilidade 
da Ex-Governadora Roseana Sarney Murad, constantes no Processo 
nº 4615/2015, recomendando, em síntese, que o Estado do Maranhão 
busque cumprir as metas fixadas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, com a adoção das providências previstas no 
art. 9º da Lei de Responsabilidade , sempre que necessário para alcance 
das mesmas. Destacando ainda, que o Governo Estadual faça um estudo 
sobre a distribuição do ICMS e a possibilidade de implantação de uma 
outra forma que permita maior equidade social.  

Do ponto de vista do orçamento público, somos pela aprovação 
das contas governamentais do Estado do Maranhão relativas ao exercí-
cio de 2014, de responsabilidade da Senhora Ex-Governadora Roseana 
Sarney Murad.

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

da Prestação de Contas do Governo do Estado do Maranhão, refe-
rente ao exercício financeiro de 2014, por meio do Projeto de Decreto 
Legislativo a seguir apresentado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2021

Aprova a Prestação de Contas do 
Governo do Estado do Maranhão, relativo 
ao exercício financeiro de 2014.

Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas referente ao exer-
cício financeiro de 2014, do Governo do Estado do Maranhão, sob 
a responsabilidade do Senhora Ex-Governadora do Estado, Douto-
ra Roseana Murad, nos termos dos pareceres do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, que apreciou os autos do Processo nº 
4615/2015 – TCE – Prestação de Contas Anual da Ex-Governadora 
(Exercício Financeiro 2014), 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.

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 Decreto Legislativo nº 015/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                 
Presidente: Deputado Roberto Costa
Relator: Deputado Roberto Costa   
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ricardo Rios



  22       TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 22
Deputado Ciro Neto
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R  Nº 007/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se de Prestação de Contas do Governo do Estado, referente 

ao exercício financeiro de 2013, integrada pelo Balanço Geral do Es-
tado e seus Demonstrativos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais, 
apresentado a esta Casa, em cumprimento ao que prescreve o art.64, 
inciso XIV, da Constituição Estadual, sob a responsabilidade da gestão 
da Excelentíssima Senhora Ex-Governadora, Doutora Roseana Sarney.

 O processo sob exame vem composto de uma vasta documenta-
ção representada por demonstrativos do comportamento das receitas e 
despesas, Balanço Geral do Estado e seus demonstrativos orçamentá-
rios, financeiros e patrimoniais.

Em obediência ao disposto no art. 51, incisos I e II, da Carta 
Magna Estadual, a prestação de Contas em consideração foi encami-
nhada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para devida apreciação 
e emissão do competente Parecer Prévio, tendo àquela Corte recomen-
dado sua Aprovação conforme Parecer Prévio nº 133/2014 - TCE, da la-
vra do Ilustre Conselheiro Álvaro César de França Ferreira, Relator 
do Processo nº 4447/2014 – TCE/MA – Prestação de Contas Anual da 
Ex-Governadora (Exercício Financeiro 2013).

O referido Relatório foi elaborado por uma Comissão Técnica 
formada por servidores do TCE e contempla o exame dos demonstrati-
vos e informações financeiras previstos na Lei nº 4.320/64, bem como 
a análise dos relatórios especificados na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), com o objetivo destacado de acompanhar e confrontar a citada 
Lei no que tange aos limites por ela estabelecidos.

Além disso, observa-se que as contas examinadas, encontram-se 
na forma consolidada, abrangendo a Administração Direta e Indireta do 
Estado, os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas do Estado. Tal procedimento, segundo o Relatório, 
procede do princípio do Orçamento Unificado e da compatibilidade, 
com o disposto no art. 50, III, da LRF, que reforça o Princípio da Trans-
parência Fiscal da Prestação de Contas Públicas, impondo que obede-
çam não apenas as regras da contabilidade pública, como também as 
incertas no mencionado artigo.

1. ANÁLISE DAS CONTAS
Após detida análise por parte do TCE, foi emitido o Parecer 

Prévio nº 133/2014 pela APROVAÇÃO das contas anuais do Esta-
do do Maranhão, relativas ao exercício de 2013, de responsabilidade 
da Ex-Governadora Roseana Sarney Murad, constantes no Processo 
nº 4447/2014, recomendando, em síntese, que o Estado do Maranhão 
reverta os baixos indicadores sociais, mediante a implantação de polí-
ticas públicas mais eficazes e efetivas, relacionadas aos direitos sociais 
previstos no art. 6º, da Carta Magna Política, bem como que o Estado 
adote medidas tendentes a reverter as baixas taxas de investimentos 
públicos nas áreas da saúde, educação, assistência social e da segu-
rança pública.  

Do ponto de vista do orçamento público, somos pela aprovação 
das contas governamentais do Estado do Maranhão relativas ao exercí-
cio de 2013, de responsabilidade da Senhora Ex-Governadora Roseana 
Sarney Murad.

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

da Prestação de Contas do Governo do Estado do Maranhão, refe-
rente ao exercício financeiro de 2013, por meio do Projeto de Decreto 
Legislativo a seguir apresentado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 016/2021

Aprova a Prestação de Contas do 
Governo do Estado do Maranhão, relativo 
ao exercício financeiro de 2013.

                     Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas referente 
ao exercício financeiro de 2013, do Governo do Estado do Mara-
nhão, sob a responsabilidade do Senhora Ex-Governadora do Estado, 
Doutora Roseana Murad, nos termos dos pareceres do Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão, que apreciou os autos do Processo 
nº 4447/2014 – TCE – Prestação de Contas Anual da Ex-Governadora 
(Exercício Financeiro 2013), 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.

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 Decreto Legislativo nº 016/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Roberto Costa
Relator: Deputado Roberto Costa   
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 177/2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 063/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Wendell Lages, que Institui o Programa “Jovem Doador”, a 
ser realizado no Estado do Maranhão, anualmente, na última semana 
do mês de novembro,  com o objetivo de conscientizar os alunos do 
ensino médio da rede estadual sobre a importância de tornarem-se doa-
dores regulares de sangue, visando aumentar o estoque do CENTRO 
DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA do Estado do Maranhão – 
HEMOMAR, para atender ao grande aumento da demanda durante as 
duas maiores festas populares do Maranhão: o Carnaval e o São João. 

Nos termos do presente Projeto de Lei, a Secretaria da Educação 
Estadual, através do Departamento de Ensino Médio, e o CENTRO DE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – HEMOMAR ficam responsá-
veis pelo planejamento e execução das ações que serão desenvolvidas 
durante a semana nas unidades de ensino, com o objetivo de conscien-
tizar e motivar os jovens estudantes a aderir ao programa “Jovem Doa-
dor”.

Como se vê, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que, em res-
peito ao Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência 
na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executi-
vo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. 

A instituição de política pública estadual, mediante Projeto de Lei 
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de iniciativa Parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
como no presente Projeto de Lei. 

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos 
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atri-
buições do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu 
objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo 
legislativo, o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

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

do Projeto de Lei nº 063/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

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 
063/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.                                                                                                   

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 063 /2021

Estabelece Diretrizes para a criação 
de Programa Estadual “Jovem Doador”, a 
ser realizado no Estado do Maranhão.

Art. 1º -  Esta Lei estabelece Diretrizes para a criação do Pro-
grama “Jovem Doador”, a ser realizado no Estado do Maranhão, 
anualmente, na última semana do mês de novembro, com o objetivo 
de aumentar o estoque de sangue do CENTRO DE HEMATOLOGIA 
E HEMOTERAPIA – HEMOMAR para atender ao grande aumento 
da demanda durante as duas maiores festas populares do Maranhão: o 
Carnaval e o São João.

Art. 2º -  Para efeitos desta Lei, o Poder Público ficará respon-
sável pelo planejamento e execução das ações que serão desenvolvidas 
durante a semana, com o objetivo de conscientizar e motivar os jovens 
a aderir ao Programa “Jovem Doador”.

Art. 3º -   Esta Lei entrará em vigor após a sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 205/2021
                
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise constitucionalidade, juridicidade, legalidade 

e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 109/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Wendell Lages, que Dispõe sobre a prioridade no atendi-
mento às mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e/ou sexual 
para emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal – IML.

O Projeto de Lei, em epígrafe, estabelece que as mulheres, víti-
mas de violência doméstica, familiar e/ou sexual, terão prioridade no 
atendimento e emissão de laudos no Instituto Médico Legal – IML, 

visando a realização de exames periciais para constatação de agressões 
e outras formas de violência física e sexual.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

Inicialmente, destaca-se que conforme a Lei nº 11.340/2006 - 
Lei Maria da Penha - é direito da mulher em situação de violência o 
atendimento policial e pericial especializado, conforme o art. 10-A, 
vejamos:

“Art. 10-A. É direito da mulher em situação de violência do-
méstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, 
ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo 
feminino - previamente capacitados. (Incluído pela Lei nº 13.505, 
de 2017)”

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

Todavia, inexistindo Lei Federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculia-
ridades (§3°, do art. 24, da CF/88).

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

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

nº 109/2021, nos termos do Substitutivo anexo a este Parecer.
 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 
109/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto  

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 109 / 2021

Dispõe sobre a prioridade no aten-
dimento às mulheres vítimas de violência 
doméstica, familiar e/ou sexual para emis-
são de laudos pelo Instituto Médico Legal 
– IML e dá outras providências.

Art. 1º. As mulheres, vítimas de violência doméstica, familiar e/
ou sexual, terão prioridade no atendimento e emissão de laudos no Insti-
tuto Médico Legal – IML, visando a realização de exames periciais para 
constatação de agressões e outras formas de violência física e sexual. 

Art. 2º Para efeitos desta Lei, configura-se violência doméstica e 
familiar contra a mulher o disposto nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340, 
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de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e, de outro lado, configu-
ra-se como violência sexual o disposto no artigo 213 da Lei - Decreto nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal Brasileiro.

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 225 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional nº 

013/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Modifi-
ca o Art. 92, II, acrescentando o Defensor Público-Geral do Estado no 
Rol de Legitimados para Proposição de Ação Direta de Inconstituciona-
lidade-ADI no Tribunal de Justiça do Maranhão. 

A Proposta de Emenda Constitucional em epígrafe esteve em 
pauta, para recebimento de Emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos 
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo regi-
mental sem receber emendas ou substitutivo.

Em suma, a Proposta de Emenda Constitucional sob exame pro-
põe nova redação ao inciso II, do art. 92, da Constituição Estadual, no 
que se refere a ampliação do Rol de Legitimados para propositura de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI contra Ato Normativo Mu-
nicipal e Estadual que contrarie dispositivo da Constituição do Estado 
do Maranhão, para incluir a Defensoria Pública como parte legítima, 
com a seguinte redação:

 “Art.92 (...)
......................................................................................................

.........
II - o Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Justiça 

e o Defensor Público-Geral do Estado” (NR); 

Registra a justificativa do autor que atualmente, o art. 92 do texto 
constitucional maranhense prevê que apenas o Governador, a Mesa da 
Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-
-Geral da Justiça, Prefeito e Mesa da Câmara dos Vereadores de qual-
quer municipalidade no Maranhão, o Conselho Seccional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, federações sindicais, entidades de classe e 
conselhos regionais e partidos políticos podem emendar à Constituição 
do Estado, excluindo, de maneira imotivada, o Defensor Público-Geral 
do Estado, que assim como os representantes da Procuradoria Geral do 
Estado e do Ministério Público também exerce uma função essencial à 
Justiça.

Reiterando, esta proposta visa, em última análise, garantir mais 
um instrumento jurídico para a defesa da população carente e vulnerá-
vel de nosso Estado, realizada através da Defensoria Pública, que após 
as alterações levadas a efeito pelo Congresso Nacional através da EC 
80, foi conferida nova roupagem à atuação da instituição, sobretudo 
como expressão e instrumento do regime democrático, sendo forçoso 
reconhecer a importância de se conferir legitimidade ativa ao Defensor 
Público-Geral do Estado para propositura da ADI visando a manuten-
ção da higidez do ordenamento jurídico pátrio, com fim último na pri-
mazia da manutenção do Estado Democrático de Direito. Saliente-se 
que, em havendo a previsão para a propositura do instrumento pelo 
Defensor Público-Geral do Estado, a ação ajuizada pela DPE não esta-
rá mais limitada à demonstração de pertinência temática, como devem 
comprovar sua própria entidade de classe (a Associação dos Defensores 
Públicos – ADPEMA), as federações sindicais e os conselhos regionais, 
fortalecendo sua atuação.

Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a 
legalidade e a técnica legislativa.

O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se in-
serido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de au-
tenticidade constitucional, portanto, conhece limitações constitucionais 
expressas e implícitas e é passível de controle de constitucionalidade.

Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria 
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a 

iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.
O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No caso 

das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da Constituição do 
Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa: 
“A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I – de um 
terço, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa; II – do 
Governador do Estado; III – de mais da metade das Câmaras Muni-
cipais do Estado, com a manifestação de cada uma delas por maioria 
relativa de seus membros”.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente 
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não ha-
vendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se auto-
nomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a capacidade 
de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.

Quanto ao conteúdo, a PEC sob exame, não encontra objeções 
para a sua aprovação, conforme preceitua a Constituição Federal de 
1988, em seu art. 24, inciso XIII, que prevê que compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Defen-
soria Pública.

Desta feita, não há qualquer vício a macular a Proposta de Emen-
da Constitucional, estando, portanto, a matéria em consonância com as 
disposições legais e constitucionais.

Por fim, objetivando adequar a Proposta de Emenda Constitucio-
nal à técnica legislativa, sugerimos a sua aprovação na forma de subs-
titutivo.

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

opino pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 
013/2019, por não possuir nenhum vício formal nem material de in-
constitucionalidade, na forma de substitutivo anexo a esse parecer.

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 Proposta de Emenda Consti-
tucional nº 013/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                            
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa
                                                   
Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA A CONSTI-
TUIÇÃO N° 013 / 2019

Dá nova redação ao inciso II, do 
art. 92, da Constituição do Estado do 
Maranhão, acrescentando o Defensor 
Público-Geral do Estado no rol de legiti-
mados para proposição de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade – ADI no Tribunal 
de Justiça do Maranhão.

Art. 1°. O inciso II, do art. 92, da Constituição do Estado do 
Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 92 ........................................................................................

....................
.....................................................................................
II - O Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral de Jus-

tiça e o Defensor Público-Geral do Estado”. (NR)
.....................................................................................
Art. 2º. Essa Emenda Constitucional entra em vigor na data de 

sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 226 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

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

jeto de Lei Ordinária nº 031/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Mical Damasceno, que dispõe sobre a Campanha de Combate aos 
Golpes Financeiros praticados contra os idosos no âmbito do Esta-
do do Maranhão, e dá outras providências.

Concluída a votação, com 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 031/2021) 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, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
031/2021, em redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 031 / 2021

Dispõe sobre a Campanha de Com-
bate aos Golpes Financeiros praticados 
contra os idosos no âmbito do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica criada a “Campanha de Combate aos Golpes Finan-
ceiros praticados contra os idosos”, realizada anualmente na primeira 
semana do mês de outubro.

Parágrafo Único – A data prevista no caput deste artigo passa a 
integrar o Calendário Oficial de eventos do Estado do Maranhão.

Art. 2º - A Campanha de Combate aos Golpes Financeiros prati-
cados contra os idosos destina-se ao desenvolvimento de ações educa-
tivas, objetivando proteger as vítimas e encorajar a sociedade a praticar 

o enfrentamento, auxílio e atenção as movimentações financeiras prati-
cadas por idosos, priorizando os seguintes temas:

I – prevenção e repressão aos crimes de estelionato contra o ido-
so;

II – proteção e auxílio às vítimas de golpes financeiros.
Art. 3º - A Campanha tem o intuito de combater:
I – a violência financeira ou patrimonial no âmbito familiar ou 

comunitário, por meio da exploração ilegal de recursos dos idosos, per-
petrada por familiares ou pessoas da comunidade, tais como:

a) apropriação indébita de recursos financeiros ou bens; e
b) administração fraudulenta de cartão de benefícios previden-

ciários. 
II - a violência financeira institucional, entendida como a con-

tratação de empréstimos oferecidos por agentes financeiros, sem con-
sentimento ou sem pleno conhecimento dos idosos quanto às regras e 
consequências dos contratos.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que 
couber.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 227 /2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 019/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a divulgação 
do “Disque Denúncia” nos meios que especifica e dá outras providên-
cias.

Nos termos do presente Projeto de Lei, determina que as Empre-
sas Concessionárias que prestam serviços públicos de abastecimento 
de água, de saneamento, de gás, de fornecimento de dados e de distri-
buição de energia elétrica, sediada no Estado do Maranhão, deverão 
manter no mínimo a cada 60 dias, em suas faturas mensais, seja digitais 
ou correspondência física, os seguintes telefones: Disque Denúncia Na-
cional, Disque Denúncia Estadual e Central de Atendimento à Mulher.

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 10.917, de 30 de julho de 2018, 
que Dispõe sobre a divulgação do serviço de Disque-Denúncia Na-
cional de Violência contra a Mulher, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão).

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 

019/2021, 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.
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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 Esta-
do do Maranhão, votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 
019/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 12 de abril de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa
                                                           
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 228 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 007/2020, de autoria do Senhor 
Deputado Duarte Júnior, que Institui alterações da Lei nº 10.227, de 
15 de abril de 2015, com nova redação dada pela Lei nº 10.410 de 30 
de dezembro de 2015, que dispõe sobre o procedimento de utilização 
de veículos apreendidos e removidos para os pátios do Departamento 
Estadual de Trânsito - DETRAN e Delegacias de Polícia do Estado, e 
dá outras providências.

Primeiramente, se faz necessário destacar que tramitou nesta 
Douta Comissão, o Projeto de Lei nº 166/2020, de autoria do Senhor 
Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre a utilização, pelos Órgãos 
do Estado do Maranhão, de veículos apreendidos pelo Poder Judiciário, 
com a mesma essência, já tendo sido aprovado na forma de Substituti-
vo, que revoga a Lei (Lei nº 10.227, de 15 de abril de 2015), apresen-
tado pelo autor da propositura de Lei e adotado pelo Então Relator, o 
Senhor Deputado Neto Evangelista.

Conforme prevê o art. 170, do Regimento Interno desta Casa Le-
gislativa, “As proposições idênticas ou versando matéria correlatas 
serão anexadas a mais antiga, desde que seja possível o exame em 
conjunto.”

Como não é mais possível a análise da proposição, também não 
há possibilidade de anexá-las, restando apenas a opção de declarar o 
Projeto de Lei, ora analisado, prejudicado. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela PREJUDICABILIDADE do 

Projeto de Lei nº 007/2020.
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 
007/2020, nos termos do voto do Relator.               

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

em 12 de abril de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

                                                            
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 229 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 024/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Rildo Amaral, que Reconhece a prática de atividade física e 
do exercício físico como essenciais para a população do Maranhão em 
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, 
bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionais por 
moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

Primeiramente, se faz necessário destacar que tramitou nesta 
Douta Comissão, o Projeto de Lei nº 330/2020, de autoria do Senhor 
Deputado Rafael Leitoa, que reconhece a prestação dos serviços de ati-
vidade física e exercícios físicos como essenciais, no Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências, com a mesma essência, já tendo sido 
aprovado na forma do texto original.

Conforme prevê o art. 170, do Regimento Interno desta Casa Le-
gislativa, “As proposições idênticas ou versando matéria correlatas 
serão anexadas a mais antiga, desde que seja possível o exame em 
conjunto.”

Como não é mais possível a análise da proposição, também não 
há possibilidade de anexá-las, restando apenas a opção de declarar o 
Projeto de Lei, ora analisado, prejudicado. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela PREJUDICABILIDADE do 

Projeto de Lei nº 024/2021.
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 
024/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 12 de abril de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                          
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 230/2021

RELATÓRIO: 
A Prefeita do Município de Colinas, a Senhora Valmira Miranda 

da Silva Barroso, através do Ofício nº 219/2021, datado de 06 de abril 
de 2021, solicita a ratificação e o reconhecimento, por esta Casa Legis-
lativa, de estado de calamidade pública no Município de Colinas, neste 
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Estado, em virtude do aumento da infecção pela Covid-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral).

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em virtude do aumento da infecção pela Covid-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral), foi declarado o Estado de Calami-
dade Pública no Município de Colinas, através do Decreto Municipal nº 
008, de 29 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 
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 Colinas, através do Decreto nº 008, de 29 
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 Colinas, 
na forma seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2021 

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Che-
fe do Poder Executivo do Município de Colinas, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto 
Municipal nº 008, de 29 de março de 2021, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Colinas.

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 011/2021, contra o voto do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 12 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 231/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Vargem Grande, o Senhor José Car-

los de Oliveira Barros, através do Ofício nº 085/2021, datado de 06 de 
abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de 
estado de calamidade pública no Município de Vargem Grande, neste 
Estado, em virtude do aumento da infecção pela Covid-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral).

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em virtude do aumento da infecção pela Covid-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral) e H1N1, foi declarado o Estado 
de Calamidade Pública no Município de Vargem Grande, através do 
Decreto Municipal nº 033, de 26 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 
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, 
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necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Vargem Grande, através do                     De-
creto nº 033, de 26 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 Vargem 
Grande, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 012/2021 

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe 
do Poder Executivo do Município de Vargem Grande, em todo territó-
rio do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e ao H1N1, nos ter-
mos do Decreto Municipal nº 033, de 26 de março de 2021, que declara 
o estado de calamidade pública no Município de Vargem Grande.

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 012/2021, contra o voto do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 12 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 232/2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 016/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que “dispõe acerca 
da instituição de programa estadual de incentivo à realização de teste 
rápido de HIV/AIDS, sifilis e hepatites na forma que indica”

 Em suma a proposição prevê que fica determinada a instituição 
de programa estadual de incentivo a realização de teste rápido de HIV/
AIDS, Sífilis e Hepatites, com o objetivo atender a todos os pacientes 
usuários do sistema público de saúde do Estado, mediante a inclusão no 
rol de exames de rotina. Ficando ao encargo da Secretaria da Saúde do 

Estado do Maranhão – SES/MA a coordenação e gerência do programa 
previsto, bem como firmar convênios e parcerias com Entidades do se-
tor público ou privado para execução do programa. 

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao ins-
tituir programa, delega atribuições aos órgãos da Administração pública 
estadual, no caso, a Secretaria da Saúde do Estado do Maranhão – SES/
MA.

Com efeito, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa.

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)

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 
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o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

016/2021 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 
016/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares  
Relator:  Deputado Wendell Lages                                            

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 233/2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que “Institui o Pro-
grama de Prevenção de Violências Autoprovocadas ou Autoinfligidas.”

 Em síntese a proposição prevê que fica instituído o Programa de 
Prevenção de Violências Autoprovocadas ou Autoinfligidas com a fina-
lidade de atender e capacitar policiais civis, militares e agentes peniten-
ciários para o auxílio e o enfrentamento da manifestação do sofrimento 
psíquico e do suicídio. Para a operacionalização do programa instituído 
por esta propositura lei, a Secretaria de Segurança Pública criará serviço 
de acolhimento destinado à construção de protocolos e estratégias de 
implementação à prevenção do suicídio, bem como celebrar convênios 
com instituições do sistema público de saúde, a fim de realizarem em 
conjunto as atividades e programações definidas nesta lei. 

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao ins-
tituir programa, delega atribuições aos órgãos da Administração pública 
estadual, no caso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ma-
ranhão – SSP/MA, além de dispor sobre a organização e o funciona-
mento da administração do Estado, matéria de competência privativa 
do Governador, a teor do que dispõe o inciso V do artigo 64, da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa.

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)

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

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

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

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

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

006/2021 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 
006/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares  
Relator:  Deputado Rafael Leitoa                                            
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Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 234/2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 078/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que “Dispõe so-
bre instituição do Programa Estadual de Apoio à Oncologia Infantil e 
Enfermidades Correlacionadas - PRÓ - ONCOLOGIA INFANTIL e dá 
outras providências.”

 Em síntese a proposição prevê que fica instituído o Programa Es-
tadual de Apoio a Oncologia Infantil e Enfermidades Correlacionadas 
- PRÓ-ONCOLOGIA INFANTIL, visando a prevenção e o combate 
ao câncer infantil. O programa instituído por esta propositura lei será 
implementado visando o repasse estadual à ações e serviços de atenção 
oncológica Infantil e enfermidades correlacionadas, desenvolvidos por 
instituições de prevenção e combate ao câncer infantil. Dentre as ações, 
destaca-se a implantação de, no mínimo, uma unidade de saúde es-
pecializada em cada Diretoria Regional de Saúde do Estado.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao ins-
tituir programa, delega atribuições aos órgãos da Administração pública 
estadual, no caso, a Secretaria da Saúde do Estado do Maranhão – SES/
MA. Além de dispor sobre a organização e o funcionamento da admi-
nistração do Estado, matéria de competência privativa do Governador, 
a teor do que dispõe o inciso V do artigo 64, da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa.

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)

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.
O dispositivo acima trata de início de programas ou projetos não 

incluídos na Lei Orçamentária Anual. Esse inciso veda o início de pro-
gramas não incluídos na LOA, de sorte que nenhuma despesa poderá 
ser feita sem previsão orçamentária. Assim, a proposta orçamentária 
anual de iniciativa do Poder Executivo deve conter as verbas necessá-
rias à efetivação das políticas públicas consideradas prioritárias para o 
governante. 

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

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

078/2021, 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 
078/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares  
Relator:  Deputado Ciro Neto 
                                           
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 235/2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                        TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021 31
dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 095/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que “dispõe sobre a 
criação do programa “merenda nas férias”, no âmbito do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.”

 O projeto de lei em epígrafe institui, no Estado do Maranhão, 
o Programa Merenda nas Férias, que terá como objetivo fundamental 
a alimentação dos alunos da rede pública estadual de ensino, durante 
o período de férias e recesso escolar. O acesso alimentar de que trata 
o presente projeto de lei poderá ocorrer das seguintes formas: nas ins-
talações e refeitórios das escolas estaduais; por distribuição de cestas 
básicas; por cartão alimentação. 

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao 
instituir programa, delega atribuições aos órgãos da Administração 
pública estadual, além de dispor sobre a organização e o funciona-
mento da administração do Estado, matéria de competência privativa 
do Governador, a teor do que dispõe o inciso V do artigo 64, da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa.

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)

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.
O dispositivo acima trata de início de programas ou projetos não 

incluídos na Lei Orçamentária Anual. Esse inciso veda o início de pro-
gramas não incluídos na LOA, de sorte que nenhuma despesa poderá 
ser feita sem previsão orçamentária. Assim, a proposta orçamentária 
anual de iniciativa do Poder Executivo deve conter as verbas necessá-
rias à efetivação das políticas públicas consideradas prioritárias para o 
governante. 

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

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

095/2021 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 
095/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares  
Relator:  Deputado Rafael Leitoa    
                                        
Vota a favor                                                         Vota contra
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 236/2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 015/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que “Dispõe sobre 
a instituição de cursos gratuitos destinados à mulher gestante, sobre 
cuidados e atendimentos emergenciais a crianças de zero a seis anos e 
dá outras providências.” 

 O Projeto de Lei, em epígrafe, institui, no Estado do Maranhão, 
cursos gratuitos destinados à mulher gestante, usuária da rede pública 
estadual de saúde, sobre cuidados e atendimentos emergenciais a crian-
ças de zero a seis anos. Os cursos deverão ser ministrados em hospitais 
e postos de saúde da rede pública estadual, durante o período do pré-
-natal, por equipes interdisciplinares das áreas de Medicina, Nutrição, 
Enfermagem, Psicologia e Serviço Social, cujos profissionais são in-
tegrantes do quadro de servidores públicos do Estado do Maranhão. 
Destaca-se que a Secretaria Estadual da Saúde ficará encarregada de 
promover todos os atos necessários para a implantação, criação de con-
teúdo e disponibilização dos cursos que serão ofertados.  

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao 
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instituir programa, delega atribuições aos órgãos da Administração 
pública estadual, no caso em espécie, a Secretaria de Saúde do Esta-
do do Maranhão – SES/MA, além de dispor sobre a organização e o 
funcionamento da administração do Estado, matéria de competência 
privativa do Governador, a teor do que dispõe o inciso V do artigo 64, 
da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa.

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)

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.
   O dispositivo acima trata de início de programas ou projetos 

não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Esse inciso veda o início de 
programas não incluídos na LOA, de sorte que nenhuma despesa pode-
rá ser feita sem previsão orçamentária. Assim, a proposta orçamentária 
anual de iniciativa do Poder Executivo deve conter as verbas necessá-

rias à efetivação das políticas públicas consideradas prioritárias para o 
governante. 

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

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

015/2021, 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 
015/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares  
Relator:  Deputado Doutor Yglésio                                            

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 237/2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 017/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que “Estabelece 
Prioridade para a vacinação contra COVID-19, das Pessoas com De-
ficiência no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.” 

 O projeto de lei em epígrafe estabelece a prioridade das pessoas 
com deficiência no âmbito no Estado do Maranhão para vacinação con-
tra COVID- 19. Prevê ainda que a Secretaria Estadual promova a 
inclusão de Pessoas com Deficiência. 

Com efeito, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, já prioriza os casos de deficiência permanente e 
severa, de modo que a abrangência do grupo em questão, sem dúvida 
merecedor de proteção estatal, na lista de precedência poderia acarre-
tar a retirada total ou parcial de outros grupos já incluídos no rol dos 
que serão vacinados de forma prioritária, presumivelmente escolhidos 
a partir de critérios técnicos e científicos definidos pelas autoridades 
sanitárias.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao ins-
tituir a prioridade, delega atribuições aos órgãos da Administração 
pública estadual, no caso em espécie, a Secretaria de Saúde do Esta-
do do Maranhão – SES/MA, além de dispor sobre a organização e o 
funcionamento da administração do Estado, matéria de competência 
privativa do Governador, a teor do que dispõe o inciso V do artigo 64, 
da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
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equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa.

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)

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

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

017/2021 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 
017/2021, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 12 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares  
Relator:  Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 238 /2021

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 158/2021, de autoria do Senhor Deputado Neto 
Evangelista, que Considera de Utilidade Pública o Grupo de Ação 
pela Solidariedade Humana-GASH, entidade sem fins lucrativos, 
com sede e foro  no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, de duração inde-
terminada, que tem por finalidade promover ações de apoio a comuni-
dades carentes e sensibilizar a sociedade civil organizada e organismo 
governamentais e não governamentais no sentido de criar instrumentos 
que viabilizem o apoio as famílias, crianças, jovens e adultos.

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

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

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

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

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei                             nº 
158/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em  12  de abril de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                        
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 239 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2021, apre-

sentado pelo Senhor Deputado Fábio Braga, que propõem Conceder o 
Título de Cidadã Maranhense á Engenheira Agrônoma Gisela Regina 
Introvini, natural da Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Consta na Justificativa do autor da propositura de Lei, que a  
homenageada,  a Senhora Gisela Introvini, Técnica em Agropecuária e 
Engenharia Agrônoma, formada pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, com especialização na produção de sementes, doenças de se-
mentes e plantas, tecnologia da informação e agronegócio. 

Cidadã Balsense, tem como missão promover o desenvolvimen-
to sustentável da região através de trabalhos que visem proporcionar 
maior visibilidade e valorização territorial aos estados Maranhão e 
Piaui.

Trabalhou nas grandes cooperativas do Paraná e está em Balsas 
há 25 anos como Superintendente da Fundação de Apoio à Pesquisa 
do Corredor de Exportação Norte “Irineu Alcides Bays” (FAPCEN).

(2000-2015) Coordenou o projeto melhoramento genético de cul-
tivares de soja entre a FAPCEN com Embrapa Soja, conduzindo cam-
pos experimentais nos estados Maranhão, Piauí e Tocantins, permitin-
do dessa maneira que a soja pudesse expandir nas regiões de baixas 
altitudes do Norte e Nordeste do Brasil.

(2000-2016) Esteve na Presidência da Comissão de Sementes e 
Mudas no Estado do Maranhão (CSM-MA), quando implantou a certi-
ficação de sementes de grandes culturas no Estado.

(2017-2021) Está como Presidente da Associação das Mulheres 
do Agronegócio da região do MATOPI, uma plataforma feminina que 
interliga mulheres do agro com as do comercio e universidades.

(2010-2021) Está como membro da Diretoria Executiva da Rou-
nd Table for Responsible Soy – (RTRS), um organismo internacional 
pertencente a 23 países, que certifica propriedades rurais que produ-
zem milho e soja.

(2000-2021) Preside a Comissão Organizadora da maior feira 
do agronegócio no estado do Maranhão – AGROBALSAS, que se en-
contra na sua 18. Edição.

(2020) Coordena o Pacto Regional da Região de Balsas junta-
mente com o Instituto do governo da Holanda Susteinable Trade Ini-
tiative – (IDH), direcionado aos 12 municípios do sul do estado que 
plantam soja, dentro das metas propostas aos eixos, Produzir, Conser-
var e Incluir.

(2016) Publicou Artigo cientifico sobre Certificação RTRS nos 
cerrados nordestinos, coautora tese mestrado com o título, Produção 
de Sementes Sustentáveis RTRS pela Universidade Pelotas/RS.

(2010) Autora do livro, Semeando a Linha do Equador, que conta 
a história da introdução da soja nas regiões norte e nordeste do Brasil, 
como também sobre a miscigenação de diferentes etnias na região dos 
cerrados.

(2019) Autora do Anuário, Os caminhos da Soja Sustentável, dos 
Campos de Produção ao Porto Itaqui, que mostra a grandeza da agri-
cultura, artesanatos e pontos turísticos do MATOPI.

Proferiu palestras sobre Agricultura Sustentável no Nordeste do 
Brasil, em eventos internacionais na França, China, Bélgica, Holanda 
e em diferentes estados brasileiros.

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

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

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 

ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-

nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

Da análise da propositura, tem-se, pois, por preenchidos os re-
quisitos exigidos para a concessão do título mencionados pelo art. 138, 
V, h, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, com nova 
redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 004/2021, de autoria do Senhor Deputado Fábio 
Braga.

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 nº 004/2021, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, em 
12 de abril de 2021.                                                                                                                                                                                                       

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

NIA
P A R E C E R Nº 240 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 141/2021, de autoria do 
Deputado Estadual Wellington do Curso, que “Cria o Projeto Vale 
Alimentação Estudantil, destinado a ações de transferência de renda 
aos estudantes da rede pública estadual de ensino, configurando be-
nefício complementar emergencial, em razão do estado de calamidade 
pública em saúde decorrente da pandemia da COVID-19, e dá outras 
providências”

A proposição prevê a criação de um programa de transferência de 
renda aos estudantes da rede pública estadual de ensino, com recursos 
oriundos do Fundo Estadual de Combate à pobreza, autoriza o Poder 
Executivo a contratar Caixa Econômica ou Banco do Brasil para ope-
racionalizar o programa e cria penalidade administrativa (multa) para 
servidores públicos. 

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

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

A Constituição Estadual em repetição obrigatória da CF/88, de-
termina em seu art. 43, IV e V, que compete privativamente ao Go-
vernador do Estado a iniciativa de leis sobre servidores públicos 
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estaduais e sobre criação, estruturação e atribuições 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 
iniciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvol-
vimento estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor 
sobre a estrutura 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)

Então, execução de Programas e ingerência em recursos de 
Fundo Estadual, 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 ope-
racionalização de tal atividade (inclusive quanto aos gastos – despesas 
- advindos da aplicação da lei).  Também o Projeto de Lei cria um novo 
tipo de infração administrativa a servidores públicos com penalidade 
pecuniária (multa), adentrado assim, no regime jurídico dos servidores, 
invadindo, pois, competência do Governador do Estado. 

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.
Isto posto, a proposição, ora analisada, apresenta-se formal-

mente inconstitucional. 
VOTO DO RELATOR:
Ex positis, opinamos pela rejeição ao Projeto de Lei nº 

141/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal por ferir o prin-
cípio da reserva de iniciativa e por consequência o princípio da separa-
ção dos poderes.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
141/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares  
Relator:  Deputado Rafael Leitoa     
                                       
Vota a favor                                                         Vota contra
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 244 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
n° 119/2021, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que 
Obriga os Municípios do Estado do Maranhão a dar publicidade, nos 
sítios oficiais próprios, dos dados de vacinação na forma que especifica, 
e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, os Municípios do Esta-
do de Maranhão, deverão dar publicidade aos dados de vacinação, nos 
sítios oficiais próprios, com as seguintes informações: Nome Comple-
to com a identificação do número do CPF e do RG; Data da Vacina; 
Local de vacinação; Grupo prioritário; Dados do lote; Cargo e função 
do profissional da saúde responsável pela aplicação da vacina; Outras 
informações ou observações relevantes.

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

A Constituição Federal, no sistema de repartição de competência 
entre entes federados, previu regras e princípios do sistema federativo, 
previstas expressa e implicitamente, ficando a cargo da União as temá-
ticas gerais, aos Estados as setoriais/regionais (de forma suplementar) 
e aos Municípios àquelas que dizem respeito ao interesse local, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição (art.18 da CF/88), reconhe-
cendo aos municípios a autoadministração e a autolegislação, deixando 
claro a descentralização do poder politico entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.   

Com efeito a Constituição Federal em seu (art. 30, I, II), são en-
contradas as competências administrativas e legislativas dos municí-
pios, que garante a autonomia a este ente, contemplando o conjunto 
de competências matérias e legislativas para os municípios (princípio 
federativo), senão vejamos:

Art. 30. Compete aos Municípios: (EC no 53/2006)
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que cou-

ber;
(...)
De fato, a matéria de fundo versada no presente Projeto de Lei, 
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diz respeito à publicidade nos sítios oficiais próprios, dos dados de va-
cinação dos Municípios. Assunto que figura como matéria de interesse 
local. 

Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local cuja a 
competência legislativa é do Município por força do disposto no art. 30, 
da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado implicitamente normatizar 
matérias expressamente afetas a outros entes públicos pela Constitui-
ção Federal. Acerca da matéria de fundo, atinente ao interesse local do 
ente municipal, é primorosa a lição de Alexandre de Moraes, que afirma 
“interesse local refere-se aos interesses que disserem respeito mais di-
retamente às necessidades do Município, mesmo que acabem gerando 
reflexos no interesse regional (Estados) ou geral (União)” 

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

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

Outrossim, se o objetivo é obter informações dos Municípios, já 
existe lei federal que garante seu acesso, se trata da Lei nº 121.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação). A partir de um pedido formulado, com 
base no normativo citado, é possível obter as informações que se busca 
no presente projeto de lei. Não havendo, assim, a necessidade de uma 
nova produção legislativa para alcançar o seu objetivo. A mobilização 
do processo legislativo deve se limitar a propostas que interfiram, posi-
tiva e significativamente, na vida dos maranhenses.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

119/2021, por estar eivado de inconstitucionalidade, visto que a matéria 
sob exame é da competência legislativa dos Municípios.

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 
119/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares  
Relator:  Deputado Ciro Neto   
                                         
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 246 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 157/2020, de autoria do 

Senhor Deputado Vinicius Louro, que Autoriza o executivo a criar gra-
tificação especial temporária de insalubridade para os policiais milita-
res e bombeiros militares do estado do Maranhão, enquanto perdurar o                
estado de calamidade pública em decorrência da Pandemia do Novo 

Coronavírus (Covid-19) estabelecido pelo Decreto nº 35672/2020, de 
19/03/2020.

O Projeto de Lei em epígrafe, em seus termos, autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Gratificação Especial temporária de insalubri-
dade para os Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do 
Maranhão, enquanto perdurar o estado de calamidade pública em de-
corrência da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) estabelecido 
pelo Decreto nº 35672/2020, de 19/03/2020.

Com efeito, faz-se necessário asseverar que as chamadas “leis 
autorizativas” não possuem resultados efetivos, nos casos em que não 
há previsão constitucional para que o Legislativo tenha que autorizar o 
Executivo na prática de algum ato jurídico específico, pois além de se-
rem inconstitucionais, a sua implementação fica completamente adstrita 
à órbita discricionária do Poder Executivo, ou seja, ele decide quando e 
como fazer ou se irá fazer ou não, porquanto, tal norma é inócua.

Os Projetos de Leis autorizativos constituem mera sugestão ao 
Poder Executivo e, por isso, são inconstitucionais e injurídicos, por tra-
tarem de matéria cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Execu-
tivo e por não conterem o comando obrigatório, nada acrescentando ao 
ordenamento jurídico. 

Destaco que no caso em tela, não aplica a edição de lei autoriza-
tiva, pois não há preceito constitucional ou legal que estabeleça a ne-
cessidade do Poder Legislativo editar uma norma autorizando o Poder 
Executivo a criar atribuições para seus próprios órgãos.

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

Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o prin-
cípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva 
de iniciativa adentrando na esfera administrativa do Poder Executivo, 
padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.

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

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

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

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

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

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

V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Esta-
do ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública              
estadual.

O Parlamento no seu processo legislativo não pode ignorar as 
atribuições necessárias para o exercício das funções de cada Poder. En-
tre as matérias que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo 
estadual, acham-se aquelas que orbita na esfera administrativa (au-
toadministração) de outro Poder que na maioria dos casos não há 
necessidade de Lei, bastando um ato administrativo, como no caso 
em tela.

   Nota-se que se configura invasão direta na autoadministração 
do Poder Executivo em face do princípio da separação dos poderes, a 
edição de lei de iniciativa Parlamentar, que versa sobre matéria orça-
mentária e servidores públicos, como acima descrito.

Ademais, o projeto autorizativo, caso em espécie, nada acres-
centa ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para 
aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer 
aquilo que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Execu-
tivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de 
cobrar tal uso.

Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera 
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sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido 
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional, 
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete pri-
vativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo; por 
usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta na 
Constituição, conforme acima mencionado (descrito), nada importando 
se a finalidade é apenas autorizar; por ferirem o princípio constitucio-
nal da separação de poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

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

pela rejeição do Projeto de Lei, em comento, em face de sua incons-
titucionalidade.

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 
157/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares  
Relator:  Deputado Doutor Yglésio                                            
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                                                           

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 247 /2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 055/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Dispõe sobre o fornecimento de 
absorventes higiênicos biodegradáveis nas Escolas Públicas do Estado 
do Maranhão e dá outras providências.

 Em síntese a proposição de Lei, prevê a instituição do Programa 
de Fornecimento de Absorventes Higiênicos Biodegradáveis nas Esco-
las Públicas Estaduais, no âmbito do Estado do Maranhão.

Prevê ainda, que o Poder Executivo dialogará e estabelecerá 
convênios com as Instituições Públicas de Ensino no âmbito Estadual, 
para que seus dirigentes incluam na relação do material de higiene a ser 
adquirido para as escolas absorventes higiênicos biodegradáveis para 
serem distribuídos às alunas que não possuam condição de adquiri-los.

Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame, ao ins-
tituir programa, delega atribuições ao Poder Executivo. Além de dispor 
sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado, 
matéria de competência privativa do Governador, a teor do que dispõe 
o inciso V, do artigo 64, da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa.

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)

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.
O dispositivo acima trata de início de programas ou projetos não 

incluídos na Lei Orçamentária Anual. Esse inciso veda o início de pro-
gramas não incluídos na LOA, de sorte que nenhuma despesa poderá 
ser feita sem previsão orçamentária. Assim, a proposta orçamentária 
anual de iniciativa do Poder Executivo deve conter as verbas necessá-
rias à efetivação das políticas públicas consideradas prioritárias para o 
governante. 

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

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

055/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
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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 
055/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares  
Relator:  Deputado Rafael Leitoa   
                                         
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 248 /2021

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

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 063/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Rigo Teles, que estabelece penalidades adminis-
trativas aos torcedores infratores e aos clubes de futebol cuja torcida 
praticarem crime de racismo em estádios do Estado de Maranhão.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, estabelece que 
aos torcedores e aos clubes de futebol cuja torcida praticar atos de ra-
cismo nos estádios ou localidades relacionadas à torcida será aplicada 
sanção administrativa, nos termos desta lei, sem prejuízo da aplicação 
de outras penalidades previstas em Lei.

Ressalte-se por oportuno que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com o Projeto de Lei nº 164/2020 de autoria do 
Deputado Doutor Yglésio, o qual possui  a mesma finalidade, que dis-
põe sobre punição administrativa para atos de racismo e LGBTIFOBIA 
praticados nos estádios de futebol do Estado do Maranhão.

Outrossim, o Projeto de Lei nº 164/2020 já recebeu parecer fa-
vorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 
137/2021 em 23/03/2021), o que impede a anexação do Projeto de Lei 
nº 063/2020 a ele.

Assim sendo, somos pela PREJUDICABILIDADE, do projeto 
de lei sob exame, nos termos do Art. 170 do Regimento Interno, que 
prevê:

“Art. 170 – As proposições idênticas ou versando matéria cor-
relatas serão anexadas a mais antiga, desde que seja possível o exame 
em conjunto.”

Portanto, como não será possível a análise em conjunto, tendo em 
vista que o Projeto de Lei nº 164/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio já foi analisado no âmbito desta Comissão, o Projeto 
sob exame se encontra prejudicado.

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

Lei nº 063/2020, em face do presente projeto guarda correlação de ob-
jeto com o Projeto de Lei nº 164/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, o qual possui o mesmo sentido.

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 PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei 
nº 063/2020, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 12 de abril de 2021.                                               

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 249 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 029/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dis-
põe sobre medidas de proteção a menores de idade na comercialização 
de livros, artigos literários e periódicos, impressos, digitais ou em áu-
dio, no Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei, em epígrafe, prevê que os livros, artigos lite-
rários e periódicos destinados ao público infantil e infanto-juvenil, co-
mercializados no Estado do Maranhão, devem apresentar informações 
claras e precisas quando ao seu conteúdo, constando ostensivamente 
na capa e contracapa, o público a que se direciona e eixos temáticos 
abordados na obra.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados, 
além das competências comuns (art. 23, CF/88) e concorrentes (art. 24, 
CF/88), coube tudo aquilo que não seja vedado pela Constituição (art. 
25, § 1º, CF88).

Sobre a temática abordada pelo projeto de lei em análise, o STF 
entende ser inconstitucional lei estadual que exija que produtos tenham 
determinados requisitos para circularem no respectivo estadual, por di-
ficultar a inserção de bens provenientes de outras localidades em seu 
mercado, bem como a livre circulação de mercadorias.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcial-
mente procedente pedido feito na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 750, contra dispositivos de lei fluminense sobre a obrigatorieda-
de de informações nas embalagens dos produtos alimentícios comercia-
lizados no Estado do Rio de Janeiro e as respectivas sanções por des-
cumprimento. A maioria dos ministros entendeu que parte da lei (que 
trata da exigência das informações) deve ser declarada inconstitucional, 
uma vez que ao estabelecer tal obrigatoriedade, o estado dificulta a in-
serção de bens provenientes de outras localidades em seu mercado, bem 
como a livre circulação de mercadorias.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idCon-
teudo=351413

Ao dispor sobre o referido tema, qualquer Lei Estadual afrontará 
a Constituição Federal no seu art. 22, VIII, que dispõe ser competência 
da União legislar privativamente sobre o comércio interestadual.

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

029/2021, por possuir 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, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Ordi-
nária nº 029/2021, contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 12 de abril de 2021.
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                          Vota contra
Deputado Wendell Lages                       Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ciro Neto
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 250 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 224/2020, de autoria do  Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que 
Estabelece as Diretrizes sobre a disponibilização de assistência psico-
lógica remota para as pessoas em situação de isolamento ou quarente-
na, enquanto perdurar as medidas de enfrentamento da pandemia do 
covid19 ou quando decretado estado de emergência em saúde ou ca-
lamidade pública, decorrente de pandemias ou epidemias de doenças 
infectocontagiosas.

Nos termos da presente Propositura de Lei, em seu art. 1º, esta-
belece as Diretrizes, no âmbito do Estado do Maranhão, da assistência 
psicológica remota gratuita a qualquer pessoa que necessitar de apoio 
emocional por reflexos do enfrentamento à pandemia causada pelo CO-
VID-19 ou por qualquer outra situação de calamidade pública, decor-
rente de pandemias ou epidemias de doenças infectocontagiosas.

Já no artigo quinto da mencionada propositura trata da contra-
tação por tempo determinado, pelo Poder Executivo, das pessoas que 
atuarão no Programa estabelecido pelo presente Projeto de Lei, senão 
vejamos: 

Art. 5º. A critério do Poder Executivo, poderá ficar o orçamento 
da contratação ou seleção de pessoal habilitado na área de psicologia, 
conforme preceitua a Lei Ordinária 6915/97 e suas alterações.

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.

Porém, a Carta Estadual apresenta determinadas matérias de ini-
ciativa privativa (reservada ou exclusiva) de ente/agente determinado. 
Destaca-se, destes casos, a exclusividade ao Chefe do Executivo para a 
deflagração do processo legislativo (leis complementares e ordinárias), 
conforme previsto no art. 43, III e V, da Constituição Estadual:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: [...] II – criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento 

de sua remuneração; III – organização administrativa e matéria orça-
mentária [...] V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual [...] . (modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 
17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013) [...] (grifei)

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.

Afirma que o Poder Executivo, o que deve ser feito por meio 
da Secretaria Estadual da Saúde (já que se trata do cuidado da saúde) 
ficará encarregada de criar um canal de acesso remoto para contato 
com todos que lhe procurarem para prestar-lhes atendimento.

Apesar da relevância social do tema, o projeto de lei cria atribui-
ções para uma Secretaria de Estado, o que é vedado pelo art. 43, V, da 
CE/MA. Além disso, traz a previsão de contratação de mão de obra a 
fim de atender a demanda que está criando, alterando a estrutura e crian-
do cargos, ainda que temporários, no Poder Executivo.

O STF já se manifestou a respeito:
Não usurpa a competência privativa do chefe do Po-

der Executivo lei que, embora crie despesa para a adminis-
tração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de 
seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.  
[ARE 878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 
11-10-2016, Tema 917.]

Portanto, o Projeto de Lei, ora em análise, possui vício intranspo-
nível de inconstitucionalidade formal quanto à competência legislativa.

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

224/2020 por possuir vício formal de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
224/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
   
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 251 /2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 260/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigato-
riedade de inclusão de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - LI-
BRAS, nos telejornais, nas propagandas e programas institucionais do 
Governo Estadual transmitidos nas emissoras televisivas no âmbito do 
Estado do Maranhão.

Nos termos da presente Propositura de Lei, torna obrigatória a 
inclusão de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - Libras pelas 
emissões de televisão estabelecidas no âmbito do Estado do Maranhão, 
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em todos os seus telejornais e programações locais, bem como nas pro-
pagandas e programas institucionais estaduais por elas transmitidos.

 Ademais, o Projeto de Lei, prevê ainda, que as emissoras de te-
levisão deverão promover uma comunicação inclusiva e de qualidade, 
que ofereça amplo acesso às pessoas com deficiência auditiva a todas a 
suas grades de programação local.

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 nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos adminis-
trativos é chamado de atribuição) e sim de concessão de intérpretes da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, aos telejornais, propagandas e 
programas institucionais do Governo Estadual transmitidos nas Emis-
soras televisivas, no âmbito do Estado do Maranhão.

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.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

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

nº 260/2020, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
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 
260/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
   
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 260 /2020
 
Institui obrigatoriedade de inclusão de intérpretes da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, nos telejornais, nas propagandas e pro-
gramas institucionais do Governo Estadual transmitidos nas emissoras 
televisivas, no âmbito do Estado do Maranhão, na forma que especifica. 

Art. 1º. Esta Lei torna obrigatória a inclusão de intérpretes da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras pelas emissões de televisão estabe-
lecidas no âmbito do Estado do Maranhão, em todos os seus telejornais 
e programações locais, bem como nas propagandas e programas institu-
cionais estaduais por elas transmitidos.

 Parágrafo único. As emissoras de televisão nos termos previs-
tos no caput deste artigo deverão promover uma comunicação inclusiva 
e de qualidade, que ofereça amplo acesso às pessoas com deficiência 
auditiva a todas a suas grades de programação local.

Art.  2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
   PARECER Nº 252/2021
                
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 155/2020, de autoria do 
Senhor Deputado Duarte Junior, que Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da garantia de acompanhante ou atendente pessoal para pessoas com 
deficiência em situação de atendimento ou internação em tempos de 
pandemia.

Nos termos da presente Propositura de Lei, à pessoa com defi-
ciência internada ou em observação é assegurada a prioridade de aten-
dimento, bem como, o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, 
ainda que decretado estado de calamidade pública, sítio, defesa ou 
emergência, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar 
condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

Prevê ainda a propositura de Lei, os hospitais e prontos atendi-
mentos deverão possuir plano de contingência para emergências, com 
equipes técnicas preparadas para lidarem com pacientes que tenham 
algum tipo de deficiência, incluindo as intelectuais e cognitivas, tais 
como pessoas com transtorno do espectro autista.  

Sabe-se que o sistema normativo pátrio estabelece procedimen-
tos e competências para um diploma normativo adentrar validamente o 
ordenamento jurídico. Caso contrário, existe o controle de constitucio-
nalidade de modo a anular os diplomas que se consideram inválidos.

Neste passo, dentro do complexo sistema de controle de consti-
tucionalidade das leis brasileiro, as próprias Casas Legislativas tratam 
de fazê-lo num momento anterior, enquanto acontece a metamorfose do 
projeto numa lei ou qualquer outro ato normativo.

Portanto, torna-se obrigatório que o processo de produção legife-
rante observe, estritamente, as regras constitucionais e legais. 

A proteção das pessoas com deficiência teve sua regulamentação 
iniciada na Constituição Federal de 1988, competindo aos Estados, con-
correntemente com a União, o Distrito Federal e os Municípios legislar 
sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiên-
cia (art. 24, XIV).

A Constituição do Estado do Maranhão prevê a competência para 
a iniciativa legislativa nos arts. 12, I, b e n; 30 e 42, estando, portanto, 
esse Projeto de Lei dotado de constitucionalidade formal.

Quanto à matéria a ser regulamentada no presente Projeto, re-
gistre-se que, alguns hospitais e prontos atendimentos já se pronuncia-
ram autorizando, em casos pontuais, como os de pacientes com alguma 
deficiência intelectual ou cognitiva, a presença de um acompanhante 
em tempo integral na consulta médica, observação ou internação, como 
bem justifica o autora da propositura de lei.

Ressalte-se, por oportuno, que já foi editada a Lei Ordinária Es-
tadual nº 10.097/2014, favorecendo também o acompanhante do de-
ficiente físico, em eventos culturais, esportivos e de entretenimento, 
organizados por pessoas de direito publico, privado e/ou filantrópico.

No presente caso, não há óbice à aprovação do presente projeto 
de lei, uma vez que o mesmo não padece de inconstitucionalidade for-
mal ou material.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente Pro-

jeto de Lei nº 155/2020, em face de sua constitucionalidade formal e 
material.
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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 
155/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
     
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 255/2021

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

galidade e técnica legislativa do Veto Parcial Aposto ao Projeto de 
Lei nº 149/2020, de autoria do Senhor Deputado Felipe dos Pneus, 
que Estabelece as Diretrizes para o Programa Estadual “Proteção da 
Vida das Mulheres: Combate ao Covid 19 e à Violência Doméstica”, de 
monitoramento das mulheres vítimas de violência doméstica durante o 
estado de calamidade, decretado em razão da Pandemia do COV1 0-19, 
no Estado do Maranhão.

 Através da Mensagem nº 054/2020, o Senhor Governador do 
Estado, 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.

A presente proposta, em linhas gerais, objetiva estabelecer dire-
trizes para o Programa Estadual “Proteção da Vida das Mulheres: Com-
bate ao Covid-19 e à Violência Doméstica”, visando o monitoramento, 
durante o período de calamidade pública decretado em razão da pande-
mia do Covid19, de mulheres em situação de violência doméstica e que 
tenham buscado suporte na Casa da Mulher Brasileira ou pedido Medi-
da Protetiva de Urgência diretamente à Vara Especializada de Violência 
Doméstica e Familiar. 

Para tanto, estabelece medidas de acompanhamento psicossocial 
e monitoramento da mulher em situação de violência doméstica, a cada 
15 (quinze) dias, pelo telefone, mensagens de aplicativos como o Wha-
tsapp, ou busca residencial, a depender de avaliação profissional. Ao 
mesmo tempo em que disponibiliza residências em casas de acolhimen-
to públicas temporárias ou sigilosas, para as vítimas e seus dependentes. 

Não obstante a relevância da matéria em debate, há de ser negada 
sanção ao art. 6° do Projeto de Lei nº 149/2020, abaixo colacionado, 
pelas razões a seguir expostas.

Art. 6° No contato a que se refere o art. 5°, as vítimas de violência 
doméstica devem ser consultadas sobre: I - seu estado de saúde e de 

seus filhos ou dependentes; II - se passou ou está passando por nova 
situação de violência doméstica ou sexual; III - se seus filhos ou depen-
dentes estão passando por situação de violência doméstica ou sexual; 
IV - seu acesso a itens de higiene, alimentação e renda

Conforme as razões do veto governamental  não cabe ao Poder 
Legislativo Estadual, sob pena de usurpar a competência legislativa 
do Poder Executivo e infringir o Princípio da Separação dos Poderes 
e o postulado constitucional da reserva da Administração, disciplinar 
matérias afetas à própria gestão de políticas públicas, versando sobre 
organização administrativa, estruturação e atribuições das Secretarias 
de Estado ou órgãos equivalentes. Matérias essas que, nos termos do 
art. 43, incisos III e V, da Constituição Estadual, são de competência 
privativa do Governador do Estado. Veja-se: 

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

( ... ) 
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
 ( ... ) 
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-

tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração públi-
ca estadual.[grifou-se]

 Portanto, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste a ra-
zão ao Governador do Estado, em vetar o artigo 6º  da proposta legisla-
tiva em epígrafe, por padecer de vício de inconstitucionalidade formal 
e por ser contrário ao interesse público. Isto posto, as razões do veto 
governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial 

aposto ao Projeto de Lei nº 149/2020, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade formal.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial 
aposto aos dispositivos do Projeto de Lei nº 149/2020, contra os votos 
dos Senhores Deputados Neto Evangelista e Doutor Yglésio.

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

em 12 de abril de 2021.  
                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                             
Vota a favor                                     Vota contra
Deputado Wendell Lages                 Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto                         Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares                                           

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 257/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 

400/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe 
sobre a Instituição do ‘’Programa Farmácia Solidária’’, a ser desenvol-
vido pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

A presente proposta legislativa visa instituir o “Programa Far-
mácia Solidária”, o qual deverá ser desenvolvido e gerenciado pela 
Secretaria de Estado da Saúde - SES, por meio da criação de unidades 
de recepção de medicamentos, da triagem e posterior dispensação à po-
pulação. Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez 
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que visa contribuir para a assistência terapêutica integral, nela inclusa a 
assistência farmacêutica, um dos campos de atuação do Sistema Único 
de Saúde - SUS (art. 196 da Constituição da República c/c arts. 6º, in-
ciso I, alínea “d”, e 19-M da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990)

Nos termos do art. 47, da Constituição Estadual, o Projeto de Lei 
aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se o 
Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebi-
mento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de Lei 
aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como funda-
mento a inconstitucionalidade da lei ou a carência do interesse público, 
podendo ser total ou parcial. No caso em análise, o Veto foi parcial.

Nas razões do veto, alega o Senhor Governador que é consabido 
que a divisão constitucional das funções estatais, em razão do sistema 
de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que é possível à insti-
tuição de mecanismos de controle recíprocos marcados pela interpene-
tração dos poderes a fim de combater atos eventualmente centralizado-
res e abusivos por parte de cada um deles. 

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administração, 
intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva com-
petência administrativa do Poder Executivo. 

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da 
Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas 
públicas, em especial das atinentes ao direito à saúde.

 Com efeito, o art. 43, incisos III e V, da Constituição Estadual 
prevê como de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre organização administrativa e sobre atribuições das Se-
cretarias de Estado ou órgãos equivalentes, nos seguintes termos:

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

[...]
 III - organização administrativa e matéria orçamentária;
 [...] 
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 

ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual”. 

[grifo nosso] 
O Projeto de Lei nº 400/2019 estabelece que o Programa Far-

mácia Solidária terá estrutura administrativa vinculada à SES (art. 
1º e art. 5º, caput), fixa o respectivo quadro de pessoal (art. 5º, § 1º), 
vincula o sistema de seleção de estagiários a instituição privada es-
pecífica (art. 5º, § 2º), bem como estabelece os critérios a ser utili-
zados pelo Poder Executivo quando da triagem dos medicamentos 
doados (art. 7º). 

Como se vê, a proposta legislativa em comento avançou dema-
siadamente em matérias sujeitas à exclusiva competência administrati-
va do Poder Executivo (postulado da reserva da administração).

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder Le-
gislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que tange à 
organização das políticas públicas de saúde, em especial as atinentes à 
assistência farmacêutica, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao 
Projeto de Lei nº 400/2019 haja vista a nítida inobservância do postu-
lado constitucional da Reserva da Administração e das regras de com-
petência previstas no art. 43, incisos III e V da Constituição Estadual.

 Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto cons-
titucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de 
adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa. 

Isto posto, tomando como base que o Governador só pode vetar 
projetos de lei com base em dois fundamentos: o da inconstitucionali-
dade e o da contrariedade ao interesse público. Especificamente neste 
caso, por inconstitucionalidade formal, não tem como rejeitar o veto 
total, houve realmente afronta a Constituição Estadual, nos dispositivos 
apontados na mensagem de veto total, aposto pelo Excelentíssimo Se-
nhor Governador do Estado do Maranhão.

Levando em consideração que o veto sempre tem que ser motiva-
do, enviando-se a Assembleia as razões do veto total, até para que possa 
o Poder Legislativo conhecer os motivos que levaram o Governador a 
não aquiescer ao projeto de lei, de sorte a fazer seu juízo de reavaliação. 
Aqui também, encontra-se bem clara na mensagem governamental as 
razões necessárias à tramitação regimental.

Por tais razões, verifica-se que assiste razão ao Governador do 
Estado em vetar integralmente a proposta legislativa em epígrafe por 
inconstitucionalidade formal, sendo as razões do veto governamental 
convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO DO VETO 

TOTAL aposto ao Projeto de Lei nº 400/2019 por ferir competência 
privativa do Governador do Estado.

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 Total aposto ao 
Projeto de Lei nº 400/2019, nos termos do voto do Relator

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

em 12 de abril de 2021.  
                                                    
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                    
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 259/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 

346/2019, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que dispõe 
sobre a inclusão de doadores regulares de sangue, no grupo de risco 
ou prioritário, para receber gratuitamente vacina na rede de saúde no 
Estado do Maranhão. 

Nas razões do Veto Total, o Excelentíssimo Senhor Governador 
argumenta que o Projeto de Lei viola o princípio da reserva de admi-
nistração bem como fere a iniciativa privativa do Poder Executivo. 
Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usurpar 
da competência legislativa do Poder Executivo e infringir o princípio 
da separação dos poderes e o postulado constitucional da reserva da 
administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas 
públicas, matérias essas que, nos termos do art. 43, incisos III e V da 
CE/89 são de competência privativa do Governador do Estado. 

De acordo com o art. 47 da Constituição Estadual, o Projeto de 
lei aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se 
o Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte, 
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inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á, total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebi-
mento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de 
Lei aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como 
fundamento a inconstitucionalidade da lei ou a carência do interesse 
público, podendo ser total ou parcial. No caso em análise o Veto foi 
integral.

Necessário dizer que, as campanhas de vacinação estão in-
seridas nas políticas públicas governamentais onde o processo de 
formulação é chamado de ciclo das Políticas Públicas que apresenta 
várias fases como: avaliação, formação da agenda, formulação de 
políticas, processo de tomada de decisão e implementação.   

As Políticas Públicas são respostas do Estado às necessidades da 
sociedade, sendo desenvolvidas por meio de ações e programas com 
objetivo de diminuir a desigualdade social e promover o bem de todos. 

No caso das campanhas de vacinação, o objetivo é prevenção ou 
erradicação de doenças no país ou em locais endêmicos e a escolha do 
público alvo para ter preferência nessas campanhas é conforme os 
dados epidemiológicos da doença que a campanha pretende comba-
ter. Então, quem deve definir a referida campanha de vacinação é o 
Poder Público gestor da mesma (Poder Executivo).   

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

“O princípio constitucional da reserva de administração im-
pede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias su-
jeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. 
É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância 
de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. (...) 
Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desres-
peito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos 
de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executi-
vo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. 
Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária 
da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, represen-
ta comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em 
atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação 
político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais. [RE 427.574 ED, rel. min. Celso de Mello, 
j. 13-12-2011, 2ª T, DJE de 13-2-2012.]”

Desta feita, o assunto se insere na orla administrativa dos Órgãos 
de Saúde de cada Ente Federativo, conforme a abrangência da Cam-
panha, não cabendo ao Poder Legislativo decidir quem será o público 
prioritário. Sendo assim, o Projeto, em análise, viola a reserva de ini-
ciativa do Poder Executivo por adentar na reserva de administração. 

Isto posto, tomando como base que o Governador só pode vetar 
projetos de lei com base em dois fundamentos: o da inconstitucionali-
dade e o da contrariedade ao interesse público. Especificamente neste 
caso, por inconstitucionalidade formal, não tem como rejeitar o veto 
total, houve realmente afronta a Constituição Estadual, nos dispositivos 
apontados na mensagem de veto total, aposto pelo Excelentíssimo Se-
nhor Governador do Estado do Maranhão.

Levando em consideração que o veto sempre tem que ser motiva-
do, enviando-se a Assembleia as razões do veto total, até para que possa 
o Poder Legislativo conhecer os motivos que levaram o Governador a 
não aquiescer ao projeto de lei, de sorte a fazer seu juízo de reavaliação. 
Aqui também, encontra-se bem clara na mensagem governamental as 
razões necessárias à tramitação regimental.

Por tais razões, verifica-se que assiste razão ao Governador do 
Estado em vetar integralmente a proposta legislativa em epígrafe por 
inconstitucionalidade formal, sendo as razões do veto governamental 
convincentes

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto To-

tal aposto ao Projeto de Lei nº 346/2019 por ferir competência privativa 
do Governador do Estado.

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 Total aposto ao 
Projeto de Lei nº 346/2019, nos termos do voto do Relator

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

em 12 de abril de 2021.  
                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa        

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista

                                                                                             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 260/2021

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

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 046/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que obriga a inserção de 
mensagens educativas sobre o uso indevido das drogas e substâncias 
entorpecentes durante shows, eventos culturais e esportivos voltados 
para o público infanto-juvenil realizados no Estado do Maranhão.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica obrigatória a 
inserção de mensagens educativas sobre o uso das drogas e substâncias 
entorpecentes durante shows, eventos culturais e esportivos voltados 
para o público infanto-juvenil realizados no Estado do Maranhão.

Ressalte-se por oportuno que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 8.883, de 30 de outubro 
de 2008. 

Vale ressaltar, que o projeto de lei sob exame representa pratica-
mente as manifestações fundamentais da Lei acima mencionada, pois 
prevê, que as empresas realizadoras dos eventos promovam inserção 
de mensagens educativas sobre o uso das drogas e os malefícios causa-
dos pelas substâncias entorpecentes durante shows, eventos culturais e 
esportivos voltados para o público infantojuvenil realizados no Estado 
do Maranhão.

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

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

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

Lei nº 046/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 8.883, de 30 de outubro de 2008, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
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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 PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei 
nº 046/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.                                               

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 261/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Palmeirândia, o Senhor Edilson 

Campos Gomes de Castro Júnior, através do Ofício nº 067/2021, datado 
de 07 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legis-
lativa, de estado de calamidade pública no Município de Palmeirândia, 
neste Estado, em virtude da grave crise de saúde pública decorrente da 
Pandemia do Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas.

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em virtude da grave crise de saúde pública decorrente da Pandemia 
do Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, foi declarado o 
Estado de Calamidade Pública no Município de Palmeirândia, através 
do Decreto Municipal nº 017, de 07 de abril 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 
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, 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 

já adotada pelo Município de Palmeirândia, através do Decreto Munici-
pal nº 017, de 07 de abril 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 Palmei-
rândia, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 013/2021 

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

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 Palmeirândia, em todo território 
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercus-
sões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 017, 
de 07 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Palmeirândia.

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 013/2021, contra o voto do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 12 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 263 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 162/2021, de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que Esta-
belece a notificação compulsória, em todo Estado do Maranhão, no caso 
de violência ou indícios de violência, contra a população de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), atendida em servi-
ços de saúde públicos ou privados, e torna facultativo o uso de nome 
social nos boletins de ocorrências, quando for o caso.

A propositura de Lei em seus termos, prevê a constituição do ob-
jeto de notificação compulsória, em todo o Estado do Maranhão, a vio-
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lência ou indícios de violência, contra a população de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT, atendida em serviços de 
saúde públicos e privados.

Registra a justificativa do autor, que, o Maranhão é o quarto Es-
tado Brasileiro com maior índice de violação dos direitos da população 
LGBT denunciadas ao poder público, segundo a secretaria nacional 
dos direitos humanos da presidência da república. A capital, São Luís, 
é onde se concentra o maior índice número de casos de Lgbtfobia do 
Estado. 

Os dados mostram que o preconceito, os assassinatos e a discri-
minação por orientação sexual e identidade de gênero em nosso país, 
e no nosso estado, é alarmante e estarrecedor, o Estado do Maranhão 
precisa de uma rede que combata essas violações de direitos, possibi-
litando que os agressores sejam punidos conforme a Lei, e as vítimas 
amparadas pelo estado para que seja garantida a dignidade de pessoa 
humana.

Diante disso, faz-se necessário o presente Projeto de Lei, o qual 
estabelece a obrigatoriedade da comunicação dos casos de violência 
ou indícios de violência contra a comunidade LGBT, como também, 
tonar facultativo o uso do nome social quando do registro de violência 
ou indícios de violência.

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.

Ademais, o art. 5º, da Constituição Federal de 1988, trata dos 
direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, assegurando igualdade 
perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza aos brasileiros e es-
trangeiros. 

No caso em tela, quanto à iniciativa, o parlamentar é competente 
para apresentar Projeto de Lei por se tratar de competência concorrente, 
não havendo objeções nessa fase do processo legislativo.

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, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 162/2021, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
162/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.                                                                 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 266/ 2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 010/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre o transporte de 
animais domésticos (cães e gatos) e de cães-guia nas linhas regulares 
intermunicipais de transporte terrestre e aquaviário no Estado do Ma-
ranhão.

A presente proposição de lei visa regulamentar o transporte ter-
restre e aquaviário de animais domésticos no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, de forma a uniformizar a legislação e normas atualmente vigen-
tes aplicadas à matéria, garantindo o direito ao proprietário dos animais 
de transportá-los em segurança. 

Atualmente, os órgãos reguladores competentes de cada setor de 
transporte possuem normas e regulamentos internos que determinam as 
condições de transporte de animais domésticos, mas falta uma legisla-
ção estadual que forneça diretrizes gerais tanto às empresas transporta-
doras como aos proprietários dos animais. 

O serviço de transporte público municipal ficou a cargo dos Mu-
nicípios (art. 30, V, CF/88) e o de transporte interestadual e interna-
cional na competência da União (art. 21, XII, e, CF/88), que deverão 
prestar os serviços de forma direta ou indireta, mediante concessão/
permissão.

Aos Estados restou o serviço de transporte intermunicipal 
dentro dos respectivos territórios (art. 25, § 1º, CF/88), que deverão 
prestar de forma também direta ou por concessão ou permissão do 
serviço público.

Como o serviço de transporte intermunicipal deve ser prestado 
pelo Poder Executivo, caso seja feita a prestação de forma direta, qual-
quer atribuição dada aos órgãos deste Poder deverá ter iniciativa priva-
tiva do seu chefe: o Governador do Estado.

E se o serviço for prestado de forma indireta por concessionárias 
ou permissionárias, qualquer atribuição dada a estas também deverá 
partir do chefe do Poder Executivo, na forma do art. 43, V, da Consti-
tuição Estadual, que segue, por simetria constitucional, os ditames da 
Constituição Federal.

Neste entendimento é a decisão dos tribunais:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

MUNICIPAL 13.076 - RIBEIRÃO PRETO - DISPÕE SOBRE O 
TRANSPORTE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NOS COLETI-
VOS DE PASSAGEIROS - INICIATIVA PARLAMENTAR - DES-
CABIMENTO - MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE 
ADMINISTRATIVA, PERTINENTE AO PODER EXECUTIVO 
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 
- PRECEDENTES - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DE-
CLARAR INCONSTITUCIONAL A NORMA EM QUESTÃO. (ADI 
20034750820158260000 SP 2003475-08.2015.8.26.0000 TJ-SP)

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Hortolân-
dia. Lei nº 2.975/14, que dispõe sobre o “Dia municipal da luta pela 
eliminação da discriminação racial”, e Lei nº 2.994/14, disciplinando 
o “transporte de animais domésticos pelo serviço público munici-
pal de transporte coletivo de passageiros”. Alegado vício de inicia-
tiva e falta de indicação da fonte de custeio para seu cumprimento. 1. 
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Vício de iniciativa, a configurar invasão de competência do chefe 
do Poder Executivo na instituição de programas, campanhas e ser-
viços administrativos, incidindo igualmente no óbice da ausência de 
previsão orçamentária. (ADI 21410040620148260000 SP 2141004-
06.2014.8.26.0000 TJ-SP)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNI-
CÍPIO DE PELOTAS. LEI MUNICIPAL N.º 6.094/2014. TRANS-
PORTE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE PEQUENO PORTE 
NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE 
PELOTAS. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA DE 
INICIATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL. 
Padece de inconstitucionalidade a Lei Municipal, de iniciativa do Poder 
Legislativo, dispondo sobre matéria de iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo. Afronta ao disposto nos artigos 8º, “caput”, 10, 60, in-
ciso II, alínea “d”, todos da Constituição Estadual. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNI-
ME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70062437959, Tribunal 
Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Jul-
gado em 06/04/2015).

Portanto, o Projeto de Lei, ora em análise, possui vício de 
inconstitucionalidade.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, em pese a relevância da matéria tratada na propo-

sição, visando garantir maior segurança às pessoas especificadas, opi-
na-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 010/2020, devido o aspecto 
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 
010/2020, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em  12  de  abril de 2021.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 267/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Cedral, o Senhor Fernando Gabriel 

Amorim Cuba, através do Ofício nº 078/2021, datado de 08 de abril de 
2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de 
calamidade pública no Município de Cedral, neste Estado, em virtude 
da grave crise de saúde pública decorrente da Pandemia do Covid-19, e 
suas repercussões nas finanças públicas.

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em virtude da grave crise de saúde pública decorrente da Pandemia 
do Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, foi declarado 
o Estado de Calamidade Pública no Município de Cedral, através do 
Decreto Municipal nº 016, de 29 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 
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, 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 
já adotada pelo Município de Cedral, através do Decreto Municipal nº 
016, de 29 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 Cedral, 
na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/2021 

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Che-
fe do Poder Executivo do Município de Cedral, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 016, de 29 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Muni-
cípio de Cedral.

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 014/2021, contra o voto do Senhor Deputado Doutor 
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Yglésio.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 12 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 268/2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 003/2021, 
de autoria do Poder Judiciário, que Altera a redação de dispositivos da 
Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divi-
são e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei Complementar, em seus termos, propõe acres-
centar ao § 4º, do art. 77, da Lei Complementar nº 14, de 17 de de-
zembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão, os incisos V, VI, VII e VIII, no que diz respeito 
a gratificação pelo exercício cumulativo de jurisdição, que tem nature-
za remuneratória, compreende a acumulação de juízo e a acumulação 
de acervo processual, e corresponde a 1/3 (um terço) do subsidio do 
magistrado designado à substituição para cada trinta dias de exercício 
de designação cumulativa, a ser paga proporcionalmente em caso de 
período inferior, observado o teto remuneratório constitucional, caben-
do somente uma gratificação pelo exercício cumulativo de jurisdição, a 
cada período de ocorrência, mesmo que o magistrado acumule, a um só 
tempo, mais de um órgão jurisdicional ou acervo processual.

Em suma, a propositura de lei sob exame, visa alterar o percen-
tual de gratificação pelo exercício cumulativo de jurisdição, modifican-
do de 15% (quinze por cento) para  1/3 (um terço) do subsidio do cargo 
da magistratura, justificando para tanto o caráter nacional e unitário da 
magistratura, que já é observado pela magistratura federal desde 2015 
(Lei Federal nº 13093/2015) e também por vários tribunais estaduais, 
a exemplo do Tocantins, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e 
Amazonas, como bem esclarece a mensagem que encaminha a propos-
ta.

Analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a juridicidade, 
a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 
003/2021 apresentado, nos âmbitos formal e material.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A Cons-
tituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas 
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposi-
ções legislativas.

No caso das Leis Complementares, o art. 42, da Constituição do 
Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa: 
“a iniciativa 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 ini-
ciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá 
deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Contudo, há casos em que a Constituição Estadual reserva a de-
terminados agentes a iniciativa de alguns projetos. No presente caso, 
o art. 72, da Carta Estadual, prevê em seu caput, que a organização 
judiciária do Estado será disposta por Lei Complementar de iniciativa 
do Tribunal de Justiça, observados os princípios apresentados em seus 

incisos, senão vejamos:
“Art. 72 – Lei Complementar de iniciativa do Tribunal de Jus-

tiça disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados os 
seguintes princípios. (...)”

Portanto, a matéria sob exame, não se vislumbra nenhuma ob-
jeção para a sua aprovação, justamente por ser matéria de iniciativa 
reservada, como define o dispositivo constitucional, acima descrito. 

Assim sendo, conclui-se pela inexistência de vícios de ordem 
constitucional no Projeto de Lei Complementar em análise, podendo o 
mesmo adentrar ao ordenamento jurídico pátrio.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nº 003/2021, 
por não possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucio-
nalidade.

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

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

em  12 de abril de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares 
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
   
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº  269 /2021

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

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 658/2019, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que veda a cobrança de valor adi-
cional pelo uso de equipamentos suplementares em hospitais, clínicas, 
maternidades e congêneres. 

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina a vedação aos hospitais 
clínicas, maternidades e demais unidades congêneres cobrar valor adi-
cional pelo uso de equipamentos suplementares em seus leitos.

O projeto prevê, ainda, que se considera equipamento suplemen-
tar os seguintes itens: a) ar-condicionado; b) televisão e c) internet, e 
que tal proibição também se aplica às operadoras de planos de assis-
tência à saúde.

Registra a justificativa do autor que é prática comum por parte 
dos hospitais, clínicas, maternidades, demais unidades congêneres e 
operadoras de plano de assistência à saúde, cobrarem dos pacientes va-
lores adicionais pelo uso de internet, tv e ar-condicionado quando estes 
estão sendo utilizados em seus respectivos leitos e que tal cobrança adi-
cional além de abusiva, afronta a dignidade humana, já que geralmente 
ocorre em situações de fragilidade dos pacientes.

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

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



  48       TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 48
V – produção e consumo;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 658/2019, por não 
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

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

do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
658/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  270 /2021

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

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 188/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que institui a gratuidade de acesso 
às plataformas virtuais que permitam continuidade às atividades do pro-
cesso educacional, em virtude da Covid-19. 

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina o estabelecimento da 
gratuidade do acesso de dados móveis às plataformas virtuais ou apli-
cativos de reuniões aos discentes, docentes e demais servidores da Rede 
Pública de Educação do Estado do Maranhão durante a vigência do 
Estado de Calamidade relacionada à pandemia da Covid-19.

Registra a justificativa do autor que o acesso de dados à aplicati-
vos de redes sociais são oferecidas gratuitamente pelas empresas, o que 
não as causaria qualquer prejuízo considerável em fornecer o acesso a 
plataformas tais como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e congêne-
res, diante a responsabilidade social de prover a educação.

Com efeito, é competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à 
educação, a teor do que dispõe o art. 23, V da CF/88:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios:

V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à 
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;”

 Assim, em relação à competência legislativa para o referido 
assunto, percebe-se que se apresenta em conformidade à Constituição 
Federal de 1988, aliado à percepção da educação como Direito Social, 
fundamental de Segunda Dimensão dos Direitos Humanos Internacio-
nais, expresso no art. 6º da CF/88, como bem esclarecido na justificati-
va do autor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim sendo, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exame 
está legislando em prol do acesso à educação (art. 23, inciso V) e pro-
teção ao consumidor (art. 24, incisos V e VIII, da CF/88, bem como, 
com o Sistema de Proteção ao Consumidor, instalado pela Lei Federal 
n° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor).  Portanto, a matéria 
tem amparo constitucional e legal. 

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 188/2020, por não 
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
188/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 12 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares

Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 272/2021

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

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 114/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que garante a continuidade dos 
pagamentos dos Médicos contratados por intermédio de Pessoas Jurídi-
cas vinculados à Secretaria de Saúde.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, é assegurada a con-
tinuidade dos pagamentos aos profissionais médicos contratados por 
intermédio de pessoas jurídicas vinculados à Secretaria de Saúde, in-
clusive daqueles que realizam atendimentos ambulatoriais e eletivos 
- incluindo cirurgias e exames, nos seguintes casos: quando ficar evi-
denciado que os profissionais foram infectados pela COVID-19; onde 
houver a suspensão provisória de suas atividades profissionais em de-
corrência da Portaria nº 150 de 23 de março de 2020, da Secretaria 
Estadual da Saúde do Maranhão –SES/MA.

Quanto à legalidade e à juridicidade, destaca-se que a proposi-
ção se designa apenas a garantir o recebimento de remuneração aos 
profissionais da saúde que se infectem pela COVID-19 ao atender 
os pacientes também infectados. Neste momento de pandemia tais 
profissionais precisam ser protegidos e valorizados para que possam 
continuar a prestar seus serviços tão necessários a toda população que 
se encontra vulnerável ao contágio.

Com efeito, a proposição em análise dispõe em essência sobre a 
proteção e defesa da saúde pública, matéria de competência concor-
rente dos entes da federação, nos termos dos arts. 24, XII da CF/88  e 
Art. 12, inciso II, alínea “m” da CE/89, senão vejamos: 

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

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Art. 12 - Compete, ainda, ao Estado:
(...)
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
m) previdência social, proteção e defesa da saúde;”
Outrossim, denota-se que o Projeto de Lei em análise não se en-

caixa em nenhuma das hipóteses reservadas no artigo 43 da Constitui-
ção Estadual. As Leis Orçamentárias são elaboradas levando em conta 
a despesa com a contratação desses profissionais. Além disso, a conti-
nuidade do pagamento em caso de afastamento por motivo de saúde ou 
suspensão das atividades não configura aumento da remuneração, não 
havendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto 
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infracons-
titucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o ordena-
mento jurídico pátrio.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 114/2020, por 
não possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalida-
de.

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 
114/2020, nos termos do voto do Relator.

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



  50       TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 50
em 12 de abril de 2021.         

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 274/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Santa Helena, o Senhor Zezildo Al-

meida Júnior, através do Ofício nº 043/2021, datado de 08 de abril de 
2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado 
de calamidade pública no Município de Santa Helena, neste Estado, em 
virtude do aumento de casos confirmados de contaminação pelo Novo 
Coronavírus no Município de Santa Helena, que define outras medidas 
para o enfrentamento da Pandemia. 

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em virtude do aumento de casos confirmados de contaminação pelo 
Novo Coronavírus, foi declarado o Estado de Calamidade Pública no 
Município de Santa Helena, através do Decreto Municipal nº 013, de 
22 de março de 2021, que define outras medidas para o enfrentamento 
da Pandemia.

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, 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 
já adotada pelo Município de Santa Helena, através do Decreto Munici-
pal nº 013, de 22 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 Santa 
Helena, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 017/2021 

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

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 Santa Helena, em todo território 
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercus-
sões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 013, de 
22 de março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Santa Helena.

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 017/2021, contra o voto do Senhor Deputado Doutor 
Yglpesio.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 12 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 275/2021

RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Apicum-Açu, o Senhor José de Ri-

bamar Ribeiro, através do Ofício nº 078/2021, datado de 08 de abril de 
2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado 
de calamidade pública no Município de Apicum-Açu, neste Estado, em 
virtude dos danos e prejuízos decorrentes do evento adverso, em face da 
Pandemia da Covid-19, que exige esforço conjunto da saúde. 

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em virtude do aumento de casos confirmados de contaminação pelo 
Novo Coronavírus, foi declarado o Estado de Calamidade Pública no 
Município de Apicum-Açu, através do Decreto Municipal nº 026, de 1º 
de abril 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 
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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, 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 
já adotada pelo Município de Apicum-Açu, através do Decreto Munici-
pal nº 026, de 1º de abril 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 Apicum-
-Açu, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 018/2021 

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

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 Apicum-Açu, em todo território 
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões 
nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 026, de 1º de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Apicum-Açu.

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 018/2021, contra o voto do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-

DO “LÉO FRANKLIM”, em 12 de abril de 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          

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

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 
2021, ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS DE CONFORMI-
DADE O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030, 
DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI O SISTEMA DE 
DELIBERAÇÃO REMOTA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
                  
Deputado Antônio Pereira– Presidente 
Deputada Helena Duailibe
Deputada Betel Gomes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Arnaldo Melo
                

PAUTA DA REUNIÃO:
 
PARECER Nº 014/2021 – Emitido ao Projeto de Lei nº 

027/2021, que “DISPÕE sobre as diretrizes para a Campanha Es-
tadual de Vacinação da COVID-19 e dã outras providências”. 

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do Relator. 
 
PARECER Nº 015/2021 – Emitido ao Projeto de Lei nº 

143/2020, que “INSTITUI o Programa Estadual de incentivo às 
doações para a saúde como política de enfrentamento e redução dos 
impactos provocados por surtos pandemias, epidemias e endemias 
no Estado do Maranhão”. 

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORA: Deputada HELENA DUAILIBE
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto da 
Relatora.

PARECER Nº 016/2021 – Emitido ao Projeto de Lei nº 
549/2019, que “DISPÕE sobre acesso prioritário aos profissionais 
de Medicina em ferry boat e embarcações similares do transporte 
intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLESIO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do 
Relator.

PARECER Nº 017/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordi-
nária nº 076/2021, que INSTITUI a Política Estadual de Atenção á 
Saúde Mental das pessoas acometidas pela COVID-19, no âmbito 
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do Estado do Maranhão. 

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do 
Relator.

PARECER Nº 018/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordiná-
ria nº 117/2021, que DISPÕE sobre o prazo de validade de Laudo 
Médico-Pericial que atesta Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
para os fins que especifica, no âmbito do estado do maranhão. 

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATOR: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do 
Relator.

PARECER Nº 020/2021 – Emitido ao Projeto de Lei Ordiná-
ria nº 033/2021, que INSTITUI, no âmbito do Estado do Maranhão, 
a Política Estadual de Prevenção ás Arboviroses durante o período 
gestacional, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORA: Deputada HELENA DUAILIBE
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto da 
Relatora.
                
PARECER Nº 021/2021 – Emitido ao Projeto de Lei nº 

039/2021, que DISPÕE sobre a Garantia do Acesso à Informação, 
com a Transparência, na Internet, da Listagem de Pacientes que 
aguardam com Consultas, Exames e Intervenções Cirúrgicas da 
Rede Pública de Saúde do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATOR: Deputado ARNALDO MELO
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 12 de abril de 2021.

Leibe Prazeres Barros
Secretária de Comissão

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001⁄2021 – CPL/
ALEMA EDITAL

PROCESSO ADMINSTRATIVO N.º 3390/2020 - AL

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS – 
INSTRUTORES, PROFESSORES E PALESTRANTES – PARA CA-
DASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E 
TREINAMENTO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES EDUCACIO-
NAIS, DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HU-
MANOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, NOS TERMOS DO ART. 
25 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

INÍCIO DO CREDENCIAMENTO: A PARTIR DA PUBLICA-
ÇÃO DESTE INSTRUMENTO.

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação – 

CPL, no térreo do prédio sede localizado na Avenida Jerônimo de Al-
buquerque, S/N – Sítio do Rangedor – Cohafuma – São Luís/Maranhão

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001⁄2021 – CPL/
ALEMA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3390/2021-ALEMA

EDITAL

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO inscrita no

CNPJ/MF sob nº 05.294.848/0001-941, com sede Avenida Je-
rônimo de Albuquerque – Sítio do Rangedor – Cohafuma – São Luís/
Maranhão, neste ato designada ALEMA, por meio da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pela Resolução Admi-
nistrativa nº 143/2021, publicada no Diário Oficial da Assembleia na 
edição do dia 02 de fevereiro de 2021 com efeitos retroativos a 01 de 
fevereiro de 2021, neste ato denominada COMISSÃO, torna público 
para conhecimento dos interessados, que realizará Chamamento Públi-
co para Credenciamento de pessoas físicas – instrutores, professores e 
palestrantes – para cadastro de prestação de serviços de capacitação e 
treinamento no âmbito das atividades educacionais, desenvolvimento e 
formação de recursos humanos na Escola do Legislativo, nos termos do 
art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93.

O presente Credenciamento será regido pelo artigo 25 da LEI Nº 
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e demais legislações aplicáveis 
à matéria, naquilo que não contrarie este Edital e pelas cláusulas e con-
dições abaixo declinadas.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Edital o Credenciamen-

to de pessoas físicas – instrutores, professores e palestrantes – para ca-
dastro de prestação de serviços de capacitação e treinamento no âmbito 
das atividades educacionais, desenvolvimento e formação de recursos 
humanos na Escola do Legislativo, nos termos do art. 25 da Lei Federal 
nº 8.666/93.

1.2 - O referido credenciamento não estabelece qualquer obri-
gação da Escola do Legislativo (ELEMA) em efetuar a contratação, 
constituindo apenas cadastro de prestadores de serviço aptos a atender às 
demandas de acordo com a oportunidade e conveniência administrativa 
apresentada pela ELEMA.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CRE-
DENCIAMENTO.

2.1- Poderão participar do credenciamento as pessoas físicas que 
se inscreverem e comprovarem habilitação para prestação dos serviços 
descritos no Anexo III do Termo de Credenciamento (ANEXO I DO 
EDITAL), conforme requisitos exigidos neste instrumento de chama-
mento, concordando com os valores propostos pela Contratante;

2.2- Não poderão participar do Credenciamento os interessados 
que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 
87 da Lei Nº 8.666/93 - Lei das Licitações.

2.2.1-Tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da 
Administração, direta ou indireta, na forma descrita na Lei Federal Nº 
8.666/93, Art. 87, Inciso IV;

2.2.2- Mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou 
participação com servidor ou dirigente ligado a qualquer um dos órgãos 
envolvidos neste processo;

2.3- Não podem participar do presente Credenciamento servi-
dores públicos pertencentes aos quadros de servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão (ALEMA).

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIA-
MENTO

3.1. As etapas seguintes caracterizarão o processo 
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de credenciamento:

3.1.1. Inscrição
3.1.2. Habilitação
3.1.3. Seleção

4 - DA FORMA DE INSCRI-
ÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA O CRE-
DENCIAMENTO

4.1. A inscrição do profissional técnico-especiali-
zado será feita pelo próprio candidato ou por procurador oficialmente 
constituído para este fim, diretamente na Escola do Legislativo, setor 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, sito à Avenida Jerônimo de 
Albuquerque – Sítio do Rangedor – Calhau – São Luís, no Estado 
do Maranhão, com a entrega, sem ressalvas, de todos os documentos 
elencados neste Termo, onde o candidato receberá um protocolo de ins-
crição.

4.1.1 O candidato poderá também se inscrever 
por meio virtual, enviando toda a documentação para o e-mail escola-
dolegislativo@al.ma.leg.br, sendo obrigatoriamente anexados todos os 
documentos elencados em formato PDF.

4.2. Será permitida a inscrição em apenas 01 (uma) 
área de conhecimento e 04 (quatro) subáreas, de acordo com o perfil 
comprovado da formação, qualificação técnica e experiência do candi-
dato, conforme tabela abaixo:

NÍVEL ÁREA DE ATUAÇÃO DOCUMENTAÇÃO 
BÁSICA EXIGIDA

Médio/Técnic

o

1. Desenvolvimento 
técnico

- Certificado de Nível 
médio

reconhecido pelo MEC

Superior

1. Formação 
e desenvolvi-
mento técnico e 
gerencial;

2. Desen-
volvimento 
pessoal e 
institucional

- Certificado de 
Graduação 
reconhecido 
pelo MEC

Notório 
Espe-
cialista

1. Formação 
e desenvolvi-
mento técnico e 
gerencial;

2. Desen-
volvimento 
pessoal e 
institucional;

- Certificado 
de Graduação 
reconhecido 
pelo MEC

- Declarações com-
probatórias da notó-
ria especialidade

4.3. As informações prestadas no ato da inscrição 
serão de inteira responsabilidade do candidato, tendo a ELEMA o di-
reito de excluir deste processo de credenciamento aquele que não 
apresentar os documentos e dados solicitados de forma completa e 
correta.

4.3.1 A comissão de credenciamento poderá 
fazer diligências na documentação quando houver dúvida sobre sua 
originalidade, podendo ser solicitada a apresentação da documentação 
original, de forma presencial.

4.4. O período do credenciamento, na forma pre-
sencial, será permanentemente aberto e acontecerá sempre em dias úteis, 
no horário das 08h às 14h.

4.5. Lista de Documentos obrigatórios a serem 
apresentados no ato da inscrição:

a. Cópia do Documento de Identidade
b. Comprovante de residência atualizado;
c. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF e Comprovante de situação cadastral do CPF
d. Comprovante de Escolaridade, de acordo com a 

área de conhecimento, podendo ser apresentada Declaração de Con-
clusão de Curso expedida pela Secretaria Acadêmica (desde que pos-
sua data de emissão não superior a 12 meses até a data da inscrição), 
em conformidade com a legislação educacional vigente.

e. Formulário de Solicitação de Credenciamento 
preenchido (Anexo I do Termo de Credenciamento (ANEXO I DO 
EDITAL));

f. Currículo Lattes/CNPq, formato completo - criado em: www.
cnpq.br; a comprovação da formação, qualificação e experiência profis-
sional deverão ser feitas quando estiverem relacionadas aos critérios de 
pontuação. Elas devem ser feitas por meio de Diplomas, Certificados, 
Declarações de Qualificação Técnica, Atestados de Capacidade Téc-
nica, Declarações de Prestação de Serviços, Contrato de Prestação de 
Serviços/notas fiscais e correlatos

g. No caso em que a formação exigida é a de nível 
médio, fica admitida apresentação do Currículo Vitae.

h. Comprovante de Conta Corrente;
i. Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Negativa de 

Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
j. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
k. Certidão Negativa de Débitos Federais:
l. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
m. Declaração de Idoneidade, conforme modelo 

(Anexo IV do Termo de Credenciamento (ANEXO I DO EDITAL));
n. Comprovante de PIS/PASEP

4.5.1. As cópias dos documentos deverão ser autenticadas em 
cartório ou apresentadas em original para autenticação da cópia pela 
Comissão de Credenciamento da Escola do Legislativo.

4.6 - DAS REGRAS COMUNS À TODA A DOCUMENTA-
ÇÃO:

a) Os documentos que não mencionarem o prazo 
de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data 
da emissão, salvo disposição em contrário determinado em lei ou em 
regulamento próprio.

b) As declarações deverão ser assinadas pelo repre-
sentante legal, e poderão ser objeto de diligências da Comissão de Cre-
denciamento.

c) Os documentos necessários à habilitação poderão 
ser apresentados por qualquer processo de cópia, à exceção de fotocó-
pia em papel termo sensível (fac-símile), autenticada por tabelião de 
notas ou pela Comissão de Credenciamento.

d) Na hipótese do interessado pretender servir-se 
da autenticação pela Comissão de Credenciamento, deverá oferecer ori-
ginal e copiados documentos na sessão de julgamento.

e) Sob pena de inabilitação, todos os documentos 
apresentados para habilitação deverão conter o nome do candidato, sal-
vo as contas de comprovação de endereço.

1.7. DO NOTÓRIO ESPECIALISTA
1.7.1. A Escola do Legislativo poderá optar por 

contratar notórios especialistas para ministrarem cursos e workshops 
que estão ou não elencados nas áreas de interesse (anexo III do Termo 
de Credenciamento (ANEXO I DO EDITAL)). Ao ser credenciado, fica 
facultado ao candidato apresentar seu portfólio de cursos/workshops/
palestras, que ficarão no banco de dados da Escola do Legislativo para 
futuras contratações.

1.7.2. A tabela de valores deste credenciamento 
não se aplica aos notórios especialistas. No momento da contratação, 
o candidato deverá apresentar uma proposta de preços, com a justifica-
tiva para o valor cobrado. A Comissão de Credenciamento analisará a 
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proposta em até 10 (dez) dias e emitirá um parecer, aprovando ou não 
a proposta. Os valores apresentados podem ser negociados por meio da 
contratante e da contratada.

1.7.3. É facultado ao notório especialista 
apresentar as comprovações de qualificação que constam no currículo 
lattes (4.5, item f).

1.7.4. Os critérios de pontuação do (anexo II do 
Termo de Credenciamento (ANEXO I DO EDITAL)) não se aplicam 
aos notórios especialistas;

1.7.5. Para fins de caracterizar a inviabilidade de 
competição em citado processo seletivo, e, consequentemente a inexigi-
bilidade de concorrência comum, a notória especialização se manifesta 
mediante o pronunciamento formal do administrador ou agente público, 
neste particular, sobre a adequação e suficiência da capacidade da pessoa 
física.

1.7.5.1. A Declaração de Notória Especialidade 
precede de “serviço singular”, que é decorrência natural de “notória es-
pecialização”. Advém da formação intelectual do profissional que, por 
conseguinte, realiza um trabalho de natureza peculiar.

1.7.5.2. Consideram-se de notória especialida-
de, declarações de que o profissional cujo conceito no campo de sua 
atuação possua vasta experiência e especialidade, decorram de desem-
penho público e notório anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados às suas atividades, que permita aferir que o seu trabalho 
é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato.

5. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DA 
HABILITAÇÃO.

5.1 A habilitação consiste na análise e apreciação 
documental da regularidade jurídica e fiscal dos profissionais inscritos 
no processo de credenciamento. Trata-se de fase eliminatória.

5.2. Serão consideradas na Habilitação a validade e compatibili-
dade da documentação apresentada.

5.3 Serão indeferidas as inscrições dos participantes que deixa-
rem de apresentar quaisquer documentos obrigatórios citados no item 
4.5. deste edital.

6. DA SELEÇÃO E DA COMISSÃO DE CRE-
DENCIAMENTO

6.1 A certificação da capacidade técnica levará em 
conta a formação, qualificação e experiência do candidato.

6.1.1. Os candidatos poderão escolher apenas 
01 (uma) área de conhecimento e 04 (quatro) subáreas, desde que com-
provada sua capacidade técnica (formação/ qualificação/experiência) 
através de documentação;

6.1.2. A atribuição da pontuação é de responsa-
bilidade da Comissão de Credenciamento, formada por servidores da 
Escola do Legislativo, conforme o Anexo III do Termo de Credencia-
mento (ANEXO I DO EDITAL);

6.1.3. A pontuação mínima para as funções 
de nível médio será de 20 pontos, e a de nível superior será de 25 pon-
tos;

6.1.4. Ocorrendo empate na pontuação, seguirá o 
critério de desempate:

a. Maior formação acadêmica;
b. Maior número de horas ministradas em cur-

sos e treinamentos; e
6.2. A Comissão de Credenciamento será formada por fun-

cionários da ALEMA e será definida por Resolução a ser publicada 
oportunamente no Diário Oficial da ALEMA.

7. DO RESULTADO FINAL
8. 
1.1. Será convocado o candidato que tiver maior 

pontuação na área de conhecimento, obedecendo os critérios de desem-

pate do item 6.1.4 deste Edital.
1.1.1. O não pronunciamento do interessado, em 

um prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a convocação, permitirá à Con-
tratante o chamamento dos subsequentes.

7.1.2 Os demais credenciados, desde que haja necessidade de ser-
viço, poderão ser contratados, pela ordem de classificação, a critério da 
Contratante.

1.2. A lista dos profissionais credenciados será di-
vulgada no Diário Oficial da Assembleia e será atualizada (e republi-
cada) sempre que novos profissionais se cadastrarem.

1.3. O Prazo de eventual Recurso será de 5 (cinco) 
dias contados da publicação do resultado final no Diário Oficial da As-
sembleia dirigido a Mesa Diretora da Assembleia.

7.4 A Mesa Diretora, depois de ouvir a Procuradoria da Assem-
bleia, decidirá no prazo de 10 (dez) dias úteis sobre o Recurso.

9. DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO 
DOS CREDENCIADOS CONTRATADOS

1.1. O profissional instrutor que se credenciar, 
quando contratado, receberá por hora/aula definida conforme os valores 
constantes em Resolução Administrativa nº 950/2019, conforme tabela 
abaixo:

TABELA HORA/AULA
NIVEL ACADÊMICO VALOR R$
MÉDIO/TÉCNICO R$ 80,00 (OITENTA REAIS)
GRADUAÇÃO R$ 100,00 (CEM REAIS)
ESPECIALISTA R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS)
MESTRADO R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)
DOUTORADO R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA 

REAIS)
PALESTRA/SEMINÁ-

RIO/WORK SHOP
R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

1.2. O candidato deverá apresentar Nota Fiscal de 
Serviços à ALEMA, conforme normas e definições do Fisco Municipal 
para efeito de pagamento.

1.3. Caberá à Assembleia Legislativa, no momen-
to do pagamento, reter, quando couber, os valores correspondentes ao 
INSS, Imposto de Renda e demais tributos incidentes sobre o valor do 
contrato, conforme legislação em vigor.

1.5. O pagamento do contratado será efetuado em 
até 30 (trinta) dias, a contar do término da atividade contratada e apre-
sentação da respectiva Nota Fiscal.

1.6. Ao credenciado caberá arcar com eventuais 
despesas referentes aos tributos, impostos sobre faturamento, plane-
jamento e elaboração de matriz do material didático-pedagógico e de 
apoio necessários à concretização do serviço objeto deste Termo.

1.6.1. Aos credenciados que não resi-
direm em São Luís/MA ou que tiverem que prestar serviço em outra 
localidade, a Assembleia Legislativa, poderá arcar, a critério da Admi-
nistração, com o custo das passagens aéreas, translado, hospedagem e 
alimentação.

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1- O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente.
9.2- O pagamento será efetuado através de depósito bancário em 

conta corrente própria, em bancos autorizados pela ALEMA.
9.3- Estes valores abrangerão todos os custos e despesas, dire-

ta ou indiretamente envolvidas, não sendo devido nenhum outro valor, 
seja a que título for.

9.4- Os valores devidos ao contratado sofrerão os descontos pre-
vistos em lei.

9.5- As responsabilidades civis, penais, comerciais, e outras ad-
vindas de utilização de direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores, 
contemporâneos ou posteriores à formalização do Contrato cabem ex-
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clusivamente ao contratado.

9.6- A Contratante, através de sua administração não se respon-
sabilizará, em hipótese alguma pelos atos, contratos ou compromissos 
assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, reali-
zados pelo contratado para fins de cumprimento deste Contrato.

9.7- Para efetivação do pagamento ou da parcela correspondente 
o Contratado deverá comprovar que estão mantidas todas as condições 
demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais de-
verão ser mantidas durante todo o período de execução do ajuste, a não 
apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize.

9.8 - Para efetivação do pagamento, o credenciado apresentará, 
além do Requerimento de Pagamento e da Nota Fiscal, todas as Certi-
dões de Regularidade Fiscal, exigidas em Lei.

10 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E 
DE IMPUGNAÇÃO

10.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclareci-
mentos, providências ou impugnar o presente edital.

10.2 - Os pedidos de esclarecimentos, dúvidas ou 
informações, deverão ser encaminhados por meio de peça escrita, apre-
sentada à Comissão de Credenciamento da ELEMA, situada à Avenida 
Jerônimo de Albuquerque – Sítio do Rangedor – Cohafuma – São Luís/
Maranhão e, obrigatoriamente, informar o e-mail do interessado, pelo 
qual serão enviados os esclarecimentos solicitados.

10.3 - As impugnações, que forem aplicáveis ao 
Credenciamento de Instrutores, objeto deste credenciamento, deverão 
ser direcionadas à Comissão Permanente de Licitação – da ALEMA 
Telefone (98) 3269-3737 e Fax (98) 3269-3445.

10.4 - A análise de impugnação não impede a par-
ticipação no processo de credenciamento, nem suspende temporaria-
mente o impugnante.

10.5 - Caberá à Comissão de Credenciamento da 
ELEMA elaborar um relatório analítico, quando solicitado pelo candida-
to, apontando os tópicos de seu descredenciamento, enviando-o à CSL/
Assessoria Jurídica junto com a petição de impugnação para, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, após o recebimento da solicitação confeccionar 
Parecer Técnico acerca da temática.

11 - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
11.1 - Os pagamentos decorrentes da execução dos 

serviços correrão por conta dos recursos do orçamento:
Unidade Gestora: 010901 – Assembleia Legislativa. Unidade 

Orçamentária: 01901; Projeto Atividade: 2322 –Capacitação de Re-
cursos Humanos; Subação: 00016- Capacitação; Natureza da Despesa: 
3.3.90.36.27 – Treinamento e capacitação de recursos Humanos; 
Fonte de Recursos: 0101000000 – Recursos ordinários do tesouro; 
0301000000

– Recursos do Exercício Anterior.
Unidade Gestora: 010901 – Fundo Especial Legislativo. Unida-

de Orçamentária: 01901; Projeto Atividade: 2322 –Capacitação de Re-
cursos Humanos; Subação: 00016- Capacitação; Natureza da Despesa: 
3.3.90.47.18 – Contribuições Previdenciárias – Serviços de Terceiros 
PF; Fonte de Recursos: 0101000000 – Recursos ordinários do tesouro; 
0301000000 – Recursos do Exercício Anterior.

12 - DO RECURSO
12.1 - O interessado não habilitado poderá interpor 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de divulgação 
do resultado do processo de habilitação no Diário Oficial da ALEMA.

12.2 - O recurso de descredenciamento deverá ser 
feito por escrito, ASSINADO, dirigido à Comissão de Credenciamento 
e protocolado na Escola do Legislativo, de segunda à sexta feira, das 
08:00h às 17:00h.

12.3 - Já o recurso relativo às cláusulas do Edital, 
deverá ser dirigido à CPL e não terá efeito suspensivo.

13 - DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
13.1 – O Termo de credenciamento é parte inte-

grante deste edital, estando constante do ANEXO I.

14 - DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIA-
MENTO

14.1 - A Escola do Legislativo poderá, a qualquer 
tempo, promover o descredenciamento por razões devidamente funda-
mentadas em fatos supervenientes ou conhecidas após o credenciamen-
to, que importem comprometimento da sua capacidade física, técnica, 
fiscal ou da postura profissional, ou ainda que fira o padrão ético ou 
operacional do trabalho, sem que caiba ao mesmo qualquer direito a 
indenização, compensação ou reembolso seja a que título for.

14.2 - O credenciado poderá solicitar o seu des-
credenciamento a qualquer tempo. Após a solicitação o credenciado 
permanecerá no cadastro pelo prazo de 30 (trinta) dias, salvo se seu 
nome já estiver designado para realização de capacitação ou treinamen-
to, hipótese em que apenas será descredenciado após a sua conclusão.

14.3 - Na hipótese de descumprimento das 
obrigações pelo (a) CREDENCIADO (A), este estará sujeito às san-
ções previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Nº 8.666/93.

15 - DO PRAZO
15.1 - O Credenciamento de que trata este Edital 

terá validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de publicação do 
edital, podendo ser prorrogado por igual período. Decorrido o prazo de 
credenciamento, o credenciado será submetido a um novo processo de 
atualização cadastral.

16 - DAS PENALIDADES
16.1 - O CONTRATADO sujeitar-se-á às seguintes 

penalidades:
a) Advertência;
b) Multa, na forma prevista neste instrumento con-

vocatório;
c) Suspensão temporária para participação em lici-

tação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, após a aplicação de sanções mencionadas aci-
ma, quando configurada a inexecução parcial ou total do contrato; e,

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou con-
tratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação pe-
rante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será con-
cedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo a sanção aplicada com 
base na alínea anterior.

16.2 - As sanções poderão ser relevadas nas hipóte-
ses de não cumprimento das obrigações por motivo de caso fortuito e de 
força maior, devidamente justificados e comprovados.

16.3 - As sanções previstas nos itens acima men-
cionados admitem defesa prévia do interessado no respectivo processo 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com exceção da pena de declaração 
de inidoneidade, hipótese em que é facultada a defesa no prazo de 10 
(dez) dias da abertura da vista.

16.4 - Ficam fixados, a título de multa, os percen-
tuais por atraso injustificado no cumprimento da obrigação estabelecida 
neste Edital e pela inexecução total ou parcial do contrato.

16.4.1 - No caso de atraso injustificado no cum-
primento dos prazos de execução dos serviços, será aplicada multa de 
mora a incidir sobre o valor total do contrato ou sobre a parcela em atra-
so, conforme o caso, no percentual de:

a) 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, até o 30° 
(trigésimo) dia de atraso; e,

b) 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia, a partir 
do 31° (trigésimo primeiro) dia, até o 60° (sexagésimo) dia de atraso, 
podendo, após esse prazo, a critério da Administração, ocorrer a resci-
são unilateral do contrato.

c) O instrutor que injustificadamente, faltar às suas 
atividades ou desistir de ministrar o curso após a sua divulgação, ficará 
impedido, pelo prazo de dois anos, de atuar em futuros treinamentos na 
ELEMA.

16.4.2 - No caso de descumprimento das obriga-
ções contratuais, excetuadas as situações previstas no item acima, será 
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aplicada multa compensatória no percentual de:

a) 10% (dez por cento), sobre o valor total recebido 
durante o mês da ocorrência, quando o Contratado:

a.1) Prestar informações inexatas ou causar emba-
raços à fiscalização;

a.2) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou 
em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, da CONTRA-
TANTE.

a.3) Executar os serviços em desacordo com as nor-
mas constante no Anexo I - Termo de Credenciamento, do edital.

a.4) Desatender as determinações da fiscalização;
a.5) Cometer qualquer infração as normas legais 

Federais, Estaduais e Municipais;
a.6) Não iniciar, sem justa causa, a execução do 

contrato no prazo fixado;
a.7) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou 

parte do objeto contratado;
a.8) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato 

que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má fé, venha cau-
sar danos à Contratante.

b) 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor 
da parcela não executada, nos casos de inexecução parcial do contrato;

c) 20% (vinte por cento), calculado sobre o 
valor do contrato, no caso de inexecução total do contrato.

16.4.3 - As multas aplicadas deverão ser recolhi-
das à conta a ser especificada pela ALEMA no prazo de 5 (cinco) dias 
corridos a contar da data da notificação, podendo o seu valor ser descon-
tado do documento de cobrança, na ocasião de seu pagamento.

16.4.4 - Caso o prestador do serviço não possua 
crédito suficiente para a cobertura da multa, será regularmente intimado 
para efetuar seu pagamento através de guia a ser fornecida pela ALE-
MA.

16.4.5 - As multas, quando não recolhidas ou des-
contadas no prazo exigido, sofrerão reajuste pelo Índice Geral dos Pre-
ços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV).

16.4.6 - As multas poderão ser descontadas dos 
pagamentos ou cobradas judicialmente.

16.5 - As sanções poderão ser cumulativas e, além 
dessas estabelecidas, a Contratante, poderá recusar os serviços contrata-
dos, se a sua prestação não estiver de acordo com o exigido na descrição 
do objeto deste edital e não for corrigida imediatamente.

17. DA OBRIGAÇÃO DA PESSOA FÍSICA 
CREDENCIADA

17.1. No caso de convocação para Contratação de 
Instrutor Credenciado para atuar em capacitação/treinamento, deverá 
observar-se os itens a seguir:

17.1.1. Executar o curso conforme especifica-
ções estabelecidas oportunamente, pela ELEMA.

17.1.2. Elaborar o Plano de Trabalho, conforme 
orientações e normativas da ELEMA.

17.1.3. Elaborar a matriz da apostila do Curso, de 
acordo com os conteúdos especificados no Plano de Trabalho.

17.1.4. Entregar à Escola do Legislativo com an-
tecedência, de até 05 (cinco) dias, lista/matrizes de materiais necessá-
rios para o curso e arquivo digital da apostila e plano de trabalho e plano 
de aula do curso, em formato documento (Word, Arial 12, espaço 1,5).

17.1.5. Cumprir com assiduidade (pontualidade 
e frequência), relação de urbanidade instrutor/aluno, todas as diretrizes 
e filosofia de trabalho da Escola do Legislativo que fazem parte do con-
trato de natureza eventual e esporádica.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1. Disponibilizar espaço adequado à execução 

dos serviços, objeto deste Termo.
18.2. Promover a mobilização, inscrição, creden-

ciamento e acompanhamento de frequência e desempenho dos partici-
pantes do curso.

18.3. Aplicar a avaliação institucional ao final dos 

cursos ministrados.
18.4. Disponibilizar um servidor responsável para 

acompanhamento do curso a ser executado.
18.5. Disponibilizar café e água para os participan-

tes do curso.
18.6. Honrar o pagamento dos honorários a que 

fizer jus o credenciado contratado.
18.7. Emitir certificados aos participantes dos cur-

sos.
18.8. Emitir certificado referente aos eventuais 

serviços prestados pelos credenciados.
18.9. Providenciar ao instrutor as cópias necessá-

rias e material didático- pedagógico para a realização das atividades.

19. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVI-
ÇO

19.1 As atividades instrutórias, aulas e palestras serão realizadas 
nas instalações da Escola do Legislativo ou em qualquer outra instala-
ção com infraestrutura adequada conforme a conveniência da Direção 
da ELEMA. As aulas e workshops poderão acontecer também de forma 
remota/online.

20. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVA-
LIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A avaliação será realizada através de questionários, durante e 
após os eventos.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Os profissionais credenciados integrarão o 

Cadastro de Instrutoria da Escola do Legislativo, podendo ser chama-
dos para prestar serviços quando houver demanda, mas rigorosamente 
dentro das previsões orçamentárias e financeiras da Escola do Legisla-
tivo.

21.2. O credenciamento não gerará para pessoa 
física credenciada qualquer direito de contratação, visando o cadastra-
mento de instrutores que serão contratados somente de acordo com a 
necessidade da Escola do Legislativo.

21.3. Casos omissos serão decididos pela Diretoria 
de Desenvolvimento Social (através da Direção da Escola do Legislati-
vo), Comissão Permanente de Licitação e Procuradoria-Geral.

São Luís,13 de abril de 2021.

Alexandre Henrique Pereira da Silva Comissão Permanente de 
Licitação

ANEXO I
TERMO DE CREDENCIAMENTO

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Termo de Credencia-

mento de pessoas físicas – instrutores, professores e palestrantes – 
o cadastro de prestação de serviços de capacitação e treinamento no 
âmbito das atividades educacionais, desenvolvimento e formação de 
recursos humanos na Assembleia Legislativa, para aulas presenciais e 
remotas, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93.

1.2 - O referido credenciamento não estabelece qualquer obri-
gação da Escola do Legislativo (ELEMA) em efetuar a contratação, 
constituindo apenas cadastro de prestadores de serviço aptos a atender às 
demandas de acordo com a oportunidade e conveniência administrativa 
apresentada pela ELEMA.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CRE-
DENCIAMENTO.

2.1 Poderão participar do credenciamento as pes-
soas físicas que se inscreverem e comprovarem habilitação para presta-
ção dos serviços descritos no Anexo III, conforme requisitos exigidos 
neste instrumento de chamamento, concordando com os valores pro-
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postos pela Contratante;

2.2 Não poderão participar do Credenciamento os 
interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III 
e IV do art. 87 da Lei Nº 8.666/93 - Lei das Licitações.

2.2.1 Tenham sido declarados inidôneos por qual-
quer órgão da Administração, direta ou indireta, na forma descrita na 
Lei Federal Nº 8.666/93, Art. 87, Inciso IV;

2.3 Não poderão participar do presente Credencia-
mento servidores públicos pertencentes aos quadros de servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (ALEMA).

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIA-
MENTO

3.1. As etapas seguintes caracterizarão o processo 
de credenciamento:

3.1.1. Inscrição
3.1.2. Habilitação
3.1.3. Seleção

4 - DA FORMA DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. A inscrição do profissional técnico-especiali-
zado será feita pelo próprio candidato ou por procurador oficialmente 
constituído para este fim, diretamente na Escola do Legislativo, setor 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, sito à Avenida Jerônimo de 
Albuquerque – Sítio do Rangedor – Calhau – São Luís, no Estado 
do Maranhão, com a entrega, sem ressalvas, de todos os documentos 
elencados neste Termo, onde o candidato receberá um protocolo de ins-
crição.

4.1.1 O candidato poderá também se inscrever 
por meio virtual, enviando toda a documentação para o e-mail escola-
dolegislativo@al.ma.leg.br, sendo obrigatoriamente anexados todos os 
documentos elencados em formato PDF.

4.2. Será permitida a inscrição em apenas 01 (uma) 
área de conhecimento e 04 (quatro) subáreas, de acordo com o perfil 
comprovado da formação, qualificação técnica e experiência do candi-
dato, conforme tabela abaixo:

NÍVEL ÁREA DE ATUAÇÃO DOCUMENTAÇÃO 
BÁSICA EXIGIDA

Médio/
Técnico

1. Desenvolvimento téc-
nico

- Certificado de Nível 
médio

reconhecido pelo MEC

Superior

1. Formação e desen-
volvimento técnico e ge-
rencial;

2. Desenvolvimento 
pessoal e institucional

- Certificado de Gra-
duação reconhecido 
pelo MEC

Notório 
Especia-
lista

1. Formação e desen-
volvimento técnico e ge-
rencial;

2. Desenvolvimento 
pessoal e institucional;

- Certificado de 
Graduação reconhecido 
pelo MEC

- Declarações com-
probatórias da notória 
especialidade

4.3. As informações prestadas no ato da inscrição 
serão de inteira responsabilidade do candidato, tendo a ELEMA o di-
reito de excluir deste processo de credenciamento aquele que não 
apresentar os documentos e dados solicitados de forma completa e 
correta.

4.3.1 A comissão de credenciamento poderá 
fazer diligências na documentação quando houver dúvida sobre sua 
originalidade, podendo ser solicitada a apresentação da documentação 
original, de forma presencial.

4.4. O período do credenciamento, na forma pre-

sencial, será permanentemente aberto e acontecerá sempre em dias úteis, 
no horário das 08h às 14h.

4.5. Lista de Documentos obrigatórios a serem 
apresentados no ato da inscrição:

n. Cópia do Documento de Identidade
o. Comprovante de residência atualizado;
p. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF e Comprovante de situação cadastral do CPF
q. Comprovante de Escolaridade, de acordo com a 

área de conhecimento, podendo ser apresentada Declaração de Con-
clusão de Curso expedida pela Secretaria Acadêmica (desde que pos-
sua data de emissão não superior a 12 meses até a data da inscrição), 
em conformidade com a legislação educacional vigente.

r. Formulário de Solicitação de Credenciamento preenchido 
(Anexo I);

s. Currículo Lattes/CNPq, formato completo - cria-
do em: www.cnpq.br; a comprovação da formação, qualificação e ex-
periência profissional deverão ser feitas quando estiverem relacionadas 
aos critérios de pontuação. Elas devem ser feitas por meio de Diplomas, 
Certificados, Declarações de Qualificação Técnica, Atestados de Ca-
pacidade Técnica, Declarações de Prestação de Serviços, Contrato de 
Prestação de Serviços/notas fiscais e correlatos

t. No caso em que a formação exigida é a de nível médio, fica 
admitida apresentação do Currículo Vitae. 

u. Comprovante de Conta Corrente;
v. Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certi-

dão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
w. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
x. Certidão Negativa de Débitos Federais:
y. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 

CNDT
z. Declaração de Idoneidade, conforme modelo 

(Anexo IV);
o. Comprovante de PIS/PASEP

5. DO NOTÓRIO ESPECIALISTA
5.1 A Escola do Legislativo poderá optar por con-

tratar notórios especialistas para ministrarem cursos e workshops que 
estão ou não elencados nas áreas de interesse (anexo III). Ao ser cre-
denciado, fica facultado ao candidato apresentar seu portfólio de cursos/
workshops/palestras, que ficarão no banco de dados da Escola do Legis-
lativo para futuras contratações.

5.2 A tabela de valores deste credenciamento não 
se aplica aos notórios especialistas. No momento da contratação, o can-
didato deverá apresentar uma proposta de preços, com a justificativa 
para o valor cobrado. A Comissão de Credenciamento analisará a pro-
posta em até 10 (dez) dias e emitirá um parecer, aprovando ou não a 
proposta. Os valores apresentados podem ser negociados por meio da 
contratante e da contratada.

5.3 É facultado ao notório especialista apresentar 
as comprovações de qualificação que constam no currículo lattes (4.5, 
item f).

5.4 Os critérios de pontuação do (anexo II) não se 
aplicam aos notórios especialistas;

5.5 Para fins de caracterizar a inviabilidade de com-
petição em citado processo seletivo, e, consequentemente a inexigibi-
lidade de concorrência comum, a notória especialização se manifesta 
mediante o pronunciamento formal do administrador ou agente público, 
neste particular, sobre a adequação e suficiência da capacidade da pes-
soa física.

5.5.1 A Declaração de Notória Especialidade pre-
cede de “serviço singular”, que é decorrência natural de “notória espe-
cialização”. Advém da formação intelectual do profissional que, por 
conseguinte, realiza um trabalho de natureza peculiar.

5.5.2 Consideram-se de notória especialidade, 
declarações de que o profissional cujo conceito no campo de sua atua-
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ção possua vasta experiência e especialidade, decorram de desempenho 
público e notório anterior, estudos, experiências, publicações, organiza-
ção, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relaciona-
dos às suas atividades, que permita aferir que o seu trabalho é essencial 
e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 
contrato.

6 - DAS REGRAS COMUNS À TODA A DOCUMENTA-
ÇÃO:

6.1 Os documentos que não mencionarem o prazo 
de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data 
da emissão, salvo disposição em contrário determinado em lei ou em 
regulamento próprio.

6.2 As declarações deverão ser assinadas pelo re-
presentante legal.

6.3 Os documentos necessários à habilitação po-
derão ser apresentados por qualquer processo de cópia, e poderão ser 
objeto de diligências da Comissão de Credenciamento.

6.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos 
apresentados para habilitação deverão conter o nome do candidato, sal-
vo as contas de comprovação de endereço.

7. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DA 
HABILITAÇÃO.

7.1 A habilitação consiste na análise e apreciação 
documental da regularidade jurídica e fiscal dos profissionais inscritos 
no processo de credenciamento. Trata-se de fase eliminatória.

7.2. Serão consideradas na Habilitação a validade e compatibili-
dade da documentação apresentada.

7.3 Serão indeferidas as inscrições dos participantes que deixa-
rem de apresentar quaisquer documentos obrigatórios citados no item 
4.5 deste termo de credenciamento.

8. DA SELEÇÃO
8.1 A certificação da capacidade técnica levará em conta a forma-

ção, qualificação e experiência do candidato.

1.2. Os candidatos poderão escolher apenas 01 
(uma) área de conhecimento e 04 (quatro) subáreas, desde que com-
provada sua capacidade técnica (formação/ qualificação/experiência) 
através de documentação;

1.3. A atribuição da pontuação é de responsabili-
dade da Comissão de Credenciamento, formada por servidores da Es-
cola do Legislativo;

1.4. A pontuação mínima para as funções de nível 
médio será de 20 pontos, e a de nível superior será de 25 pontos;

1.5. Ocorrendo empate na pontuação, seguirá o cri-
tério de desempate:

c. Maior formação acadêmica;
d. Maior número de horas ministradas em cursos e 

treinamentos;
9. DO RESULTADO
9.1. Será convocado o candidato que tiver maior pontuação na 

área de conhecimento, obedecendo os critérios de desempate do item 
8.1.4 deste Termo de Credenciamento.

1.2 O não pronunciamento do interessado, em um 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a convocação, permitirá à Contra-
tante o chamamento dos subsequentes.

1.3 Os demais credenciados, desde que haja neces-
sidade de serviço, poderão ser contratados, pela ordem de classificação, 
a critério da Contratante.

1.4 A lista dos profissionais credenciados será di-
vulgada no Diário Oficial da Assembleia e será atualizada (e republi-
cada) sempre que novos profissionais se cadastrarem.

9.5. O Prazo de eventual Recurso será de 5 (cinco) dias contados 
da publicação do resultado final no Diário Oficial da Assembleia dirigi-
do a Mesa Diretora da Assembleia.

9.6 A Mesa Diretora, depois de ouvir a Procuradoria da Assem-
bleia, decidirá no prazo de 10 (dez) dias úteis sobre o Recurso.

10. DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMEN-
TO DOS CREDENCIADOS CONTRATADOS

1.1. O profissional instrutor que se credenciar, 
quando contratado, receberá por hora/aula definida conforme os valores 
constantes na Resolução Administrativa Nº955/2019, conforme tabela 
abaixo:

TABELA HORA/AULA

NIVEL ACADÊMICO VALOR R$
MÉDIO/TÉCNICO R$ 80,00 (OITENTA REAIS)
GRADUAÇÃO R$ 100,00 (CEM REAIS)
ESPECIALISTA R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS)
MESTRADO R$ 130,00 (CENTO E TRINTA 

REAIS)
DOUTORADO R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA 

REAIS)
PALESTRA/SEMINÁRIO/
WORK SHOP

R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

1.2. O candidato deverá apresentar Nota Fiscal 
de Serviços à ALEMA, conforme normas e definições do Fisco Munici-
pal para efeito de pagamento.

1.3. Caberá à Assembleia Legislativa, no mo-
mento do pagamento, reter, quando couber, os valores correspondentes 
ao INSS, Imposto de Renda e demais tributos incidentes sobre o valor 
do contrato, conforme legislação em vigor.

1.4. O pagamento do contratado será efetuado 
em até 30 (trinta) dias, a contar do término da atividade contratada e 
apresentação da respectiva Nota Fiscal.

1.5. Ao credenciado caberá arcar com eventuais 
despesas referentes aos tributos, impostos sobre faturamento, plane-
jamento e elaboração de matriz do material didático-pedagógico e de 
apoio necessários à concretização do serviço objeto deste Termo.

1.5.1. Aos credenciados que não residirem em 
São Luís/MA ou que tiverem que prestar serviço em outra localidade, a 
Assembleia Legislativa, poderá arcar, a critério da Administração, com 
o custo das passagens aéreas, translado, hospedagem e alimentação.

1.6 O pagamento será efetuado em moeda brasi-
leira corrente.

1.7 O pagamento será efetuado através de depó-
sito bancário em conta corrente própria, em bancos autorizados pela 
ALEMA.

1.8 Estes valores abrangerão todos os custos e 
despesas, direta ou indiretamente envolvidas, não sendo devido ne-
nhum outro valor, seja a que título for.

1.9 Os valores devidos ao contratado sofrerão os 
descontos previstos em lei.

1.10 As responsabilidades civis, penais, comer-
ciais, e outras advindas de utilização de direitos autorais e/ou patrimo-
niais anteriores, contemporâneos ou posteriores à formalização do Con-
trato cabem exclusivamente ao contratado.

1.11 A Contratante, através de sua administração 
não se responsabilizará, em hipótese alguma pelos atos, contratos ou 
compromissos assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhis-
ta ou outra, realizados pelo contratado para fins de cumprimento deste 
Contrato.

1.12 Para efetivação do pagamento ou da parce-
la correspondente o Contratado deverá comprovar que estão mantidas 
todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente lici-
tação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execu-
ção do ajuste, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até 
que se regularize.

1.13 Para efetivação do pagamento, o cre-
denciado apresentará, além do Requerimento de Pagamento e da Nota 
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Fiscal, todas as Certidões de Regularidade Fiscal, exigidas em Lei.

11. DA OBRIGAÇÃO DA PESSOA FÍSICA 
CREDENCIADA

1.1. No caso de convocação para Contratação de 
Instrutor Credenciado para atuar em capacitação/treinamento, deverá 
observar-se os itens a seguir:

1.1.1. Executar o curso conforme especifica-
ções estabelecidas oportunamente, pela ELEMA.

1.1.2. Elaborar o Plano de Trabalho, conforme 
orientações e normativas da ELEMA.

1.1.3. Elaborar a matriz da apostila do Curso, de 
acordo com os conteúdos especificados no Plano de Trabalho.

1.1.4. Entregar à Escola do Legislativo com an-
tecedência, de até 05 (cinco) dias, lista/matrizes de materiais necessá-
rios para o curso e arquivo digital da apostila e plano de trabalho e plano 
de aula do curso, em formato documento (Word, Arial 12, espaço 1,5).

1.1.5. Cumprir com assiduidade (pontualidade 
e frequência), relação de urbanidade instrutor/aluno, todas as diretrizes 
e filosofia de trabalho da Escola do Legislativo que fazem parte do con-
trato de natureza eventual e esporádica.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.1. Disponibilizar espaço adequado à execução 

dos serviços, objeto deste Termo.
1.2. Promover a mobilização, inscrição, creden-

ciamento e acompanhamento de frequência e desempenho dos partici-
pantes do curso.

1.3. Aplicar a avaliação institucional ao final dos 
cursos ministrados.

1.4. Disponibilizar um servidor responsável para 
acompanhamento do curso a ser executado.

1.5. Disponibilizar café e água para os participan-
tes do curso.

1.6. Honrar o pagamento dos honorários a que 
fizer jus o credenciado contratado.

1.7. Emitir certificados aos participantes dos cur-
sos.

1.8. Emitir certificado referente aos eventuais 
serviços prestados pelos credenciados.

1.9. Providenciar ao instrutor as cópias necessá-
rias e material didático- pedagógico para a realização das atividades.

13. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
13.1. O Credenciamento de que trata este Termo terá validade de 

01 (um) ano, contados a partir da data de publicação do edital, podendo 
ser prorrogado por igual período.

14. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVI-
ÇO

14.1 As atividades instrutórias, aulas e palestras 
serão realizadas nas instalações da Escola do Legislativo ou em qual-
quer outra instalação com infraestrutura adequada conforme a conve-
niência da Direção da ELEMA. As aulas e workshops poderão aconte-
cer também de forma remota/online.

15. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVA-
LIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A avaliação será realizada através de questionários, durante e 
após os eventos.

16. DO DESCREDENCIAMENTO
16.1. Será descredenciado o prestador de serviço que não cumprir 

com as obrigações do item 11 deste termo de credenciamento.
16.2 A ELEMA poderá a qualquer tempo descredenciar o profis-

sional por razões de inexatidões dos dados curriculares.
17. DAS INFORMAÇÕES E DA IMPUGNA-

ÇÃO
1.1. As informações poderão ser obtidas junto à 

Comissão Permanente de Licitação da ALEMA – CPL, Telefone (98) 
3269-3737 e Fax (98) 3269-3445.

1.2. Em caso de Impugnação do Edital, inter-
posto em até 5 (cinco) dias de sua publicação cabe à Diretoria de De-
senvolvimento Social, através da Direção da ELEMA, analisar e decidir 
sobre a impugnação no prazo de 2(dois) dias uteis.

18. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

A Comissão de Credenciamento será formada por funcionários 
da ALEMA e será definida por Resolução a ser publicada oportunamen-
te no Diário Oficial da ALEMA.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Os profissionais credenciados integrarão o 
Cadastro de Instrutoria da Escola do Legislativo, podendo ser chama-
dos para prestar serviços quando houver demanda, mas rigorosamente 
dentro das previsões orçamentárias e financeiras da Assembleia Legis-
lativa.

1.2. O credenciamento não gerará para pessoa 
física credenciada qualquer direito de contratação, visando o cadastra-
mento de instrutores que serão contratados somente de acordo com a 
necessidade da Escola do Legislativo.

1.3. Casos omissos serão decididos pela Diretoria 
de Desenvolvimento Social (através da Direção da Escola do Legislati-
vo), Comissão Permanente de Licitação e Procuradoria-Geral.

ANEXO I
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIA-

MENTO

NOME

RG ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF ESTADO CIVIL SEXO

PIS/PASEP

PROFISSÃO EMAIL

FONE (DDD) CEL (DDD)

ENDEREÇO

COMPLEMENTO BAIRRO

CIDADE UF CEP

1 FORMAÇÃO ACADÊMICA

1. ÁREA DE CONHECIMENTO (Conforme Anexo III)

Subárea

Subárea

Subárea

Subárea
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ANEXO II  - A
TABELA DE PONTUAÇÃO – NÍVEL SUPERIOR 

COMPROVAÇÃO 
DA FORMAÇÃO 
/ QUALIFICA-
ÇÃO TÉCNICA 
E EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL

REQUISITOS 
NECESSÁRIOS

PON-
TUA-
ÇÃO 
POR 

VALOR 
UNITÁ-

RIO

VALOR 
MÁXI-

MO

PON-
TUAÇÃO 
OFICIAL 
ATRIBUI-
DA PELA 
COMIS-

SÃO

CURSO DE 
ATUALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

Cursos livres, 
de Atualização, 
Aperfeiçoamen-
to e/ou Extensão 
realizados pelo 
candidato (míni-
mo de 20 horas 
aula por curso)

2 (dois) 
p o n t o s 
por cur-
so

10 (dez) 
pontos

FORMAÇÃO SU-
PERIOR – GRA-
DUAÇÃO

Apresentar Cer-
tificado de Gra-
duação reconhe-
cido pelo MEC 
(cópia – frente – 
verso de Históri-
co Escolar), con-
forme exigência 
do perfil da área 
de conhecimento 
ou Declaração 
de Conclusão de 
Curso

10 (dez) 
p o n t o s 
por gra-
duação

20 
(vinte) 
pontos

PÓS GRADUA-
ÇÃO LATO SEN-
SU – ESPECIALI-
ZAÇÃO

Apresentar Cer-
tificado de Gra-
duação reconhe-
cido pelo MEC 
(cópia – frente – 
verso de Históri-
co Escolar), con-
forme exigência 
do perfil da área 
de conhecimento 
ou Declaração 
de Conclusão de 
Curso

6 (seis) 
p o n t o s 
por Es-
peciali-
zação / 
MBA

12 
(doze) 
pontos

PÓS GRADUA-
ÇÃO STRICTO 
SENSU MES-
TRADO

Apresentar Cer-
tificado de Gra-
duação reconhe-
cido pelo MEC 
(cópia – frente – 
verso de Históri-
co Escolar), con-
forme exigência 
do perfil da área 
de conhecimento 
ou Declaração 
de Conclusão de 
Curso

10 (dez) 
pontos

10 (dez) 
pontos

PÓS GRADUA-
ÇÃO STRICTO 
SENSU DOUTO-
RADO

Apresentar Cer-
tificado de Gra-
duação reconhe-
cido pelo MEC 
(cópia – frente – 
verso de Históri-
co Escolar), con-
forme exigência 
do perfil da área 
de conhecimento 
ou Declaração 
de Conclusão de 
Curso

20 (vin-
te) pon-
tos

20 
(vinte) 
pontos

ATESTADOS DE 
C A PA C I D A D E 
TÉCNICA OU 
DECLARAÇÕES 
F O R N E C I D A S 
POR TERCEIROS 
R E F E R E N T E S 
AO SERVIÇO DE 
INSTRUTORIA

D o c u m e n t o s 
apresentados em 
papel timbrado 
ou com carim-
bo de CNPJ, 
identificados e 
assinados (com 
nome legível da 
pessoa respon-
sável por sua 
emissão e fun-
ção que exerce), 
comprovando o 
trabalho como 
INSTRUTOR/
FACILITADOR, 
indicando título 
do serviço pres-
tado, período, 
os resultados 
qualitativos ob-
tidos e nome 
do prestador de 
serviço, deven-
do comprovar 
experiência mí-
nima de 1 (um) 
ano na mesma 
Instituição, con-
soante à área de 
conhec imento 
pretendida.

05 (cin-
co) pon-
tos

20 
(vinte) 
pontos

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 
EM ATIVIDADES 
DE CURTA DU-
RAÇÃO

CURSOS MI-
NISTRADOS/
PA L E S T R A S 
PROFERIDAS/ 
C O N S U LT O -
RIAS REALI-
ZADAS, com no 
mínimo 20 ho-
ras, devidamente 
comprovadors 
por meio de de-
clarações, con-
tratos de presta-
ção de 02 (dois) 
pontos 20 (vinte) 
pontos 24 servi-
ços/notas fiscais, 
cujos serviços e 
nome do profis-
sional estejam 
especificados. 
Cada comprova-
ção equivale a 
02(dois) pontos.

02 (dois) 
pontos

20 
(vinte) 
pontos

TOTAL DE PON-
TOS

112 pon-
tos
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ANEXO II  - B

TABELA DE PONTUAÇÃO – NÍVEL MÉDIO

C O M P R O -
VAÇÃO DA 
F O R M A -
ÇÃO / QUA-
LIFICAÇÃO 
TÉCNICA E 
EXPERIÊN-
CIA PRO-
FISSIONAL

REQUISITOS 
NECESSÁRIOS

PONTUA-
ÇÃO POR 

VALOR 
UNITÁ-

RIO

VA-
LOR 
MÁ-
XI-
MO

PON-
TUA-
ÇÃO 
OFI-
CIAL 
ATRI-

BUIDA 
PELA 

COMIS-
SÃO

CURSO DE 
ATUALIZA-
ÇÃO PRO-
FISSIONAL

Cursos livres, 
de Atualização, 
Aperfeiçoamen-
to e/ou Extensão 
realizados pelo 
candidato (míni-
mo de 20 horas 
aula por curso)

2 (dois) 
pontos por 
curso

10 
(dez) 
pon-
tos

F O R M A -
ÇÃO NÍVEL 
MÉDIO

Apresentar Cer-
tificado de Nível 
médio reconhe-
cido pelo MEC 
(cópia – frente – 
verso de Históri-
co Escolar), con-
forme exigência 
do perfil da área 
de conhecimen-
to ou Declaração 
de Conclusão de 
Curso

10 (dez) 
pontos por 
graduação

20 
(vin-
te) 

pon-
tos

A T E S T A -
DOS DE 
C A P A C I -
DADE TÉC-
NICA OU 
DECLARA-
ÇÕES FOR-
N E C I D A S 
POR TER-
CEIROS RE-
FERENTES 
AO SERVI-
ÇO DE INS-
TRUTORIA

D o c u m e n t o s 
apresentados em 
papel timbrado 
ou com carim-
bo de CNPJ, 
identificados e 
assinados (com 
nome legível da 
pessoa respon-
sável por sua 
emissão e fun-
ção que exerce), 
comprovando o 
trabalho como 
INSTRUTOR/
F A C I L I T A -
DOR, indicando 
título do serviço 
prestado, perío-
do, os resulta-
dos qualitativos 
obtidos e nome 
do prestador de 
serviço, deven-
do comprovar 
experiência mí-
nima de 1 (um) 
ano na mesma 
Instituição, con-
soante à área de 
conhecimento 
pretendida.

5 (cinco) 
pontos

20 
(vin-
te) 

pon-
tos

EXPERIÊN-
CIA PRO-
FISSIONAL 
EM ATIVI-
DADES DE 
CURTA DU-
RAÇÃO

CURSOS MI-
NISTRADOS/
PA L E S T R A S 
PROFERIDAS/ 
C O N S U LT O -
RIAS REALI-
ZADAS, com 
no mínimo 20 
horas, devida-
mente compro-
vadors por meio 
de declarações, 
contratos de 
prestação de 02 
(dois) pontos 
20 (vinte) pon-
tos 24 serviços/
notas fiscais, 
cujos serviços e 
nome do profis-
sional estejam 
especificados. 
Cada comprova-
ção equivale a 
02(dois) pontos.

02 (dois) 
pontos

30 
(trin-
ta) 

pon-
tos

TOTAL DE 
PONTOS

80 pon-
tos

 ANEXO III

ÁREA - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E 
GERENCIAL (Código 001)
Código Subárea
1.1 COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) E 

TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO
1.2 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GEREN-

CIAIS
1.3 DIREITO ADMINISTRATIVO
1.4 DIREITO TRIBUTÁRIO
1.5 ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E 

EDITAIS
1.6 GESTÃO DE CONTRATOS
1.7 GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.8 GESTÃO PÚBLICA
1.9 LEGISLAÇÃO DE PESSOAL APLICADA AO SERVI-

ÇO PÚBLICO
1.10 LEGISLAÇÕES DA ÁREA DA SAÚDE E SUS
1.11 LEGISLAÇÕES SOBRE DEFESA DO CONSUMIDOR
1.12 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
1.13 LICITAÇÃO E CONTRATOS
1.14 LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DIRETA
1.15 MARKETING POLÍTICO
1.16 ORÇAMENTO PÚBLICO
1.17 OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS 

AFINS
1.18 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.19 TERMO DE REFERÊNCIA NAS LICITAÇÕES PÚBLI-

CAS
 ÁREAS DE INTERESSE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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ÁREA - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSTITUCIONAL 

(Código 002)
Código Subárea
2.1 ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
2.2 ATENDIMENTO AO PÚBLICO
2.3 CERIMONIAL E ETIQUETA
2.4 COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA
2.5 DESENVOLVIMENTO EM LIDERANÇA
2.6 DINÂMICA DE GRUPOS E JOGOS DE EMPRESAS
2.7 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
2.8 LIBRAS
2.9 MARKETING PESSOAL
2.10 OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS 

AFINS
2.11 PALESTRA NA ÁREA DA SAÚDE
2.12 PALESTRA NA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS
2.13 PALESTRA NA ÁREA DE PODER LEGISLATIVO
2.14 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
2.15 REDAÇÃO OFICIAL
2.16 SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE AUTORIDADES

ÁREA - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO (Código 003)

Código Subárea
3.1 COREL DRAW
3.2 EXCEL AVANÇADO
3.3 OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS 

AFINS
3.4 SISTEMAS COORPORATIVOS - SIAFEM/SIAGEM/ 

SIPLAN
3.5 WORD AVANÇADO

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL

Eu 
,estado

civil ,  
profissão  , RG 
 ,CPF  dec laro 
sob as penas da lei, que possuo bons antecedentes e idoneidade mo-
ral, e estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, estarei 
sujeito às sanções prescritas no Código Penal Brasileiro e às demais 
cominações legais aplicáveis.São Luís (MA), 29 de março de 2021.

P O R T A R I A   Nº 126/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a indicação da Direto-
ria de Administração através do  Processo nº 2036/2020-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores  VALTERLAN OLIVEIRA DA 

COSTA, matrícula nº 1629666 e FLÁVIO ALEX FRANÇA JUNIOR, 
matrícula nº 1663061, ambos lotados na Diretoria de Administração, 
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Con-
trato nº 04/2021, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do 

Maranhão - ALEMA e a empresa TK Elevadores Brasil Ltda., cujo ob-
jeto refere-se à contratação de serviços de manutenção preventiva, cor-
retiva e atendimento a chamadas de emergência para os elevadores de 
passageiros e plataformas elevatórias verticais instalados no complexo 
de edificações da ALEMA, incluindo todo o fornecimento de mão de 
obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, componentes 
e peças necessárias para a execução do serviço, conforme determina 
o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 
8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os procedi-
mentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade 
com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas reso-
luções 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  LEGIS-

LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de abril 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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