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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 / 04 / 2022 – 3ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO ...........24 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........07 MINUTOS 
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........17 MINUTOS
4. ESCALA RESERVA.

1. PROGRESSISTA..................................................5 MINUTOS
2. SOLIDARIEDADE..............................................5 MINUTOS
3. PSDB....................................................................5 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 05.04.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I – PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
NºS  066 E 057/2022)

 
1. PROJETO DE LEI Nº 362/2017, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO ADRIANO,  DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DA CONSTRUÇÃO OU ADAPTAÇÃO DE FRALDÁRIOS ACES-
SÍVEIS AOS FREQUENTADORES DE SHOPPING CENTERS E 
ESTABELECIMENTOS SIMILARES, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS..- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO GLALBERT CUTRIM; COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO. 

2. PROJETO DE LEI Nº 066/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ADELMO SOARES,  INSTITUI A POLÍTICA ES-
TADUAL DE DIREITOS DAS POPULAÇÕES ATINGIDAS POR 
BARRAGENS (PEAB)..- COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA; COMISSÃO DE DEFE-
SA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR. 

II - PARECER EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

3. PARECER Nº  040/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 252/2020, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DETINHA, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE PLATAFOR-
MA VLIBRAS EM PORTAL DE INSTITUIÇÕES DO PODER PÚ-
BLICO ESTADUAL E EMPRESAS PRIVADAS, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, PARA TRADUÇÃO DE CONTEÚDOS 
DIGITAIS EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  - RELATOR DEPUTADO MÁRCIO 
HONAISER.                                             

III – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º  TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

4. PROJETO DE LEI Nº 554/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 122/2021), ALTERA A LEI 
ESTADUAL Nº 10.581, DE 19 DE ABRIL DE 2017, QUE DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO, COMPOSIÇÃO E O FUNCIONAMENTO 
DO CONSELHO ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO 
MARANHÃO - CEESOL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.- COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO MÁRCIO 
HONAISER. 

IV – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE LEI Nº 346/2017, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE,  “ESTABELECE DIRETRI-
ZES PARA A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA ÓRFÃOS DO FE-
MINICÍDIO: ATENÇÃO E PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”. COM SUBSTI-
TUTIVO - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO CIRO NETO; COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREI-
TOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR. 

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

6. REQUERIMENTO Nº 54/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHA-
DORES EM EDUCAÇÃO DO MARANHÃO - SINPROESEMMA, 
RAIMUNDO NONATO COSTA OLIVEIRA, SOLICITANDO CÓPIA 
DOS OFÍCIOS ENVIADOS AO GOVERNO DO ESTADO E A SE-
CRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO  QUE REQUER  PRO-
VIDÊNCIAS ACERCA DO CUMPRIMENTO DA LEI NACIONAL 
DO PISO E CONCESSÃO DE REAJUSTE AOS PROFESSORES DA 
REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) 
ANOS.  MANTIDA A DECISÃO DA MESA.

7. REQUERIMENTO Nº 63/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO E A 
SECRETÁRIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, 
SRA. LÍLIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES, SOLICITANDO 
TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE AS MUDANÇAS OCORRI-
DAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO ES-
TADO DO MARANHÃO NO DIA 09/03/2022, UMA VEZ QUE, EM 
CONSULTAS REALIZADAS EM DIAS ANTERIORES, VERIFI-
COU-SE QUE DIVERSOS DADOS SALARIAIS FORAM MODIFI-
CADOS NA DATA SUPRAMENCIONADA, DESTA FORMA, QUE 
ENCAMINHE TODAS ESSAS MODIFICAÇÕES OCORRIDAS E 
SUAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DA MESA.

8. REQUERIMENTO Nº 64/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO 
E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE 
CAMARÃO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS MOTI-
VOS PELOS QUAIS ALGUNS PROFESSORES QUE SÃO MEM-
BROS DA DIRETORIA DO SINPROESEMMA NÃO APARECEM 
NA CONSULTA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO NO PORTAL DO 
SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) E FNDE (FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). 

9. REQUERIMENTO Nº 65/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO  E 
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE 
CAMARÃO, SOLICITANDO TODAS AS ORDENS BANCÁRIAS 
REFERENTES A TODOS OS PAGAMENTOS DOS PROFESSO-
RES MEMBROS DA DIRETORIA DO SINPROESEMMA NO ANO 
DE 2021, SENDO ELES APOSENTADOS OU NÃO, CEDIDOS OU 
EFETIVOS. SEGUE EM ANEXO TODOS OS PROFESSORES QUE 
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COMPÕEM A DIRETORIA DO SINPROESEMMA. INDEFERI-
DO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA 
MESA. RETIRADO DA O.D. A PEDIDO DO AUTOR.

10. REQUERIMENTOS NºS 73 E 74/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE 
SEJAM DISCUTIDOS  E VOTADOS, EM REGIME DE URGÊNCIA, 
EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO 
APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE LEI NºS 150, 
151, 152, 153,154, 155, 156/22, DE SUA AUTORIA  E 129/2022, DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 

11. REQUERIMENTO Nº 75/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA PROFª SOCORRO WAQUIM, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA 
SESSÃO SOLENE COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, TEN-
DO COMO TEMA CENTRAL HOMENAGEAR OS 90 ANOS DA 
HISTÓRIA DA OAB/MA.

12. REQUERIMENTO Nº 76/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA  MENSA-
GEM DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO 
A TV MIRANTE, ATRAVÉS DO FUNDADOR FERNANDO SAR-
NEY, PELOS 35 ANOS DE FUNDAÇÃO, COMPLETADOS NO DIA 
15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

13. REQUERIMENTO Nº 77/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA  MENSA-
GEM DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO 
A EXCELENTÍSIMA PROFESSORA LUCILÉA FERREIRA LOPES 
GONÇALVES, PELA POSSE COMO REITORA DA UEMASUL.

VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

14. REQUERIMENTO Nº 45/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO PREFEITO DE MIRINZAL/MA, AMAURY ALMEIDA, 
SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS DA 
REMOCÃO DE TRÊS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE SUAS LOTAÇÕES ANTERIORES, NO ÚLTIMO MÊS 
DE FEVEREIRO. 

15. REQUERIMENTO Nº 46/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO PREFEITO DE MIRINZAL-MA, AMAURY ALMEIDA, 
SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE COMO E ONDE 
FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS DO FUNDO DE MANU-
TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 
FUNDEB ENVIADOS AO MUNICÍPIO NO ANO DE 2021. 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 015 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 375, de 22 de dezembro de 2021, 
que Altera a Lei nº 10.230, de 23 de abril de 2015, que dispõe sobre 
a Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão 
transforma cargos no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Mara-
nhão, e dá outras providências.

Nos termos da Medida Provisória, ora em análise, ficam extintos, 
na estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, 33 (trinta e 
três) cargos de soldado do Quadro de Praças Bombeiros Militar QPBM-
0 – Combatentes, bem como ficam criados, na estrutura do Corpo de 
Bombeiros Militar do Maranhão.

Esclarece a Mensagem Governamental, que com vistas à reno-
vação, equilíbrio e regularidade de ascensão profissional dentro do 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, esta Medida Provisória 
extingue e cria cargos na corporação, a fim de garantir o fluxo na 
carreira dos bombeiros militares e a evolução da política estadual de 
Segurança Pública, que é voltada ao cidadão e também à valorização 
do servidor militar.

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

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

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

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

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

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

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 
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poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stados-

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

  De acordo com o art. 43, incisos IIII, IV e V, da Constituição Es-
tadual em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete 
privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “organização 
administrativa”, “servidores públicos do Estado” e “estruturação e 
atribuições de órgãos da administração pública estadual”.

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

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

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

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 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. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

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

Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado, 
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do 

Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64, 
da CE/89.

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executi-
vo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, con-
forme acima mencionado. Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à 
inciativa legislativa objeto da Medida Provisória.

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

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

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

Contudo, a relevância da matéria tratada nesta Medida Provi-
sória reside, em especial, no aperfeiçoamento da estrutura adminis-
trativa para tornar mais eficiente a prestação dos serviços públicos de 
responsabilidade do Corpo de Bombeiros, o que exige a gradual rea-
dequação da práxis corporativa das instituições militares com vistas à 
preservação de direitos fundamentais e da ordem pública, bem como à 
valorização das atividades de policiamento.

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

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

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
necessidade de se garantir o necessário e contínuo aprimoramento das 
atividades e dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a 
própria supremacia do interesse público, o que demanda velocidade na 
realização de mudanças administrativas, evitando-se interrupções no 
funcionamento da máquina pública., como bem esclarece a Mensagem 
Governamental.

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

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

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

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

Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar 
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da 
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 
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na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Me-
dida Provisória, inviabilizando assim a análise.

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

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

No que concerne ao mérito, a medida ora proposta, propõe a ex-
tinção e criação de cargos na corporação, a fim de garantir o fluxo na 
carreira dos bombeiros militares e a evolução da política estadual de 
Segurança Pública, que é voltada ao cidadão e também à valorização 
do servidor militar. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 375/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 375/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                            
Deputado Zé Inácio                                                                    
                                                                 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº   017 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Resolução Legislativa nº 063/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wendell Lages, que Estabelece diretrizes para criação 
de um Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Popular na Assem-
bleia Legislativa do Estado Do Maranhão.

 Nos termos do presente Projeto de Resolução fica institucionali-
zado o escritório de Direitos Humanos com propósito de atuar, por meio 
da práxis da Assessoria Jurídica Popular, em consonância com os ob-
jetivos da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia 
Legislativa para fomentar a acessibilidade a justiça com base em meto-
dologias objetivas, simplificadas e transparentes, visando um trabalho 
consoante com a legislação brasileira em vigor:  realizar atendimentos 
por meio de triagem prestando consultoria jurídica e assistência extra-
judicial às comunidades marginalizadas e excluídas de direitos;  pro-
mover campanhas educativas sobre os mais diversos ramos do direitos 
de modo a conscientizar o cidadão dos seus direitos e deveres em geral;

A Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, determina que é 
da competência exclusiva da Assembleia Legislativa dispor sobre a sua 
organização administrativa, 

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

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

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

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

XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de resolu-
ção dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurídico 
do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, empregos 
e funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâ-
metros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado no Projeto de Resolução sob exame, é matéria 
cuja iniciativa é exercida pela Mesa Diretora que é o órgão que ad-
ministra esta Casa Legislativa, conforme dispositivo regimental acima 
descrito, não podendo, os Deputados, tomar a iniciativa de proposituras 
que visem dispor sobre essa matéria, sob pena de, em caso de usurpa-
ção da iniciativa, eivar de inconstitucionalidade formal o texto legal daí 
decorrente. 

Ademais, sob o aspecto regimental, a propositura não possui am-
paro, consoante dispõe o art. 129 do Regimento Interno, que determina: 
“Não se admitirão proposições: I - anti-regimentais;” Portanto, nos 
aspectos jurídicos analisados, há óbice à proposta. 

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

lução Legislativa nº 063/2021 em face de sua ilegalidade por ferir cla-
ramente o art. 12 do Regimento Interno e por conseguinte usurpar a 
competência privativa da Mesa Diretora.  

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Resolução Legislativa nº 063/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                                                                  
                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 020/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 557/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Ariston, que Dispõe sobre a criação do Selo Empresa 
Amiga dos Autistas. 

Nos termos do presente Lei fica instituído, no Estado do Mara-
nhão, o selo Empresa Amiga dos Autistas, destinado aos estabelecimen-
tos empresariais que adotem política interna de inserção no mercado de 
trabalho de pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Prevê ainda a propositura, que serão consideradas iniciativas em-
presariais favoráveis à inclusão das pessoas com Autismo, entre outras: 
a reserva de postos de trabalho específicos para pessoas com Transtor-
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no do Espectro Autista; a capacitação das pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista para o exercício de funções de maior remuneração; a 
promoção de eventos de inclusão ou eventos culturais dirigidos a esse 
segmento; a realização de campanhas visando demonstrar a importân-
cia da inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

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

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

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

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

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

pela aprovação do Projeto de Lei ora em comento em face de sua cons-
titucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 557/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                                                                                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                              
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 023 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 442/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a Política Esta-
dual de Valorização da Vida a ser implementada na Rede Estadual de 
Ensino do Estado do Maranhão.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituída a 
Política Estadual de Valorização da Vida, a ser implementada na Rede 
Estadual de Ensino do Estado do Maranhão.

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.518, de 02 de agosto de 
2021, que Institui as diretrizes para a Política Estadual de Valorização 
da Vida, a ser implementada na Rede Estadual de Ensino.

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 vo-

tação 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 442/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.518, de 02 de agosto de 2021, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 442/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                                                                                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 026 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 032/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Mical Damasceno, que Dispõe sobre a obrigatorie-
dade do registro de violência praticada contra criança e adolescente no 
prontuário de atendimento médico na forma que indica.

O Projeto de Lei, em análise, estabelece a obrigatoriedade de ane-
xar o registro de violência contra criança e adolescente no prontuário 
de atendimento médico no âmbito da rede pública de saúde do estado, 
bem como a notificação compulsória as autoridades policiais estaduais 
e municipais.

Destaca-se que o art. 227, da Constituição Federal, consagrou o 
princípio da prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescen-
tes, vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

É função do Estado proteger as crianças e adolescentes de toda 
forma negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, e em cumprimento a este preceito a Lei nº 8.069/90 (ECA 
– Estatuto da Criança e do Adolescente) em seu art. 13, caput,  estabe-
lece a notificação compulsória ao Conselho Tutelar de qualquer ato 
de violência contra criança e adolescente, bem como no § 2º prevê 
a máxima prioridade no atendimento do Serviço de Saúde de crianças 
com suspeita ou confirmação de violência, in verbis:

“Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, 
de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança 
ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providên-
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cias legais. (Redação dada pela Lei nº 13.010, de 2014)

§ 1 o As gestantes ou mães que manifestem interesse em entre-
gar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem 
constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. (Incluído pela 
Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2 o Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, 
os serviços de assistência social em seu componente especializado, o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os 
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Ado-
lescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das 
crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou con-
firmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto te-
rapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, 
acompanhamento domiciliar. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Neste contexto, o Ministério da Saúde em observância a sua com-
petência no Sistema Único de Saúde expediu a Portaria nº 1.968/GM, 
de 25 de outubro de 2001, que “Dispõe sobre a notificação, às autorida-
des competentes, de casos de suspeita ou de confirmação de maus-tra-
tos contra crianças e adolescentes atendidos nas entidades do Sistema 
Único de Saúde” onde no Parágrafo único do art. 2º  já  estabelece 
que a notificação da violência deve ser anexada ao Prontuário ou 
Ficha de Atendimento para encaminhamento adequado no serviço 
de saúde.

PORTARIA n.º 1.968/GM, em 25 de outubro de 2001.
 
Art. 1.º Estabelecer que os responsáveis técnicos de todas as 

entidades de saúde integrantes ou participantes, a qualquer título, 
do Sistema Único de Saúde – SUS deverão notificar, aos Conselhos 
Tutelares da localidade, todo caso de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra crianças e adolescentes, por elas atendidos. 

Art. 2.° Definir que a notificação de que trata o Artigo 1.° deverá 
ser feita mediante a utilização de formulário próprio, constante do Ane-
xo desta Portaria, observadas as instruções e cautelas nele indicadas 
para seu preenchimento. 

Parágrafo único. O formulário objeto deste Artigo deverá ser 
preenchido em 02 (duas) vias, sendo a primeira encaminhada ao 
Conselho Tutelar ou Juizado de Menores e a segunda anexada à 
Ficha de Atendimento ou Prontuário do paciente atendido, para os 
encaminhamentos necessários ao serviço.

Desta feita, já é obrigatório a Notificação só que no caso para o 
Conselho Tutelar conforme o ECA,  e esta notificação sobre casos de 
violência deve ser anexada na ficha de atendimento da criança ou 
adolescente no serviço de saúde e não o envio do prontuário médico.  

A título de esclarecimento, o ECA no art. 245 tipifica como infra-
ção administrativa deixar o médico de realizar a notificação:

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabe-
lecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou 
creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha co-
nhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência.

Também, a nível estadual foi editada a Lei nº 8.280, de 26 de 
junho 2005, que Institui a Obrigatoriedade de Notificação Compulsória 
da Violência Contra Crianças e Adolescentes nos Hospitais e Clínicas 
de Atendimento Infanto-Juvenil, Serviços de Urgência e Emergência 
ou Similares, esta lei descreve os procedimentos para Notificação. Ve-
jamos:

Art. 2º - Os Serviços de Saúde, Públicos e Privados, e/ou Ur-
gências e Emergências, que prestam atendimento infanto-juvenil 
serão obrigados a notificar, em formulário oficial, todos os casos 
atendidos e diagnosticados de violência contra crianças e adoles-
centes, tipificados como violência física, sexual ou doméstica.

Art. 5º - (...) 
Parágrafo único - O Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, o deverá encaminhar as providências 
cabíveis junto às demais instituições (Delegacias Especializadas, 
Promotorias, Programas de Apoio e etc.).

Assim, dentro das competências dos entes federados já foram 
editados normas sobre a Notificação Compulsória de violência contra 
criança e adolescentes e seus procedimentos junto aos órgãos e entida-
des da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente.

Portanto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei Ordiná-
ria nº 032/2021, tendo em vista que a proposição em análise, viola as 
normas federais e estaduais que tratam do assunto como demonstrado 
acima.

VOTO DO RELATOR:

Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 
032/2021.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 032/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                                                                                                                      

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 049 /2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 376, de 30 de dezem-
bro de 2021, objeto da Mensagem do Executivo nº 134/2021, que 
Altera a Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, a Lei nº 11.625, 
de 15 de dezembro de 2021, e a Lei nº 11.626, de 15 de dezembro de 
2021, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º O §2º do art. 5º da Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 
2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º (...)
(...)
§ 2º O prazo de opção do contribuinte ao programa será até 

31 de janeiro de 2022, podendo ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo obedecido o prazo limite fixado no Convênio ICMS nº 79 , 
de 2 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria - CONFAZ.” (NR)

Art. 2º O § 4º do art. 4º da Lei nº 11.625, de 15 de dezembro de 
2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
§ 4º O prazo de opção do devedor ao programa será até o dia 

31 de janeiro de 2022, podendo ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo.”(NR)

Art. 3º O art. 3º da Lei nº 11.626, de 15 de dezembro de 2021, 
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passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º A remissão de que tratam os arts. 1º e 2º desta Medida 
Provisória fica condicionada ao pagamento do valor correspondente, à 
vista, até o dia 31 de janeiro de 2022.” (NR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diante do contexto, as ampliações de prazo propostas nesta Me-
dida Provisória, ao tempo em que se consubstanciam em instrumento 
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para que os devedores regularizem sua situação perante o Estado do 
Maranhão, viabilizam a recuperação amigável dos valores dos quais 
este ente político é credor, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

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

No caso em espécie, a urgência, deriva da necessidade de se es-
tabelecer, ante ao cenário nacional de recessão econômica, mecanismo 
de gerenciamento da inadimplência e de apoio às empresas e às famí-
lias.

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

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

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

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

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

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

Da Adequação Orçamentária.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentá-

ria. Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória no pri-
meiro momento pode acarreta renúncia de receita (art. 14 da LRF), mas 
permite por outro lado, a regularização do contribuinte com o Fisco Es-
tadual, e, consequentemente, a viabilização do ingresso de receitas aos 
cofres públicos estaduais para a execução das mais diversas políticas 
públicas de sua competência.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível 
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o contri-
buinte: o Fisco recebe o tributo em atraso e - em troca - o contri-
buinte não paga os consectários legais. [...] (STJ - REsp: 1184836 SP 
2010/0045686-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 
Julgamento: 20/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publica-
ção: DJe 29/04/2010).

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 376, de 30 de dezembro 

de 2021, enviada pela Mensagem nº 134/2021, demonstra a natureza 
relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção ime-
diata da providência contida na proposição, uma vez que a medida do 
governo possui por escopo permitir que os contribuintes regularizem 
sua situação perante a Fazenda Pública Estadual, por meio de parcela-
mento de créditos tributários, anistia de multa e juros, referentes ao Im-
posto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação – ICMS, em virtude da crise econômica causada pela 
pandemia de COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2).

Quanto ao mérito deve ser ponderado que as providências 
contidas no texto da Medida Provisória nº 376/2021, visa alterar o 
Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários 
relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), instituído pela 
Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, para permitir alcançar os 
fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2021, com prazo máximo 
para adesão até dia 31 de janeiro de 2022.

Nesse contexto, a concessão ou revogação de benefícios e in-
centivos fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer ao disposto 
no art. 155, §2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter Nacional do 
ICMS e consequente preservação do equilíbrio do pacto federativo. Se-
não vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a 
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
[...]  

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS 
devem respeitar o disposto na Lei Complementar nº 24/75, veículo 
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de 
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua 
vez, dispõe:

Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos 
de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, segundo esta Lei: 

Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica: 
[...] IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financei-
ro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Merca-
dorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, 
do respectivo ônus; V – às prorrogações e às extensões das isenções 
vigentes nesta data;

Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados 
em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de 
todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de represen-
tantes do Governo federal.[...] § 2º - A concessão de benefícios depen-
derá sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua 
revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, 
pelo menos, dos representantes presentes.

Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a neces-
sidade de solução para preservação da autonomia dos entes regionais, 
sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da federação, 
no contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse prisma, limi-
ta-se a autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio do pacto 
federativo. 

Em sintonia com isso, o Confaz autorizou por meio do Convênio 
ICMS               nº 79/2020, os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, 
Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe a dispensar ou re-
duzir juros, multa se demais acréscimos legais, mediante quitação ou 
parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, 
inclusive os decorrentes da situação de emergência em saúde pública 
causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), alterado pe-
los Convênio ICMS nº 19, de 12 de março de 20211, Convênio ICMS 
nº 30, de 19 de março de 20212 e Convênio ICMS nº 160, de 1º de 

1  Convênio ICMS nº 19, de 12 de março de 2021: Dispõe sobre a 

adesão do Estado de Rondônia e altera o Convênio ICMS 79/20, que autoriza 
as unidades federadas que menciona a dispensar ou reduzir juros, multas e 
demais acréscimos legais, mediante quitação ou parcelamento de débitos fiscais 
relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive os decorrentes da emergência em 
saúde pública causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) na 
forma que especifica.

2   Convênio ICMS nº 30, de 19 de março de 2021: Altera o Convê-
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outubro de 20213 do Conselho Nacional de Política Fazendária - 
CONFAZ.

Contudo, não podemos olvidar que a autorização no Confaz se 
afigura como pressuposto para aprovação de benefícios fiscais relativos 
ao ICMS no âmbito dos Estados, o que requer, além disso, lei específica 
consoante o disposto no §6° do art. 150 da Carta Maior de 1988, 
com redação dada pela Emenda Constitucional n° 03/1993.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada 
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei 
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária 
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco 
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança ju-
rídica. 

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez 
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo 
normativo, que não seja mediante Lei Específica (art. 150, §6°), ou que 
possua força de Lei (Medida Provisória).

Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Anistia (exclusão) para 
dispensa dos créditos que ainda não foram constituídos ou mesmo o 
perdão de multa de natureza sancionatória, bem como a Remissão (ex-
tinção) que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo devido, 
extinguindo o crédito tributário.

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, parcelamento, dis-
pensa ou redução de penalidades e juros de créditos tributários de-
verão ser realizadas mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em obe-
diência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88 c/c 
art. 97). Portanto, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 376/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 376/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                              
Deputado Zé Inácio                                                                                                                                   

nio ICMS 79/20, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispensar 
ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou 
parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19) na forma que especifica.
 

3  Convênio ICMS nº 160, de 1º de outubro de 2021: Altera o Convê-
nio ICMS nº 79/20, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispen-
sar ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou 
parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19) na forma que especifica. 

    

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 050 /2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 377, de 28 de janeiro 
de 2022, objeto da Mensagem do Executivo nº 009/2022, que Altera 
a Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, a Lei nº 11.625, de 15 
de dezembro de 2021, e a Lei nº 11.626, de 15 de dezembro de 2021, 
passando a a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º O §2º do art. 5º da Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 
2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º (...)
(...)
§ 2º O prazo de opção do contribuinte ao programa será até 

04 de março de 2022, podendo ser prorrogado por ato do Poder Exe-
cutivo obedecido o prazo limite fixado no Convênio ICMS nº 79 , de 2 
de setembro de 2020, do Conselho Nacional de Política Fazendária 
- CONFAZ.” (NR)

Art. 2º O § 4º do art. 4º da Lei nº 11.625, de 15 de dezembro de 
2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
§ 4º O prazo de opção do devedor ao programa será até o dia 

04 de março de 2022, podendo ser prorrogado por ato do Poder Exe-
cutivo.”(NR)

Art. 3º O art. 3º da Lei nº 11.626, de 15 de dezembro de 2021, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º A remissão de que tratam os arts. 1º e 2º desta Medida 
Provisória fica condicionada ao pagamento do valor correspondente, à 
vista, até o dia 04 de março de 2022.” (NR)

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2022. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Execu-
tivo, consoante dispõe o art. 43, inciso III e Parágrafo único, da Cons-
tituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações 
estabelecidas no  art. 62, §1º, da CF/88.

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

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

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

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

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

Diante do contexto, as ampliações de prazo propostas nesta Me-
dida Provisória, ao tempo em que se consubstanciam em instrumento 
para que os devedores regularizem sua situação perante o Estado do 
Maranhão, viabilizam a recuperação amigável dos valores dos quais 
este ente político é credor, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

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

No caso em espécie, a urgência, deriva da necessidade de se es-
tabelecer, ante ao cenário nacional de recessão econômica, mecanismo 
de gerenciamento da inadimplência e de apoio às empresas e às famí-
lias.

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

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

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

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

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

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

Da Adequação Orçamentária.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentá-

ria. Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória no pri-
meiro momento pode acarreta renúncia de receita (art. 14 da LRF), mas 
permite por outro lado, a regularização do contribuinte com o Fisco Es-
tadual, e, consequentemente, a viabilização do ingresso de receitas aos 
cofres públicos estaduais para a execução das mais diversas políticas 
públicas de sua competência.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível 
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o contri-
buinte: o Fisco recebe o tributo em atraso e - em troca - o contri-
buinte não paga os consectários legais. [...] (STJ - REsp: 1184836 SP 
2010/0045686-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 
Julgamento: 20/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publica-
ção: DJe 29/04/2010).

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 377, de 28 de janeiro 

de 2022, enviada pela Mensagem nº 009/2022, demonstra a natureza 
relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção ime-
diata da providência contida na proposição, uma vez que a medida do 
governo possui por escopo permitir que os contribuintes regularizem 
sua situação perante a Fazenda Pública Estadual, por meio de parcela-
mento de créditos tributários, anistia de multa e juros, referentes ao Im-
posto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – ICMS, em virtude da crise econômica causada pela 
pandemia de COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2).

Quanto ao mérito deve ser ponderado que as providências 
contidas no texto da Medida Provisória nº 377/2022, visa alterar o 
Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários 
relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), instituído pela 
Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, para permitir alcançar os 
fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2021, com prazo máximo 
para adesão até dia 04 de março de 2022.

Nesse contexto, a concessão ou revogação de benefícios e in-
centivos fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer ao disposto 
no art. 155, §2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter Nacional do 
ICMS e consequente preservação do equilíbrio do pacto federativo. Se-
não vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a 
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
[...]  

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS 
devem respeitar o disposto na Lei Complementar nº 24/75, veículo 
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de 
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua 
vez, dispõe:

Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos 
de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, segundo esta Lei: 

Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica: 
[...] IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financei-
ro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Merca-
dorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, 
do respectivo ônus; V – às prorrogações e às extensões das isenções 

vigentes nesta data;
Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados 

em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de 
todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de represen-
tantes do Governo federal.[...] § 2º - A concessão de benefícios depen-
derá sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua 
revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, 
pelo menos, dos representantes presentes.

Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a neces-
sidade de solução para preservação da autonomia dos entes regionais, 
sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da federação, 
no contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse prisma, limi-
ta-se a autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio do pacto 
federativo. 

Em sintonia com isso, o Confaz autorizou por meio do Convê-
nio ICMS nº 79/2020, os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ma-
ranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe a dispensar ou reduzir 
juros, multa se demais acréscimos legais, mediante quitação ou parce-
lamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da situação de emergência em saúde pública causada 
pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), alterado pelos Con-
vênio ICMS nº 19, de 12 de março de 20214, Convênio ICMS nº 30, 
de 19 de março de 20215 e Convênio ICMS nº 160, de 1º de outubro 
de 20216 do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Contudo, não podemos olvidar que a autorização no Confaz se 
afigura como pressuposto para aprovação de benefícios fiscais relativos 
ao ICMS no âmbito dos Estados, o que requer, além disso, lei específica 
consoante o disposto no § 6°, do                       art. 150 da Carta Maior 
de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional               n° 
03/1993.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada 
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei 
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária 
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco 
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança ju-
rídica. 

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez 
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo 
normativo, que não seja mediante Lei Específica (art. 150, §6°), ou que 
possua força de Lei (Medida Provisória).

Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Anistia (exclusão) para 
dispensa dos créditos que ainda não foram constituídos ou mesmo o 
perdão de multa de natureza sancionatória, bem como a Remissão (ex-

4  Convênio ICMS nº 19, de 12 de março de 2021: Dispõe sobre a 
adesão do Estado de Rondônia e altera o Convênio ICMS 79/20, que autoriza 
as unidades federadas que menciona a dispensar ou reduzir juros, multas e 
demais acréscimos legais, mediante quitação ou parcelamento de débitos fiscais 
relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive os decorrentes da emergência em 
saúde pública causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) na 
forma que especifica.

5   Convênio ICMS nº 30, de 19 de março de 2021: Altera o Convê-
nio ICMS 79/20, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispensar 
ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou 
parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19) na forma que especifica.
 

6  Convênio ICMS nº 160, de 1º de outubro de 2021: Altera o Convê-
nio ICMS nº 79/20, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispen-
sar ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou 
parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19) na forma que especifica. 
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tinção) que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo devido, 
extinguindo o crédito tributário.

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, parcelamento, dis-
pensa ou redução de penalidades e juros de créditos tributários de-
verão ser realizadas mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em obe-
diência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88 c/c 
art. 97). Portanto, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 377/2022, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 377/2022, nos termos 
do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 05 de abril de 2022.                 

                                                                                                                                        
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                              
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 052 /2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão a Medida Provisória  nº 379, de 11 de março 
de 2022, que Concede o Auxílio Alimentação aos servidores públicos 
que especifica e altera a Lei nº 11.206, de 11 de fevereiro de 2020, que 
Dispõe sobre o valor do vencimento-base dos Servidores Públicos Es-
taduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica.

A Medida Provisória, em seus termos, estabelece que aos ser-
vidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, aos professores 
contratados e aos servidores administrativos em exercício nas escolas 
da Rede Pública Estadual será concedido Auxílio Alimentação no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais).

Esclarece a Mensagem Governamental, que a presente Medida 
Provisória concede aos servidores do Subgrupo Magistério da Edu-
cação Básica, aos professores contratados e aos servidores adminis-
trativos lotados nas escolas da Rede Pública Estadual Auxílio Alimen-
tação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como amplia para 
R$ 1.922,15 (mil novecentos e vinte e dois reais e quinze centavos) o 
vencimento dos professores com contrato temporário (carga horária de 
20h). Importante sublinhar que os professores contratados não fazem 
jus à Gratificação de Atividade de Magistério (GAM), conforme legis-
lação vigente.

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

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 

inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stados- 

De acordo com o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual em 
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativa-
mente ao Governador do Estado: legislar sobre “matéria orçamentá-
ria”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As alterações constantes desta Medida Provisória, além de le-
varem em conta as disponibilidades orçamentárias e financeiras e os 
indeclináveis limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstram o 
compromisso do Poder Executivo com a valorização dos servidores da 
educação, o que contribui para a qualidade e produtividade do serviço 
público, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

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

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

Portanto, a urgência desta Medida Provisória, decorre da ne-
cessidade de se garantir o necessário e contínuo aprimoramento das 
atividades e dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a 
própria supremacia do interesse público, o que demanda velocidade na 
realização de mudanças normativas, com vistas a garantir a prestação 
eficaz dos serviços públicos por meio da valorização dos agentes públi-
cos detentores de cargo efetivo.

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

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

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

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

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

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

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

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 379/2022, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição. No que concerne ao 
mérito, a medida, ora proposta, propõe a concessão aos servidores do 
Subgrupo Magistério da Educação Básica, aos professores contratados 
e aos servidores administrativos lotados nas escolas da Rede Pública 
Estadual do Auxílio Alimentação no valor de R$ 300,00 (trezentos 
reais), bem como amplia para R$ 1.922,15 (mil novecentos e vinte e 
dois reais e quinze centavos) o vencimento dos professores com con-
trato temporário (carga horária de 20h). Assim sendo, constata-se seu 
caráter meritório.

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

sória nº. 379/2022, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 379, de 11 de março 
de 2022, nos termos do voto do Relator.

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

05 de abril de 2022.                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
                                                 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 053 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 380, de 15 de março de 2022, que 
Altera a Lei nº 10.401, de 29 de dezembro de 2015, que institui, no 
âmbito do Programa Mais Empresas, o Subprograma Mais Logística 
de apoio à instalação, expansão e operação de empresas de logística, 
distribuição e transporte de produtos no Estado do Maranhão.

Esclarece a Mensagem Governamental, que considerando a im-
portância de adoção de medidas que contribuam para o desenvolvi-
mento social e econômico no Maranhão, por meio da Lei nº 10.401, 
de 29 de dezembro de 2015, foi instituído o Mais Logística, que tem 
por objetivo apoiar a instalação, expansão e operação de empresas de 
logística, distribuição e transporte de produtos no Estado.
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O referido programa é operado mediante concessão de crédito 

presumido, bem como por meio do diferimento do lançamento e do pa-
gamento do ICMS. É concedido até 75% de crédito presumido sobre 
a apuração mensal do ICMS nos casos de implantação, ampliação, 
modernização, relocalização e reativação de empreendimento de logís-
tica, distribuição e transporte. O diferimento, por seu turno, alcança 
as aquisições de bens destinados ao ativo permanente das referidas 
empresas.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que com vistas a 
aperfeiçoar a legislação estadual, nos limites da Cláusula Décima, § 
2º e § 3º , do Convênio ICMS nº 190/2017, esta Medida Provisória 
altera a Lei nº 10.401/2015 para exigir que o incentivo seja concedido 
aos serviços de transporte e logística que tenham relação com as ati-
vidades agropecuária, industrial, agroindustrial, ferroviária, portuária 
e aeroportuária do Estado do Maranhão. Tal alteração permitirá que 
os benefícios possam ser concedidos até 2032, de acordo com o art. 3º, 
inciso I e IV, da Lei Complementar Federal nº 160/2017.

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

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

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

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

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

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

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

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

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

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

a carreira e a garantia de seus membros;

b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executi-
vo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, con-
forme acima mencionado. Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à 
inciativa legislativa objeto da Medida Provisória.

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

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

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

Contudo, as alterações constantes desta Medida Provisória vi-
sam tanto aperfeiçoar a legislação estadual quanto permitir que o tra-
tamento tributário aplicável aos setores de transporte e logística seja 
mantido, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

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

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

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
necessidade de se contribuir para o desenvolvimento econômico, em 
especial no contexto de recessão econômica vigente, o que demanda 
velocidade na realização de mudanças normativas em prol da geração 
de emprego e renda no Estado do Maranhão, como bem esclarece a 
Mensagem Governamental.

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

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

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

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

Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar 
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da 
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

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

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 380/2022, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição, uma vez que a medida 
do governo possui por escopo fomentar a logística de transporte no es-
tado.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei 
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária 
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco 
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança ju-
rídica. 

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez 
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo 

normativo que não seja Lei Específica (art. 150, §6°), ou outra norma 
que possua força de Lei (Medida Provisória).

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, dispensa ou redução 
de penalidades e juros de créditos tributários deverão ser realiza-
dos mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em obediência ao princí-
pio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88 c/c art. 97).

Imperioso salientar, ainda, que a concessão ou revogação de be-
nefícios e incentivos fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer 
ao disposto no art. 155, §2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter 
Nacional do ICMS e consequente preservação do equilíbrio do pacto 
federativo. Senão vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a 
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
[...]  

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS 
devem respeitar o disposto na Lei Complementar nº 24/75, veículo 
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de 
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua 
vez, dispõe:

 Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos 
de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, segundo esta Lei: 

Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica: 
[...] IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financei-
ro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Merca-
dorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, 
do respectivo ônus; V – às prorrogações e às extensões das isenções 
vigentes nesta data;

Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados 
em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de 
todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de represen-
tantes do Governo federal.[...] § 2º - A concessão de benefícios depen-
derá sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua 
revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, 
pelo menos, dos representantes presentes.

Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a neces-
sidade de solução para preservação da autonomia dos entes regionais, 
sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da federação, 
no contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse prisma, limi-
ta-se a autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio do pacto 
federativo. 

Analisando-se o caso, verifica-se que fora firmado o convênio do 
Confaz nº 190/2017 que autorizou a concessão do referido benefício 
fiscal. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:

Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-
sória nº. 380/2022, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 380/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                                                               
                                                         
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
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 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                           

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 055 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 103/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que Dispõe sobre a desafetação e alienação dos imóveis que especifica 
pertencentes ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado 
do Maranhão - FEPA, e dá outras providências.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, ficam desafetadas 
de sua utilização pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do 
Estado - FEPA, para fins de alienação ao Estado do Maranhão, as áreas 
a seguir descritas: Edifício João Goulart: imóvel localizado na Aveni-
da Dom Pedro II, nº 220, Centro, São Luís/MA, com área do terreno: 
693m² e área construída total 6.053,30m², conforme perímetro delimi-
tado no Registro Geral do 1º Registro de Imóveis de São Luís/MA, sob 
o número de matrícula nº 106.442, lavrada à fl. 077, do Livro nº 2-XH; 
Edifício Bequimão: imóvel localizado na Rua do Egito, nº 272, Centro, 
São Luís/MA, com área do terreno: 342,99m² e área construída total: 
1.103,33m², conforme perímetro delimitado no Registro Geral do 1º 
Registro de Imóveis de São Luís/MA, sob o número de matrícula nº 
114.529, lavrada à fl. 164, do Livro nº 2-ZY; Edifício Rua Rio Branco: 
imóvel localizado na Rua Rio Branco, nº 251, Centro, São Luís/MA, 
com área do terreno: 409,34m² e área construída total: 905,50m², con-
forme perímetro delimitado no Registro Geral do 1º Registro de Imó-
veis de São Luís/MA, sob o número de matrícula 42.744, lavrada à fl. 
189, do Livro nº 2-HY.

   Em suma, o Projeto de Lei, sob exame, está desafetando 3 imó-
veis do             FEPA – Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Es-
tado (Edifício João Goulart (avaliado em R$ 15.100.000,00); Edifício 
Bequimão (avaliado em R$ 1.360.700,00) e Edifício Rua Rio Branco 
(avaliado em R$ 1.435.300,00) para alienação ao Estado do Maranhão 
no valor total de R$ 17.896.000,00.

Esclarece a Mensagem, que acompanha o presente Projeto de 
Lei, da lavra do Excelentíssimo Governador do Estado, que os imóveis, 
ora desafetados e que serão alienados, foram recebidos pelo FEPA na 
forma de dação em pagamento da União como compensação de débi-
to dos regimes de Próprios de Previdência Social e Regime Geral da 
Previdência.

Por fim, vale destacar, que a alienação de tais imóveis foi devi-
damente aprovada pelo Conselho Administrativo do FEPA, conforme 
Resolução CONFEPA nº 04/2018 (art. 2º), publicada no Diário Oficial 
do Estado de 20 de dezembro de 2018, satisfazendo-se, assim, a exigên-
cia prevista no art. 7º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 40/98, como 
bem esclarece a Mensagem Governamental.

O Poder Legislativo, como sabemos exerce tipicamente a produ-
ção de normas infraconstitucionais geradoras de direitos e obrigações, 
como, também, a função de fiscalização, com base no sistema de freios 
e contrapesos idealizado por Montesquieu.

Sobre o assunto, vale aqui destacar Michel Temer em seu livro 
intitulado Elementos do Direito Constitucional, 6º ed. Editora Revista 
dos Tribunais, vejamos: 

“Duas competências fiscalizadoras são atribuídas ao Legislati-
vo: uma ampla e geral, que lhe permite indagar e questionar a respeito 
de todos os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração 
indireta. É competência derivada da idéia segundo a qual os atos da 
administração devem ser acompanhados e fiscalizados pelo povo.”       

No exercício da competência de fiscalização, a Constituição ou 
outras Leis estabelecem a necessidade de normas autorizando o Poder 
Executivo a praticar determinado ato, como no caso em tela.

Conforme dispõe o inciso X, do art. 30, da Constituição Estadual, 
compete a Assembleia Legislativa a autorização para alienar bens imó-
veis do Estado, in verbis: 

“Art. 30 Ressalvados os casos de sua competência exclusiva, 
cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Es-
tado, dispor sobre todas as matérias da competência do Estado e, em 
especial: 

............................................................................................
X - autorização para alienar bens imóveis do Estado e o rece-

bimento de doações com encargos, não se considerando como tal a 
simples destinação específica do bem.”

Nota-se que o dispositivo da Constituição Estadual não faz ne-
nhuma distinção no tocante a forma de como o imóvel foi adquirido 
pelo Poder Público, se por doação, venda, dação em pagamento, ou 
seja, quaisquer bens imóveis do Estado para alienação necessitam de 
autorização.

              Desta feita, verifica-se que a autorização para alienar bens 
imóveis está inserida no rol de competências desta Assembleia. 

Também, a Nova Lei de Licitação estabelece que a alienação de 
bens públicos se subordina a existência do interesse público, prévia 
avaliação e licitação na modalidade leilão, e no caso de bens imóveis 
há necessidade de autorização legislativa, sendo dispensada a licitação 
no caso de alienação entre a Administração Pública das três esferas de 
governo: 

“Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, su-
bordinada à existência de interesse público devidamente justifica-
do, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às 
autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e depen-
derá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de 
licitação nos casos de:

(...)
e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública 

de qualquer esfera de governo.” 7(Lei 14.133/2021)

Já a Lei nº 8.666/93, em vigor até abril de 2023, difere no tocante 
a exigência da licitação na modalidade concorrência para alienação de 
imóveis públicos. In verbis: 

“Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, su-
bordinada à existência de interesse público devidamente justifica-
do, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para 
órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacio-
nais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá 
de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, 
dispensada esta nos seguintes casos:

(...)
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, 

de qualquer esfera de governo;”   8

 Com efeito, na Mensagem do Poder Executivo defende que a 
alienação desses três imóveis, enquadra-se na necessidade, de assegurar 
a liquidez do patrimônio do FEPA. Desta forma, está presente o inte-
resse público.

Sendo assim, não vislumbramos nenhuma antijuricidade, ilegali-
dade ou inconstitucionalidade no presente Projeto de Lei. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 103/2022, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.                           
7  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/
L14133.htm

8  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 103/2022, nos 
termos do voto do Relator. 

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

em 05 de abril de 2022.                                                                                                   

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                              
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 057 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 111/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que Reorganiza a Força Estadual da Saúde do Maranhão 
(FESMA).

Nos termos do presente Projeto de Lei, a Força Estadual da Saúde 
do Maranhão - FESMA fica reorganizada, passando a funcionar como 
unidade de atuação programática da Secretaria de Estado da Saúde – 
SES, e tem finalidade precípua o desenvolvimento de ações de coo-
peração voltadas à execução de medidas de prevenção, assistência e 
combate a situações de risco epidemiológico.

Em suma, o Projeto de Lei, em epígrafe, está tratando do foco de 
FESMA, a sua atuação, as equipes e quem poderá compor, gratifica-
ção e diárias para os profissionais que estiver compondo a Força, além 
de prorrogação dos contratos firmados pela Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares - EMSERH para atendimento das demandas da 
FESMA observando o prazo de 4 anos.

Esclarece a Mensagem Governamental, que como é sabido, nos 
termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação.

Nesse contexto, desde o primeiro ano desta gestão, foi instituída, 
por meio do Decreto nº 30.616, de 02 de janeiro de 2015, foi instituída 
a Força Estadual da Saúde do Maranhão (FESMA), com a finalidade 
precípua o desenvolvimento de ações de cooperação voltadas à exe-
cução de medidas de prevenção, assistência e combate a situações de 
risco epidemiológico.

A FESMA tem como foco inicial o desenvolvimento de ações 
de prevenção e combate à mortalidade infantil, mortalidade materna, 
diabetes, hipertensão, saúde das populações indígenas e grupos com 
maior vulnerabilidade.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que com vistas a 
dar a mais segurança jurídica e aperfeiçoar a legislação da Força Es-
tadual da Saúde do Maranhão, o presente Projeto de Lei reorganiza a 
FESMA que passa a ser unidade administrativa formalmente constituí-
da no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Primeiramente, deve-se dizer que a Comissão de Constituição e 
Justiça tem como uma das suas atribuições realizar a análise da consti-
tucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme os 
termos abaixo:

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada 
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes) 

seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.
  Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O es-

pírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais, cada 
uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função típica, 
inerente à sua natureza, atuando de forma independente e autônoma. 

Acontece, que além das funções típicas de cada Poder, existem 
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular de-
sempenho das referidas funções.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro 
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da 
manifestação do poder constituinte originário. As atribuições, constitu-
cionalmente estabelecidas para cada Poder, não poderão ser delegadas 
a outro. prevalecendo o princípio da indelegabilidade de atribuições, 
onde um órgão somente poderá exercer atribuições típicas do outro 
quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é 
um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente do 
princípio da separação dos Poderes.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal prevê a 
iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis que 
disponham de atribuições das Secretarias de Estado e Órgãos Públicos, 
servidores públicos.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo, 
deve observar o modelo federal (CF/88, artigo 25, caput) e  entre as 
matérias que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo esta-
dual, acham-se aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder 
Executivo.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória 
da CF/88, determina em seu art. 43, incisos IV e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre servi-
dores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de mili-
tares para a inatividade bem como criação, estruturação e atribuições 
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da 
administração pública estadual.

Ademais, compete, privativamente, ao Governador do Estado 
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração do Es-
tado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do Art. 64, da 
Constituição Estadual.

Desta feita, o Projeto de Lei cumpre com a reserva de iniciativa e 
no tocante a matéria não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade 
material, ilegalidade ou antijuridicidade. 

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

e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 111/2022 e, por 
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 111/2022, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 05 de abril de 2022.                                                                  

                                                                
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 060 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 120/2022, de autoria do 

Senhor Deputado  Duarte Júnior, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da contratação de pessoas com Síndrome de Down pelos prestadores 
de serviços da Administração Pública direta e indireta do Estado do 
Maranhão. 

Nos termos da presente propositura de Lei, cabe aos prestadores 
de serviços da Administração Pública direta e indireta do Estado do 
Maranhão, assegurar a contratação de pessoa com síndrome de Down 
em seus quadros de funcionários, conforme estabelecido nesta Lei.

 Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei em epí-
grafe, que é fato, que no decorrer da história, as pessoas com síndrome 
de Down foram segregadas e excluídas do mercado de trabalho, assim 
como as demais deficiências, sendo sua inserção recente, basicamente 
após a criação da Lei nº 8213/1991, conhecida como Lei de Cotas. A 
referida Lei gerou gradativo destaque no contexto brasileiro após sua 
criação, no que se diz respeito a inclusão de pessoas com deficiência, 
na sociedade em geral, e, principalmente no mercado de trabalho. 
Todavia, poucas empresas seguem e respeitam a referida Lei.

A proposição em análise, dispõe em sua essência, sobre a pro-
teção à saúde, matéria de competência comum e concorrente dos 
entes da federação, nos termos dos arts. 23, II e 24, XII, da CF/88:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios:[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência; [...]

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...]

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela 

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

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

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 120/2022, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 120/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                            
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 062 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicida-

de do Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, de autoria do Poder 
Judiciário, que Altera a Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de 
dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão) e dá outras providências.

Esclarece a Sua Excelência, o Desembargador Lourival de Jesus 
Serejo Sousa, através da Mensagem que encaminha a propositura de 
Lei, que o Projeto de Lei Complementar, ora em análise, propõe a alte-
ração de dispositivos do Código de Divisão e Organização Judiciárias 
do Estado do Maranhão, de modo a adequar a Legislação no que se re-
fere ao quantitativo de juízes da Comarca de Balsas, bem assim quanto 
às competências de suas Varas e Juizado Especial.

Como é sabido, o devido processo legislativo, conjunto coorde-
nado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido 
pelos órgãos competentes na produção dos atos normativos, decorre do 
devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos deputados, 
é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito acarreta, inexo-
ravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo normativo.

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição 
Federal estabelece iniciativas privativas dos Poderes em relação às ma-
térias que tratem de sua organização, como no caso em tela.

É da competência privativa do Tribunal de Justiça a deflagração 
do processo legislativo para alterar a sua organização judiciária. Neste 
contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, d, da Magna Carta Fe-
deral:

“Art. 96. Compete privativamente:
..........................................................................................
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores 

e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169:

...........................................................................................
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;”
Com efeito, a Constituição Estadual em seu art. 72, estabelece 

que Lei Complementar disporá sobre a Organização Judiciária do Es-
tado, in verbis:

“Art. 72 Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Jus-
tiça disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados 
os seguintes princípios:” 

Desta forma, o presente Projeto de Lei Complementar obedece às 
normas formais do Processo Legislativo, sendo assim, formalmente 
constitucional. 

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

Complementar nº 001/2022, em face da sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022. 
                                                                                                                                     
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Zé Inácio                                                           
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 063 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicida-

de do Projeto de Lei Complementar nº 002/2022, de autoria do Poder 
Judiciário, que Altera a redação dos incisos XLVII e XLVIII, do art. 9º, 
da Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Có-
digo de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei Complementar, os incisos 
XLVII E XLVIII, do Art. 9º, da Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão), passam a vigorar com a seguinte redação:

“XLVII - 7ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos cri-
mes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo. 
Processamento e julgamento dos crimes contra o meio ambiente. Pro-
cessamento e julgamento dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 03 de 
março de 1998. Processamento e julgamento dos crimes previstos na 
Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2004. Processamento e julgamento 
dos crimes tipificados no Código de Defesa do Consumidor. Habeas 
Corpus;

XLVIII - 8ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos cri-
mes praticados contra crianças e adolescentes, inclusive os praticados 
em situação de violência doméstica e familiar independentemente de 
gênero, salvo os crimes de competência do Tribunal do Júri, Habeas 
Corpus;”

Esclarece a Sua Excelência, o Então Desembargador Lourival de 
Jesus Serejo Sousa, através da Mensagem que encaminha a propositura 
de Lei, que o presente Projeto de Lei Complementar,  que altera o Có-
digo de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, es-
pecificamente no que se refere às competências das 7ª e 8ª Varas Crimi-
nais de São Luís, em decorrência de erro material verificado no Projeto 
de Lei que transformou a 1ª Vara Criminal da Capital em Vara Especial 
Colegiada dos Crimes Organizados (Lei Complementar nº 240/2022).

Como é sabido, o devido processo legislativo, conjunto coorde-
nado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido 
pelos órgãos competentes na produção dos atos normativos, decorre do 
devido processo legal e além de ser um direito subjetivo dos deputados, 
é uma garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito acarreta, inexo-
ravelmente, a inconstitucionalidade do dispositivo normativo.

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição 
Federal estabelece iniciativas privativas dos Poderes em relação às ma-
térias que tratem de sua organização, como no caso em tela.

É da competência privativa do Tribunal de Justiça a deflagração 
do processo legislativo para alterar a sua organização judiciária. Neste 
contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, d, da Magna Carta Fe-
deral:

“Art. 96. Compete privativamente:
..........................................................................................
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores 

e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169:

...........................................................................................
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;”

Com efeito, a Constituição Estadual em seu art. 72, estabelece 
que Lei Complementar disporá sobre a Organização Judiciária do Es-
tado, in verbis:

“Art. 72 Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Jus-
tiça disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados 
os seguintes princípios:” 

Desta forma, o presente Projeto de Lei Complementar obedece às 
normas formais do Processo Legislativo, sendo assim, formalmente 
constitucional. 

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

Complementarnº 002/2022, em face da sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 002/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022. 
                                                                                                                                     
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Zé Inácio                                                           
                                                 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 065 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 029/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Dia Estadual de 
Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral – AVC no Calendário Oficial 
do Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído o Dia 
Estadual de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral – AVC no Calen-
dário Oficial do Estado do Maranhão e que será comemorado, anual-
mente, no dia 29 de outubro.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que é necessário 
esclarecer que o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) tem a finalidade de conscientizar às pessoas sobre as 
formas de prevenção da doença cerebral, que é a que mais mata no 
Brasil.

O Dia Mundial de Combate ao AVC foi criado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) em 2006, em parceria com a Federa-
ção Mundial de Neurologia. A data ficou definida especificamente para 
alertar a população sobre os tratamentos e prevenções da doença, além 
de engajar os profissionais da saúde a melhor orientar os seus pacien-
tes sobre estes cuidados, como bem esclarece o autor da propositura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 029/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.      
                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  067/2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 046/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Rafael Leitoa, que Considera de Utilidade Pública a Associação de 
Moradores do Bairro Vila Angélica - AMBVA, com sede e foro no 
Município de Timon, Estado do Maranhão.

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

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

A Associação de Moradores do Bairro Vila Angélica - AMB-
VA é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e 

duração por tempo indeterminado, tendo por finalidades: promo-
ver a assistência social; despertar o espírito de solidariedade entre 
os associados; estimular nos associados o desenvolvimento de suas 
atividades através de cursos específicos, palestras, seminários, en-
tre outras.

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 046/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº068 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 064/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais do Município de Mata Roma - MA, com 
sede e foro no Município de Mata Roma, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao 
disposto 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 Assembléia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Municí-
pio de Mata Roma - MA é uma associação civil, beneficente, com 
atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, 
trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, 
cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de 
fins não econômicos, com duração indeterminada, que tem por ob-
jetivo promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à 
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à cons-
trução de uma sociedade justa e solidária.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 064/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          

                                                                                                                                                                                                 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 069/2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 065/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais do Município de Santa Helena - MA, 
com sede e foro no Município de Santa Helena, Estado do Mara-
nhão.

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

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

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Municí-
pio de Santa Helena - MA é uma associação civil, beneficente, com 
atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, 
trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, 
cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de 
fins não econômicos, com duração indeterminada, que tem por ob-
jetivo promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à 
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à cons-
trução de uma sociedade justa e solidária.

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 065/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em  05 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 070 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 066/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais do Município de Timon - MA, com sede 
e foro no Município de Timon, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao 
disposto 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 Assembléia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Municí-
pio de Timon - MA é uma associação civil, beneficente, com atuação 
nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, traba-
lho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cul-
tura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins 
não econômicos, com duração indeterminada, que tem por objetivo 
promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orien-
tações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melho-
ria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção 
de uma sociedade justa e solidária.

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 066/2022, nos termos do 
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voto do Relator.

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

em  05  de abril de 2022.                                                                  

                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          

                                                                                                                                                                                                 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 071 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 068/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Profes-
sor Jairo Matos, 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 
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).          

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

O Instituto Professor Jairo Matos é pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, de caráter científico, tecnológico, edu-
cacional e socioambiental, e duração por tempo indeterminado, e 
tem por objetivos construir para a inovação na gestão das políticas 
sociais, através de desenvolvimento e estímulo à implementação de 
novos modelos de gestão setorial e intersetorial voltada para este 
fim em especial a da saúde, meio ambiente, assistência social, edu-
cação, habitação, planejamento e gestão urbana, bem como com o 
desenvolvimento econômico e social.

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 068/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em  05  de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  072 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 070/2022, de autoria da Senhora Deputada 
Thaíza Hortegal, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Gera-
ção Solidária, 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 
disposto 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 Assembléia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto Geração Solidária é uma entidade civil de direi-
to privado, sem fins lucrativos, e tem por finalidades desenvolver 
ações de proteção à família, à infância, à maternidade, à adoles-
cência e à velhice, bem como desenvolvimento da cultura, defesa e 
conservação do patrimônio histórico e artístico.

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 070/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05  de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 073/2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-
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recer, o Projeto de Lei nº 078/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Mara-
nhense Amigos da Vida, 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 
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).          

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

O Instituto Maranhense Amigos da Vida é uma entidade civil, 
sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado,  e de ca-
ráter filantrópico, cultural e socioeducativo, que tem por objetivos 
realizar  o acolhimento a todos àqueles que necessitem de estadia no 
Município de São Luís em função da necessidade de atendimento 
médico na Capital – tendo em vista a inegável carência de suporte 
hospitalar satisfatório em boa parte dos demais Municípios do in-
terior do Estado.

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 078/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 074/2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 079/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação das 
Donas de Casa do Alto do Coroadinho, com sede e foro no Municí-
pio de São Luís, Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 

Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação das Donas de Casa do Alto do Coroadinho é 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujo foco 
principal de atuação está nas áreas de educação e assistência social, 
com personalidade própria, gozando de autonomia patrimonial, fi-
nanceira e administrativa, com duração por tempo indeterminado,  
que tem por objetivos voltados à promoção de atividades e finalida-
des de relevância pública e social.

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 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 079/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                          
 Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                    
Deputado Professor Marco Aurélio                                  
Deputado Adriano                                                             
Deputado Márcio Honaiser                                               
Deputado Zé Inácio                                                          

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 274/2022, de 04 de abril de 2022, exonerando 
ELIZANGELA SERRA COSTA, do cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 275/2022, de 04 de abril de 2022, nomeando MARIA 
IZABEL FONSECA SILVA RODRIGUES,  para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 276/2022, de 05 de abril de 2022, exonerando RUBENS 
PEREIRA E SILVA, do cargo em Comissão de Diretor Institucional, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em 
curso.

Nº 278/2022, de 05 de abril de 2022, exonerando CESAR 
AUGUSTO GONÇALVES SIMÕES, do cargo em Comissão, Símbo-
lo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 279/2022, de 05 de abril de 2022, nomeando MARLUCIA 
CAVALCANTE SALGADO, para o cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 284/2022, de 05 de abril de 2022, exonerando 
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ELINEWTON TOMAZ DE AQUINO, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 285/2022, de 05 de abril de 2022, nomeando SOLANGE DE 
MARIA MIRANDA GASPAR ARAUJO, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 286/2022, de 05 de abril de 2022 e tendo em vista a solicita-
ção da Deputada CLEIDE COUTINHO (Segundo Secretário), exone-
rando ANTONIO REINALDO DE SOUSA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 287/2022, de 05 de abril de 2022 e tendo em vista a solicitação 
da Deputada CLEIDE COUTINHO (Segundo Secretário), nomeando 
FELIPE RODRIGUES ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 17/2022 - AL. PARTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e 
GUSTAVO MARTINS ROCHA firmam entre si o presente Contra-
to, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 0511/2021–
ALEMA, que originou o Credenciamento n.º 02/2021- CPL/ALEMA. 
OBJETO: Prestação de serviços para alienação de bens móveis, imó-
veis e sucatas de propriedade da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, recebidos ou determinados a qualquer título, por meio de 
processo licitatório na modalidade Leilão, a ser desenvolvido na for-
ma preconizada pela legislação vigente.  DO VALOR: O Contratado 
receberá DO ARREMATANTE, a título de taxa de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de cada bem inserví-
vel arrematado, a ser pago PELO ARREMATANTE no ato do Leilão. 
Nenhum valor será devido pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, 
pelos serviços prestados neste Contrato, sendo que neste ato, o Contra-
tado renuncia à comissão que seria de responsabilidade do Contratan-
te, prevista no art. 24 do Decreto 21.981, de 19/10/1932. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. DATA DE AS-
SINATURA: 04/04/2022. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93; Decreto 
n.º 21.981, de 19/10/1932 e Instrução Normativa-DNRC n.º 113/2010. 
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão e GUSTAVO MARTINS ROCHA, CPF 
n.º 085.248.657-09 – CONTRATADO. São Luís (MA), 05 de abril de 
2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2022 referente 
a Ata de Registro de Preços n° 23/2021. OBJETO: Serviços de Supor-
te Logístico e Operacional de Eventos. FORNECEDORA: MARKA 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME, CNPJ n.º 13.278.683/0001-
95. VALIDADE: 06/12/2022. VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 
8.412,00 (oito mil, quatrocentos e doze reais). NOTA DE EMPE-
NHO: n.º 2022NE000747 de 31/03/2022 no valor de R$ 8.412,00 (oito 
mil, quatrocentos e doze reais). PRAZO PARA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO: até 24 (vinte e quatro) horas após a expedição da Ordem 
de Serviço. BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Processo Admi-
nistrativo nº 1033/2022-AL.  DATA DA ASSINATURA: 01/04/2022. 
ASSINATURAS: Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da Assem-
bleia Legislativa e Geraldo Oliveira Júnior- Fiscal do contrato pela par-

te CONTRATANTE e empresa MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
LTDA-ME-CONTRATADA, através de seu representante legal Marcos 
André Vieira da Silva. São Luís–MA, 05 de abril de 2022. Republicado 
por Incorreção.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador-Geral 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
4016/2017-AL. DEVEDOR(A): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO. CREDOR(A): GISLANE CAVAL-
CANTE MARTINS GOMES, CPF nº 977.800.903-10. OBJETO: re-
conhecimento da dívida no valor total bruto de R$ 17.835,58 ( dezes-
sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), 
em favor da sucessora legítima GISLANE CAVALCANTE MARTINS 
GOMES, referente ao abono permanência, que deverá ser pago pela 
Dotação – Despesas de Exercício Anterior, de acordo com o que deter-
mina o artigo 37, da Lei nº 4.320/64. DATA DA ASSINATURA DO 
TERMO: 31/03/2022. ASSINATURA: Deputado OTHELINO NOVA 
ALVES NETO – Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO. São Luís–MA, 05 de abril de 2022.  Tarcísio 
Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
 Procurador-Geral 

COMUNICADO

Senhor Presidente;

Comunicamos a Vossa Excelência meu desligamento do Parti-
do Verde (PV), para ingressar no Partido Social Democrático (PSD), 
solicitando assim, a adoção das providências regimentais.

São Luís, 31 de março de 2022

Cesar Pires
Deputado Estadual

COMUNICADO

Senhor Presidente;

Comunicamos a Vossa Excelência, meu desligamento do Par-
tido Republicanos (PR), ingressando no Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), solicitando assim, adoção das providências regimentais.

São Luís, 31 de março de 2022

Ariston
Deputado Estadual

COMUNICADO

Senhor Presidente;

Comunicamos a Vossa Excelência, meu desligamento do Par-
tido Republicanos Trabalhista Brasileiro (PRTB), ingressando no 
MDB, solicitando assim, adoção das providências regimentais.

São Luís, 05 de abril de 2022

Betel Gomes
Deputada
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COMUNICADO

Senhor Presidente;

Comunicamos a Vossa Excelência, meu desligamento do Par-
tido da Social Democracia Brasileira (PSDB), ingressando no Parti-
do Social Cristão (PSC), solicitando assim, adoção das providências 
regimentais.

São Luís, 05 de abril de 2022

Wellington do Curso
Deputado

COMUNICADO

Senhor Presidente;

Nos termos regimentais, comunicamos a Vossa Excelência a 
inclusão do Deputado Estadual Wendell Lages no Bloco Parlamen-
tar Independente, devido sua filiação ao Partido Verde, solicitando o 
devido registro para efeitos legais.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PA-
LÁCIO “MANUEL BECKMAN”

São Luís, 05 de abril de 2022

Adrinao - PV
Deputado Estadual

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


