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Sessão Ordinária (Remota) da Terceira Sessão Legislativa da Dé-

cima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, realizada no vinte de abril de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho

Às nove horas e trinta minutos, presentes (remotamente) os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, 
Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, 
Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glal-
bert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula e Zito Rolim.

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): César Pires, Dou-
tor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Hélio Soares, 
Neto Evangelista e Rildo Amaral. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 027/2021                                                
São Luís, 15 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dessa Egrégia Casa, por 
intermédio de Vossa Excelência, o Projeto de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o Exercício Financeiro de 2022, elaborado nos termos 
do art. 165 da Constituição Federal, do art. 136, §2º, da Constituição do 
Estado do Maranhão, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal).

O presente Projeto de Lei dispõe sobre as metas, prioridades e 
normas da Administração Pública que serão consideradas para a ela-
boração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2022. A propositura 
tem como diretrizes o compromisso de manter e ampliar a realização de 
importantes investimentos no Estado, o responsável cumprimento das 
obrigações de pagamentos da dívida, do custeio da máquina pública, 
bem dos salários dos servidores públicos ativos e dos proventos dos 
inativos. 

A proposta legislativa em comento reflete também os anseios de 
parte da população maranhense que se disponibilizou a participar de 
consultas públicas conduzidas pela Secretaria de Estado do Planeja-
mento e Orçamento - SEPLAN e pela Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP.  

A adoção de mecanismos que visam tornar mais participativo e 
democrático o processo de elaboração do orçamento público do Estado 
do Maranhão reforça o caráter inclusivo de todos os instrumentos de 
planejamento elaborados por esta Gestão.

Dada a importância da matéria tratada, solicito o apoio de Vossa 
Excelência no encaminhamento e votação desta proposição, ao tempo 
que renovo os votos de estima e apreço aos dignos componentes dessa 
Egrégia Casa Legislativa, aos quais agradeço pelo constante apoio e 
colaboração, que contribuem para o desenvolvimento do Maranhão.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 215/2021

Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentá-
ria de 2022, e dá outras providências.

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º 
do art. 136 da Constituição Estadual, na Lei Complementar Estadual nº 
11, de 10 de setembro de 1991, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamen-
tárias do Estado do Maranhão para 2022, compreendendo:

I- as metas e prioridades da Administração Pública Estadual; 
II- a estrutura e organização dos orçamentos do Estado;

III- as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do 
Estado e suas alterações;

IV- as disposições relativas às despesas do Estado com pessoal e 
encargos sociais; 

V- as disposições sobre alterações na legislação tributária do Es-
tado;

VI- as disposições relativas à dívida pública estadual;
VII- as disposições finais.

Parágrafo único. Integram, ainda, esta Lei os anexos em confor-
midade com o que dispõem os §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000:

I - Anexo I - Anexo de Metas Fiscais;
II - Anexo II - Anexo de Riscos Fiscais;
III - Anexo III - despesas que constituem obrigação constitucio-

nal ou legal do Estado.

CAPÍTULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚ-

BLICA ESTADUAL

Art. 2º Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Inves-
timento serão elaborados em consonância com as metas e prioridades 
estabelecidas para o exercício de 2022 constantes da Lei Estadual nº 
11.204, de 31 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Plano Pluria-
nual para o quadriênio 2020-2023.

Art. 3º As metas e prioridades da Administração Pública Esta-
dual para o exercício de 2022, atendidas as despesas que constituem 
obrigação constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos 
órgãos, fundos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social, serão aquelas definidas e especificadas no Anexo de 
Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual, constante da 
Lei Estadual nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023.

§ 1º As metas e prioridades definidas em conformidade com o 
caput deste artigo, constarão em anexo próprio da Lei Orçamentária 
para 2022.

§ 2º Em caso de necessidade de limitação de empenho e 
movimentação financeira, além de demonstrar as ações impactadas, 
os órgãos, fundos e entidades da Administração Pública Estadual 
deverão ressalvar, sempre que possível, as ações vinculadas às metas e 
prioridades estabelecidas nos termos deste artigo.

§ 3º A Lei Orçamentária Anual de 2022 deverá observar, 
ainda, os compromissos definidos em reuniões com as lideranças 
representativas das regiões de planejamento do Estado, bem como as 
resoluções aprovadas nos conselhos deliberativos de políticas setoriais, 
devendo as deliberações resultantes ser encaminhadas ao órgão central 
de planejamento e orçamento, até a data a ser estipulada pela SEPLAN.

Art. 4º A elaboração da Lei Orçamentária Anual, bem como a sua 
execução, deverá atender aos seguintes aspectos:

I- gestão com foco em resultados: atingir resultados e indicado-
res de governo que representem compromissos com a população e que 
estejam alinhados com os resultados das agendas estratégicas (Com-
promissos previstos no Programa de Governo 2019-2022; Objetivos do 
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Desenvolvimento Sustentável – ODS; Ações provenientes das Audiên-
cias Públicas do Orçamento Participativo; Consórcios Interestaduais de 
Desenvolvimento; e Plano Mais IDH) , buscando padrões de eficiência, 
eficácia e efetividade dos programas e projetos;

II- enfoque regional: descentralização das ações do governo para 
melhorar a oferta e gestão dos serviços públicos e estimular o desenvol-
vimento territorial, buscando a interiorização e a distribuição equitativa 
da renda e riqueza entre as pessoas e regiões;

III- participação social: permanente em todo o ciclo de gestão 
do PPA e dos orçamentos anuais como instrumento de interação entre 
o Estado e o cidadão para o aperfeiçoamento das políticas públicas, 
conforme estabelecido na Seção V da Lei Estadual nº 11.204, de 31 de 
dezembro de 2019 - PPA 2020-2023;

IV- transparência: ampla divulgação dos gastos dos órgãos pú-
blicos da Administração direta e indireta, com a exibição dos contratos 
e aditivos, e informações atualizadas, de forma simplificada quanto às 
partes contratantes, objeto, valor, vigência, e avaliação dos resultados 
obtidos, situados no Portal da Transparência, favorecendo o controle 
social;

V- estabelecimento de parcerias: formação de alianças para fi-
nanciamento e gestão dos investimentos e compartilhamento de res-
ponsabilidades, incluindo o estímulo a formalização de parcerias com 
o setor privado, agências de fomento, terceiro setor, dentre outros seg-
mentos.

VI- integração de políticas e programas: visa otimizar os resulta-
dos da aplicação dos recursos, focalização do público-alvo e de temá-
ticas específicas;

VII- acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e 
projetos: gerenciamento dos programas, projetos e ações da Lei Esta-
dual nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019 (PPA 2020-2023);
VIII- qualidade do gasto: visa otimizar a aplicação dos recursos 

públicos a partir do cumprimento dos conceitos de eficiência, eficácia, 
efetividade, economicidade, legalidade, sustentabilidade das finanças 
públicas, dentre outros.

Art. 5º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2022, bem como a execução da respectiva Lei, deverá ser com-
patível com as metas fiscais para o exercício de 2022, constantes do 
Anexo I desta Lei.

Art. 6º O resultado a que se refere o art. 5º desta Lei poderá ser 
ajustado até o montante estabelecido na revisão do Programa de Ajus-
te Fiscal – PAF, referente ao exercício 2022, firmado entre o Governo 
do Estado do Maranhão e o Ministério da Economia, ou se verifica-
das, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, alterações 
da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos 
utilizados na estimativa das receitas e despesas, do comportamento da 
execução dos orçamentos de 2021 e de modificações na legislação que 
venham a afetar esses parâmetros.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

DO ESTADO

Art. 7º Para efeito desta Lei entende-se por:
I- programa: o instrumento de organização da ação governa-

mental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo men-
surado por indicadores estabelecidos na Lei Estadual nº 11.204 de 31 de 
dezembro de 2019 - PPA 2020-2023;

II-  ação: menor nível de categoria de programação, sendo um 
instrumento necessário para alcançar o objetivo de um programa, 
classificada em:

a) atividade: quando envolver um conjunto de operações que se 
realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulte um produto 
necessário à manutenção da ação de governo;

b) projeto: quando envolver um conjunto de operações limitadas 
no tempo, das quais resulte um produto que concorra para a expansão 
ou aperfeiçoamento da ação de governo;

c) operação especial: quando envolver despesas que não con-

tribuam para manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de 
governo, das quais não resulte um produto, e não gere contraprestação 
direta sob a forma de bens ou serviços.

III- subtítulo: de caráter indicativo e gerencial, sendo utilizado, 
especialmente, para especificar sua localização física;

IV- unidade orçamentária: segmento da Administração direta ou 
indireta a que o orçamento do Estado consigna dotações específicas 
para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce 
o poder de disposição;

V- órgão orçamentário: maior nível da classificação institucional, 
sendo poder, secretaria de estado ou entidade desse mesmo grau, aos 
quais estão vinculadas as respectivas unidades orçamentárias.

§ 1º Para fins de planejamento e orçamento, considera-se 
categorias de programação os programas de governo constantes Lei 
Estadual nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019 (PPA 2020-2023) ou 
nele incorporados mediante lei.

§ 2º Cada ação identificará a função e a subfunção às quais se 
vinculam, considerando que:

I- a classificação por função respeitará a missão institucional 
da unidade orçamentária responsável por sua realização, independente-
mente da finalidade da ação;

II- a classificação por subfunção respeitará a finalidade da ação, 
independentemente da missão institucional da unidade orçamentária 
responsável por sua realização.

§ 3º As atividades que possuem a mesma finalidade deverão 
ser classificadas sob um único código de ação, independentemente da 
unidade executora.

§ 4º O projeto constará somente de uma única esfera orçamentária 
e de um único programa.

§ 5º Ficam vedadas, na especificação dos subtítulos, referências a 
mais de uma localidade, área geográfica ou beneficiária, se determinados.

§ 6º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir 
os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações 
especiais, especificando os respectivos valores para o cumprimento 
das metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela 
realização da ação.

§ 7° O produto e a unidade de medida deverão ser compatíveis 
com os especificados para cada ação, constantes da Lei Estadual nº 
11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

§ 8º As regiões de planejamento que identificarão a localização 
física da ação nos programas de trabalho integrantes da Lei Orçamentária 
Anual deverão ser compatíveis com as constantes da Lei Estadual nº 
11.204 de 31 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

Art. 8º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreen-
derão a programação dos poderes, seus órgãos, fundos, autarquias, fun-
dações instituídas e mantidas pelo poder público, bem como das em-
presas públicas dependentes, sociedades de economia mista em que o 
Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto e que dele recebam recursos do tesouro estadual, devendo 
a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da 
despesa, ser registrada no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 
Fiscal - SIGEF/MA, observadas as normas da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 
consoante às diretrizes estabelecidas na Lei Estadual nº 11.204 de 31 de 
dezembro de 2019 - PPA 2020-2023.

§ 1º Excluem-se do disposto neste artigo as empresas públicas ou 
sociedades de economia mista que recebam recursos do Estado apenas 
em virtude de:

I - participação acionária, inclusive aporte de capital;
II - fornecimento de bens ou prestação de serviços;
III - pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos.
§ 2º A empresa destinatária de recursos na forma prevista do 

inciso I do § 1º deste artigo deve divulgar, mensalmente, as informações 
relativas à execução das despesas do Orçamento de Investimento, 
discriminando os valores autorizados e os executados mensalmente.

Art. 9º Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Inves-
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timento discriminarão a despesa por esfera orçamentária, classificação 
institucional, funcional e estrutura programática em seu menor nível, 
categoria econômica, grupo de natureza de despesa, o identificador de 
resultado primário, a modalidade de aplicação, o identificador de uso e 
a fonte de recursos.

§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade identificar cada tipo 
de orçamento, conforme o art. 136 da Constituição Estadual, constando 
na Lei Orçamentária pelas seguintes legendas:

I- Orçamento Fiscal - (F);
II- Orçamento da Seguridade Social - (S); 

III- III - Orçamento de Investimento - (I).
§ 2º A classificação institucional é representada pelos órgãos 

orçamentários no seu maior nível, agrupando as unidades orçamentárias 
que são o menor nível da classificação institucional.

§ 3º A classificação funcional e estrutura programática, de que 
trata a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, será discriminada 
de acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e suas alterações.

§ 4º As categorias econômicas são as Despesas Correntes e as 
Despesas de Capital, identificadas respectivamente pelos códigos 3 e 4.

§ 5º Os grupos de natureza de despesa (GND) constituem 
agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto 
ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I- pessoal e encargos sociais (GND 1); 
II- juros e encargos da dívida (GND 2); 

III- outras despesas correntes (GND 3);
IV- investimentos (GND 4);
V- inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes 

à constituição ou aumento de capital de empresas (GND 5);
VI- amortização da dívida (GND 6).

§ 6º A Reserva de Contingência, prevista no art. 13 desta Lei, 
será classificada no GND 9.

§ 7º O identificador de resultado primário (IRP), de caráter 
indicativo, tem como finalidade auxiliar a apuração do resultado 
primário previsto no art. 5º desta Lei, devendo constar no Projeto de 
Lei Orçamentária de 2022 e na respectiva Lei em todos os grupos de 
natureza de despesa, identificando, de acordo com a metodologia de 
cálculo das necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará 
da mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária de 2022, 
nos termos do art. 12, inciso II, desta Lei, se a despesa é:

I- financeira (IRP 0);
II-  primária obrigatória, quando constar do Anexo III desta Lei 

(IRP 1);
III-  primária discricionária, assim considerada aquela não incluí-

da no Anexo III desta Lei (IRP 2);
IV- primária discricionária relativa as Metas e Prioridades cons-

tante do § 1º, art. 3º desta Lei (IRP 3).
§ 8º Nenhuma ação conterá, simultaneamente, dotações 

destinadas a despesas financeiras e primárias, ressalvada a Reserva de 
Contingência.

§ 9º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos 
serão aplicados:

I- indiretamente, mediante transferência financeira:
a) a outras esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades;
b) a entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições.
II - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário 

ou, mediante descentralização de crédito orçamentário, por outro órgão 
ou entidade integrante dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social.

§ 10. A especificação da modalidade de que trata este artigo 
observará, no mínimo, o seguinte detalhamento:

I- Transferências à União (20);
II- Execução Orçamentária Delegada à União (22);

III- Transferências a Estados e ao Distrito Federal (30);
IV- Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fun-

do (31); 
V- Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Fe-

deral (32);

VI- Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Fe-
deral à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (35);

VII- Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Fe-
deral à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 
141, de 13 de janeiro de 2012 (36);
VIII- Transferências a Municípios (40);

IX- Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (41); 
X- Execução Orçamentária Delegada a Municípios (42);

XI- Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de re-
cursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 
141, de 13 de janeiro de 2012 (45);

XII- Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de re-
cursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 13 de 
janeiro de 2012 (46);
XIII- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 

(50); 
XIV- Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 

(60); 
XV- Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 

(67); 
XVI- Transferências a Instituições Multigovernamentais (70);

XVII- Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de 
rateio (71);
XVIII- Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos 
(72);
XIX- Transferências a Consórcios Públicos, mediante contrato de 

rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei 
complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (73);

XX- Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de 
rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei complementar nº 
141, de 13 de janeiro de 2012 (74);
XXI- Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de 

recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei complementar 
nº141, de 13 de janeiro de 2012 (75);
XXII- Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de 
recursos de que trata o art. 25 da Lei complementar nº 141, de 13 de 
janeiro de 2012 (76);
XXIII- Transferências ao Exterior (80); XXIV - Aplicações Diretas 
(90);
XXIV- Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun-
dos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social (91);
XXV- Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da 
Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização (92);
XXVI- Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos 
e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
com Consórcio Público do qual o Ente Participe (93);
XXVII- Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos 
e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe (94);
XXVIII- Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 
2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 (95);
XXIX- Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da 
Lei Complementar nº 141, de 2012 (96);
XXX- A definir (99).

§ 11. O empenho da despesa não poderá ser realizado com 
modalidade de aplicação a definir (99).

§ 12. Quando a operação a que se refere o § 10 deste artigo for 
identificada apenas na execução orçamentária, antes da emissão da nota 
de empenho, a unidade orçamentária solicitará à Secretaria de Estado 
do Planejamento e Orçamento a troca da modalidade de aplicação, na 
forma prevista no art. 33 desta Lei.

§ 13. O identificador de uso destina-se a indicar se os recursos 
compõem contrapartida estadual de empréstimos, convênios, ou destina-
se a outras aplicações, constando do Projeto e da Lei Orçamentária 
de 2022 e de seus créditos adicionais pelos seguintes dígitos, que 
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antecederão o código das fontes de recursos:

I- recursos não destinados à contrapartida (0);
II-  contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (1);
III- contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento-BID (2);
IV- contrapartida de empréstimos do Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social - BNDES (3);
V- contrapartida de outros empréstimos (4);

VI- contrapartida de convênios (5);
VII- outras contrapartidas (6).

Art. 10. Todo e qualquer crédito orçamentário será consignado 
diretamente, independentemente do grupo de natureza de despesa em 
que for classificado, à unidade orçamentária responsável pelas ações 
correspondentes, vedando-se a consignação de crédito a título de trans-
ferência a unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social.

§ 1º Não caracteriza infringência ao disposto no caput deste artigo, 
bem como à vedação contida no art. 138, inciso VI, da Constituição do 
Estado, a descentralização de créditos orçamentários para execução de 
ações de responsabilidade da unidade orçamentária descentralizadora.

§ 2º As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas 
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ressalvado o disposto 
no § 1º deste artigo, serão executadas, obrigatoriamente, por meio de 
empenho, liquidação e pagamento, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91, a que se 
refere o art. 9º,§ 10, inciso XXV, desta Lei.

Art. 11. O Projeto de Lei Orçamentária de 2022, que o Poder 
Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa e a respectiva Lei se-
rão constituídos de:

I- texto da Lei;
II- os seguintes quadros orçamentários consolidados, incluindo 

os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, 
de 1964:

a) evolução da receita do Tesouro Estadual, segundo as catego-
rias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada 
imposto e contribuição, de que trata o art. 204 da Constituição do Es-
tado;

b) evolução da despesa do Tesouro Estadual, segundo as catego-
rias econômicas e grupos de despesa;

c) despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, iso-
lada e conjuntamente, segundo a função, subfunção, programa e grupo 
de despesa;

d)  recursos do Tesouro Estadual, diretamente arrecadados, nos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão;

e) programação referente à manutenção e ao desenvolvimento 
do ensino, nos termos do art. 220 da Constituição do Estado, em nível 
de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;

f) resumo das fontes de financiamento e da despesa do Orça-
mento de Investimento, segundo órgão, função, subfunção e programa;

g) fontes de recursos por grupos de despesas;
h) despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social se-

gundo os programas de governo, detalhado por atividades, projetos e 
operações especiais.

III- os seguintes quadros orçamentários adicionais:
a) quadro consolidado do orçamento da Administração Direta;
b) quadro consolidado dos orçamentos das autarquias, das fun-

dações públicas e dos fundos estaduais;
c) quadro consolidado do Orçamento Fiscal;
d) demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção 

e desenvolvimento do ensino, para efeito de cumprimento do disposto 
no art. 220 da Constituição do Estado, no art. 212 da Constituição Fe-
deral e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezem-
bro de 2006;

e) demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e 
serviços públicos de saúde, para efeito do cumprimento do disposto da 

Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, regulamenta-
da pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

f) demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto 
no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000.

IV- Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discri-
minando as receitas e as despesas, na forma definida nesta Lei;

V- Anexo do Orçamento de Investimento a que se  refere o  in-
ciso  II,  § 5º do  art. 136 da Constituição do Estado, na forma definida 
nesta Lei;

VI- discriminação da legislação da receita e da despesa, referente 
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Parágrafo único. Os quadros orçamentários consolidados e as 
informações complementares exigidas por esta Lei identificarão, logo 
abaixo do respectivo título, o dispositivo legal a que se referem.

Art. 12. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2022 conterá:

I- análise da conjuntura econômica internacional, nacional e lo-
cal, bem como  as políticas econômica e social do Governo;

II- avaliação das necessidades de financiamento do Governo Es-
tadual, explicitando receitas e despesas bem como indicando os resul-
tados primário e nominal previstos no Projeto de Lei Orçamentária de 
2022, os estimados para 2021 e os observados em 2020.

Art. 13. No Projeto de Lei Orçamentária enviado à Assembleia 
Legislativa, a dotação para a Reserva de Contingência, equivalerá a, no 
mínimo, até 2,5% (dois e meio por cento) da Receita Corrente Líquida 
do exercício anterior.

Parágrafo único. A dotação orçamentária de que trata o caput des-
te artigo poderá ser utilizada conforme o disposto na alínea “b”, inciso 
III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; para 
abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria Interministerial 
nº 163, de 4 de maio de 2001, bem como para cobertura das emendas 
parlamentares.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na elabo-
ração e execução dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas 
na estrutura organizacional do Estado, bem como, na classificação or-
çamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal.

Art. 15. Os órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, 
do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do 
Estado encaminharão à Secretaria de Estado do Planejamento e Orça-
mento, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fis-
cal do Estado do Maranhão – SIGEF/MA, a partir de 19 de julho de 
2021 e até data a ser estipulada por aquela Secretaria, suas respectivas 
propostas orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2022.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 

DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 16. A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orça-

mentária de 2022 e de créditos adicionais, bem como a execução das 
respectivas Leis, deverão ser realizadas de acordo com o princípio da 
publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitin-
do- se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a 
cada uma dessas etapas.

§ 1º Serão divulgados pelo Poder Executivo na internet: 
I- a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II- as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III- o Projeto de Lei Orçamentária de 2022 e seus anexos;
IV- a Lei Orçamentária de 2022 e seus anexos;
V- o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Rela-

tório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos;
VI- a execução orçamentária da receita e da despesa nos termos 
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das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009.

§ 2º O Estado deverá incentivar a participação popular e 
realização de consultas públicas e audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e discussão do Projeto de Lei Orçamentária de 
2022, respeitadas as medidas sanitárias.

§ 3° As Assessorias de Planejamento e Ações Estratégicas 
das Secretarias de Estado e órgãos equivalentes, deverão participar 
diretamente das audiências públicas do Orçamento Participativo – OP 
e acompanhar a execução das demandas populares advindas do OP, 
atendendo as orientações da SEPLAN e da SEDIHPOP, conforme 
preconiza o Decreto nº 31.519, de 29 de fevereiro de 2016.

Art. 17. As propostas orçamentárias do Poder Legislativo, do Po-
der Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado 
terão, como limite para outras despesas correntes em 2022, o conjunto 
das dotações fixadas na Lei Orçamentária do ano de 2021, corrigida 
pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
- IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, para o período de julho de 2020 a junho de 2021.

Parágrafo único. No cálculo do limite a que se refere o caput 
deste artigo serão excluídas as dotações destinadas ao pagamento de 
precatórios e despesas de capital destinadas a obras.

Art. 18. É vedada a destinação de recursos para atender a despe-
sas referentes as ações que não sejam de competência do Estado, nos 
termos da Constituição Estadual.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias responsáveis pela 
execução de políticas públicas consignarão em suas propostas orçamen-
tárias, de forma compatível com a Lei Estadual 11.204 de 31 de dezem-
bro de 2019 – PPA 2020-2023, dotação suficiente para o funcionamento 
dos respectivos Conselhos Estaduais.

Art. 19. Além da observância ao que dispõe esta Lei, a Lei Or-
çamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirão 
projetos novos se:

I- tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos 
em andamento;

II- os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa 
ou a obtenção de uma unidade completa;

III- a ação estiver compatível com a Lei Estadual 11.204 de 31 de 
dezembro de 2019 – PPA 2020-2023 e suas revisões.

§ 1º Serão entendidos como projetos em andamento aqueles que a 
execução financeira, até 25 de junho de 2021, ultrapassar 10% (dez por 
cento) do seu custo total estimado.

§ 2º Entre os projetos em andamento, terão precedência na 
alocação de recursos aqueles que apresentarem maior percentual de 
execução física.

§ 3° Os investimentos em obras públicas e demais projetos, 
sempre que possível, serão discriminados por municípios ou regiões, 
observada a regionalização estabelecida na Lei Estadual 11.204 de 31 
de dezembro de 2019 – PPA 2020-2023.

§ 4° Os investimentos com duração superior a um exercício 
financeiro somente serão contemplados quando previstos na Lei 
Estadual 11.204 de 31 de dezembro de 2019 – PPA 2020-2023 ou 
autorizada a sua inclusão em Lei, conforme disposto no § 1º do art. 138 
da Constituição Estadual e no § 5º do art. 5º da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 20. As dotações relativas às operações de crédito externas 
somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária de 2022 
se contratadas ou encaminhadas à apreciação do Senado Federal até 30 
de junho de 2022.

Art. 21. O Projeto de Lei e a Lei Orçamentária de 2022, somente 
conterá programação compatível com a Lei Estadual 11.204 de 31 de 
dezembro de 2019 – PPA 2020- 2023 e suas alterações.

Seção II
Das Disposições sobre Débitos Judiciais
Art. 22. O Poder Judiciário encaminhará até 19 de julho de 2021 

ou dez dias úteis após a publicação desta Lei, prevalecendo o que ocor-

rer por último, à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, a 
relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos 
na proposta orçamentária de 2022, conforme determina o art. 100 da 
Constituição Federal e o art. 79 da Constituição do Estado, discrimi-
nada por órgão da administração direta, autarquias e fundações, e por 
grupo de despesas, especificando:

I- número de Ordem;
II- número do protocolo;

III- número da ação originária;
IV- memória de cálculo da correção do valor, quando houver;
V- número do precatório;

VI- tipo de causa julgada;
VII- data da autuação do precatório;

VIII- nome do beneficiário e o número de sua inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas – CPF ou Cadastro Nacional d e Pessoas Jurídicas 
– CNPJ;

IX- valor individualizado por beneficiário e total do precatório a 
ser pago;

X- data do trânsito em julgado.
Parágrafo único. A relação dos débitos de que trata o caput deste 

artigo somente incluirá precatórios cujos processos contenham certidão 
de trânsito em julgado da decisão exequenda e atendam:

I- certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II- certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qual-

quer impugnação aos respectivos cálculos.
Art. 23. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, 

os órgãos da Administração Pública Estadual direta e indireta subme-
terão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação 
da Procuradoria Geral do Estado, antes do atendimento da requisição 
judicial, observadas as normas e orientações a serem baixadas por aque-
la unidade.

Parágrafo único. Os recursos alocados na Lei Orçamentária de 
2022, destinados ao pagamento de precatórios judiciários ou ao cumpri-
mento de débitos judiciais transitados em julgado considerados de pe-
queno valor, somente poderão ser cancelados para a abertura de créditos 
suplementares ou especiais com outra finalidade mediante autorização 
específica da Assembleia Legislativa.

Seção III
Da Destinação de Recursos ao Setor Privado e a Pessoas Fí-

sicas
Art. 24. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária de 2022 e 

em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, 
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos 
que realizem atividades de natureza continuada e que comprovem fun-
cionamento regular há pelo menos dois anos, e que preencham uma das 
seguintes condições:

I- sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, 
nas áreas de assistência social, saúde ou educação e tenham o reconhe-
cimento de utilidade pública estadual ou municipal;

II- sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza fi-
lantrópica, institucional ou assistencial;

III- atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, 
no art. 61 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, bem 
como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a 
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de 
funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 
2022 por três autoridades locais, e comprovante de regularidade do 
mandato de sua diretoria.

§ 2º É vedada a inclusão de dotação global a título de subvenções 
sociais.

§ 3º É vedado o pagamento, a qualquer título, a empresas 
privadas que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa, 
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou 
assemelhados.
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§ 4º É vedado o pagamento, a qualquer título, a agente público 

da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência 
técnica ou assemelhados, por intermédio de convênios ou instrumentos 
congêneres firmados com entidades de direito privado ou com órgãos 
ou entidades de direito público.

Art. 25. É vedada a inclusão de dotações, na Lei Orçamentária de 
2022 e em seus créditos adicionais, a título de auxílios para entidades 
privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que comprovem 
funcionamento regular há pelo menos três anos, e que sejam:

I- de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o 
ensino especial, ou representativo da comunidade escolar das escolas 
públicas estaduais do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas 
pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC;

II- cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, para re-
cebimento de recursos oriundos de programas ambientais, doados por 
organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras;

III- voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e 
gratuito ao público, prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia e ou-
tras entidades sem fins lucrativos e que estejam inscritas no Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS e cadastradas no Cadastro Na-
cional de Entidades de Assistência Social - CNEAS;

IV- signatárias de contrato de gestão celebrado com a Adminis-
tração Pública Estadual, não qualificada como organizações sociais nos 
termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998;

V- consórcios intermunicipais de saúde, assistência social e 
segurança alimentar, constituídos exclusivamente por entes públicos, 
legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a Admi-
nistração Pública Estadual e que participem da execução de programas 
nacionais de saúde;

VI- qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público - OSCIPS, conforme a Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, 
Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 e Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014;

VII- contribuam diretamente para o alcance das diretrizes, obje-
tivos e metas previstos na Lei Estadual 11.204 de 31 de dezembro de 
2019 – PPA 2020-2023.

Art. 26. Sem prejuízo da observância das condições estabeleci-
das nos arts. 24 e 25 desta Lei, a inclusão de dotação na Lei Orçamen-
tária de 2022 e sua execução dependerão, ainda, de:

I- publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem obser-
vadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no 
caso de desvio de finalidade;

II- destinação dos recursos exclusivamente para a ampliação, 
aquisição de equipamentos e sua instalação e de material permanente;

III- identificação do beneficiário e do valor transferido no respec-
tivo termo de parceria, convênio ou instrumento congênere.

Art. 27. A execução das ações de que tratam os arts. 24 e 25 desta 
Lei ficam condicionadas à autorização específica exigida pelo caput do 
art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Seção IV
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade So-

cial
Art. 28. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá 

as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e 
assistência social, obedecerá ao disposto nos arts. 203 e 204 da Cons-
tituição do Estado e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I- da contribuição para o sistema de seguridade social do servi-
dor estadual, que será utilizada para despesas com benefícios previden-
ciários e assistenciais dos servidores do Estado;

II- de convênios, contratos, acordos e ajustes com órgãos e enti-
dades que integram o Orçamento da Seguridade Social;

III- das demais receitas, inclusive próprias e vinculadas, de ór-
gãos, fundos e entidades, cujas despesas integram, exclusivamente, o 
orçamento referido no caput;

IV- do Orçamento Fiscal.
Parágrafo único. A destinação de recursos para atender a despesas 

com ações e serviços públicos de saúde e de assistência social obedece-
rá ao princípio da descentralização.

Art. 29. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2022 incluirão os 
recursos necessários ao atendimento da aplicação mínima em ações e 
serviços públicos de saúde, em cumprimento ao disposto na Emenda 
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, regulamentada pela 
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Seção V
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 30. O Orçamento de Investimento, previsto no art. 136, § 
5º, inciso II, da Constituição do Estado, abrangerá as empresas em que 
o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto e dele constarão todos os investimentos realizados, 
independentemente da fonte de financiamento utilizada.

§ 1º Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária 
a que se refere este artigo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, serão consideradas investimento as despesas com:

I- aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado, exce-
tuados os que envolvam  arrendamento mercantil para uso próprio da 
empresa ou destinados a terceiros;

II- benfeitorias realizadas em bens do Estado por empresas es-
tatais;

III- benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos  
concedidos  pelo Estado.

§ 2º A despesa será discriminada nos termos do art. 9º desta Lei, 
especificando a classificação funcional, a categoria de programação em 
seu menor nível e as fontes previstas no § 3º deste artigo.

§ 3º O detalhamento das fontes de financiamento do investimento 
de cada entidade referida neste artigo será feito de forma a evidenciar 
os recursos:

I- gerados pela empresa;
II- oriundos de participação do Estado no capital social;

III- oriundos de operações de crédito internas e externas;
IV- de outras origens.

§ 4º A programação dos investimentos à conta de recursos 
oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive 
mediante participação acionária, observará o valor e a destinação 
constantes do orçamento original.

§ 5º Não integrarão o Orçamento de Investimento as empresas 
estatais dependentes, conforme definido no inciso III do art. 2º da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 6º Não se aplicam às empresas integrantes do Orçamento de 
Investimento as normas gerais da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e 
demonstrações contábeis.

§ 7º Excetua-se do disposto no § 6º deste artigo a aplicação, no 
que couber, dos arts.109 e 110 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
para as finalidades a que se destinam.

Seção VI
Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 31. As emendas ao projeto de Lei orçamentária obedecerão 
ao disposto no art. 136-A e §2º do art. 137 da Constituição do Estado 
e as dotações orçamentárias necessárias à sua execução serão prove-
nientes de anulação parcial da Reserva de Contingência, ressalvados os 
recursos destinados ao atendimento dos riscos fiscais a ela consignados.

Art. 32. As emendas apresentadas deverão estar compatíveis, em 
seu objeto de gasto, com a finalidade das ações a que estão relacionadas.

Seção VII
Das Alterações da Lei Orçamentária e da Execução Provisó-

ria do Projeto de Lei Orçamentária

Art. 33. As fontes de recursos dos Orçamentos Fiscal e da Se-
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guridade Social, as fontes de financiamento do Orçamento de Investi-
mento, as modalidades de aplicação, os identificadores de uso e de re-
sultado primário e as esferas orçamentárias das ações constantes da Lei 
Orçamentária de 2022 e dos créditos adicionais, inclusive os reabertos 
no exercício, poderão ser modificados, justificadamente, para atender 
às necessidades de execução, se autorizados por meio de portaria da 
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento.

§ 1º Portaria da Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 
poderá modificar códigos e títulos das ações, desde que constatado erro 
material de ordem técnica ou legal, observada a compatibilidade com 
a Lei Estadual 11.204 de 31 de dezembro de 2019 – PPA 2020-2023.

§ 2º As alterações no localizador de gasto ou entre subações per-
tencentes a uma mesma ação orçamentária poderão ser modificadas no 
SIGEF-MA sem a necessidade de ato do Governador do Estado ou da 
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento.

Art. 34. Acompanharão os projetos de lei dos créditos especiais 
mensagem que os justifiquem e evidencie o objetivo do crédito pro-
posto.

Art. 35. Para fins do disposto no art. 136, § 8º, da Constituição do 
Estado, considera- se crédito suplementar a criação de grupo de nature-
za de despesa em ação existente.

Art. 36. Os créditos adicionais aprovados pela Assembleia Le-
gislativa serão considerados automaticamente abertos com a sanção e 
publicação da respectiva lei.

Art. 37. Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de 
arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das esti-
mativas de receitas para o exercício, comparando-as com as estimativas 
constantes da Lei Orçamentária de 2022, apresentadas as parcelas já 
utilizadas em créditos adicionais abertos ou cujos projetos se encontrem 
em tramitação.

Art. 38. Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta de 
superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações 
relativas a:

I- superávit financeiro do exercício de 2021, por fonte de re-
cursos;

II- créditos reabertos no exercício de 2022;
III- valores já utilizados em créditos adicionais, abertos ou em 

tramitação;
IV- saldo do superávit financeiro do exercício de 2021, por fonte 

de recursos.
Art. 39. As propostas de abertura de créditos suplementares au-

torizados na Lei Orçamentária de 2022, quando se tratar de anulação de 
dotação, devem evidenciar o objetivo do crédito proposto e a repercus-
são decorrente da não execução da ação anulada parcial ou total.

§ 1º Os créditos a que se refere o caput deste artigo, com indicação 
de recursos compensatórios dos próprios órgãos, nos termos do art. 43, 
§ 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como os 
abertos à conta do excesso de arrecadação de receitas próprias, apurados 
conforme disposto no art. 37 desta Lei, serão abertos, no âmbito dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público do Estado e da 
Defensoria Pública do Estado, por atos, respectivamente:

I- dos Presidentes da Assembleia Legislativa do Estado, do Tri-
bunal de Contas e do Tribunal de Justiça;

II- do Procurador Geral de Justiça;
III- do Defensor Público Geral do Estado.

§ 2º Os créditos de que trata o § 1º deste artigo serão incluídos no 
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/MA, pelos 
respectivos órgãos.

Art. 40. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, 
conforme disposto no art. 138, § 2º, da Constituição do Estado, será efe-
tivada mediante ato do Governador do Estado, até 22 de abril de 2022.

Parágrafo único. Os créditos reabertos na forma do caput deste 
artigo serão incluídos no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 
Fiscal – SIGEF/MA.

Art. 41. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, remane-
jar total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei 
Orçamentária de 2022 e em créditos adicionais, em decorrência da ex-

tinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento 
de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências 
ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por catego-
ria de programação, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, 
assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos 
de natureza de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e 
identificadores de uso e de resultado primário.

Parágrafo único. O remanejamento não poderá resultar em al-
teração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária 
de 2022 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, 
ajuste na classificação funcional.

Art. 42. Fica o Poder Executivo, autorizado, mediante decreto, a 
transpor ou transferir dotações orçamentárias na mesma unidade orça-
mentária, de uma categoria econômica para outra ou de um programa 
de trabalho para outro, ou ainda, remanejar dotações entre unidades or-
çamentárias diferentes.

Art. 43. Poderão ser incorporados ao orçamento anual, mediante 
abertura de crédito adicional suplementar, os programas e ações cons-
tantes da Lei Estadual 11.204 de 31 de dezembro de 2019 – PPA 2020-
2023 que não foram incluídos no Projeto de Lei Orçamentária de 2022, 
respeitando o papel institucional do órgão.

Art. 44. Se o Projeto de Lei Orçamentária de 2022 não for san-
cionado pelo Governador do Estado até 31 de dezembro de 2021, a pro-
gramação dele constante poderá ser executada até o limite de 1/12 (um 
doze avos) da proposta remetida à Assembleia Legislativa, multiplicado 
pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva Lei.

§ 1º O limite previsto no caput deste artigo não se aplica ao 
atendimento de despesas com:

I- obrigações constitucionais ou legais do Estado, relacionadas 
no Anexo III desta Lei;

II- pagamento de bolsa de estudo, observado o disposto nos arts. 
70 a 77 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB e a Portaria 
CAPES-MEC nº 64, de 24 de marco de 2010;

III- ações de prevenção a desastres, classificadas na subfunção 
Defesa Civil; 

IV- projeto ou atividade financiada com doações;
V- projeto ou atividade financiada com recursos de operações de 

crédito externa.
§ 2º Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 33 desta Lei aos 

recursos liberados na forma deste artigo.
§ 3º Na execução de outras despesas correntes, liberadas na 

forma deste artigo, o ordenador de despesa poderá considerar os valores 
constantes da Lei Orçamentária de 2022 para fins do cumprimento do 
disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Seção VIII
Das Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financei-

ra
Art. 45. Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública 

deverão elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias após a publi-
cação da Lei Orçamentária de 2022, cronograma anual de desembolso 
mensal, por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado 
primário estabelecida nesta Lei.

Parágrafo único. Excetuadas as despesas com pessoal e encargos 
sociais, precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de de-
sembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Estado terão como referencial o 
repasse previsto no art. 139 da Constituição do Estado, na forma de 
duodécimos.

Art. 46. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movi-
mentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo apurará o montante necessário 
e informará a cada um dos órgãos referidos no art. 20 da referida Lei e à 
Defensoria Pública do Estado, até o vigésimo dia após o encerramento 
do bimestre, observado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o 
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Poder Executivo comunicará aos demais poderes, ao Ministério Público 
e à Defensoria Pública do Estado o montante que caberá a cada um na 
limitação do empenho e da movimentação financeira, acompanhado da 
memória de cálculo, das premissas, dos parâmetros e da justificação 
do ato.

§ 2º O montante da limitação a ser promovida pelos órgãos 
referidos no caput deste artigo será estabelecido de forma proporcional à 
participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias iniciais 
classificadas como despesas primárias fixadas na Lei Orçamentária de 
2022, excluídas as:

I- que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado 
integrantes do Anexo III desta Lei;

II- classificadas com o identificador de resultado primário 3; 
III- custeadas com recursos de doações, convênios e parcerias; 
IV- ações de combate à fome e à pobreza.

§ 3º Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 
Estado, com base na informação a que se refere o § 1º deste artigo, 
editarão, até o trigésimo dia subsequente ao encerramento do respectivo 
bimestre, ato que evidencie a limitação de empenho e movimentação 
financeira.

§ 4º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que 
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos tenham sido 
limitados poderá ser efetuada a qualquer tempo, devendo o Poder 
Executivo comunicar à Assembleia Legislativa, aos órgãos referidos 
no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e à 
Defensoria Pública do Estado, os montantes a serem restabelecidos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO ESTA-

DO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 47. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Es-
tado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores publicará, até 
30 de agosto de 2021, a tabela de cargos efetivos e comissionados inte-
grantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos 
de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos 
vagos.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministé-
rio Público e a Defensoria Pública do Estado observarão o cumprimento 
do disposto neste artigo.

Art. 48. Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública 
do Estado terão como parâmetros para elaboração de suas propostas 
orçamentárias de 2022, relativo à pessoal e encargos sociais, a despesa 
com a folha de pagamento vigente em maio de 2021, compatibilizada 
com os eventuais acréscimos legais, respeitados os limites impostos pe-
los arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Para efeito de cálculo dos parâmetros a que se refere o caput 
deste artigo, por poder e órgão, o Poder Executivo colocará à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado e dos demais poderes, o demonstrativo 
da Receita Corrente Líquida que servirá de base para o cálculo dos 
limites de despesa de pessoal, conforme previsto no § 2º do art. 59 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º A Defensoria Pública do Estado terá como limite na 
elaboração de sua proposta orçamentária para pessoal e encargos sociais 
o percentual de 0,5% a 1,5 % da receita corrente líquida do Estado.

Art. 49. No exercício de 2022, observado o disposto no art. 169 
da Constituição Federal e no art. 48 desta Lei, somente poderão ser 
admitidos servidores se, cumulativamente:

I- existirem cargos e empregos públicos vagos a preencher, de-
monstrados na tabela a que se refere o art. 47 desta Lei, bem como aque-
les criados de acordo com o art. 50 desta Lei, ou se houver vacância, 
após 27 de agosto de 2021, dos cargos ocupados constantes da referida 
tabela;

II- houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendi-
mento da despesa;

III- for observado o limite previsto no art. 48 desta Lei.
Art. 50. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, II, 

da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, fica 
autorizada as despesas com pessoal relativas  a concessões de quaisquer 
vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e 
funções, alterações de estrutura de carreiras bem como admissões ou 
contratações a qualquer título, até o montante das quantidades e limi-
tes orçamentários constantes de Anexo discriminativo específico da Lei 
Orçamentária de 2022, cujos valores deverão constar da programação 
orçamentária e serem compatíveis com os limites da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º O Anexo a que se refere o caput deste artigo conterá 
autorização somente quando amparada por projeto de Lei ou medida 
provisória cuja tramitação seja iniciada na Assembleia Legislativa até 
13 de setembro de 2021, e terá os limites orçamentários correspondentes 
discriminados, por Poder, Ministério Público e Defensoria Pública 
do Estado e, quando for o caso, por órgão referido no art. 20 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com as respectivas:

I- quantificações, para a criação de cargos, funções e empregos, 
identificando especificamente o projeto de lei, a medida provisória ou 
a lei correspondente;

II- quantificações para o provimento de cargos, funções e empre-
gos, especificando, no caso do primeiro provimento, o projeto de lei, a 
medida provisória ou a lei correspondente;

III- especificações, relativas a vantagens, aumentos de remunera-
ção e alterações de estruturas de carreira, identificando o projeto de lei, 
a medida provisória ou a lei correspondente.

§ 2º O Anexo de que trata o § 1º deste artigo considerará, de 
forma segregada, provimento e criação de cargos, funções e empregos e 
será acompanhado dos valores relativos à despesa anualizada, facultada 
sua atualização, durante a apreciação do projeto, pela Secretaria de 
Estado do Planejamento e Orçamento, no prazo fixado pelo § 4º do art. 
137, da Constituição do Estado.

Art. 51. Não se aplica a obrigatoriedade de inclusão no Anexo 
a que se refere o art. 50 desta Lei à revisão geral das remunerações, 
subsídios, proventos e pensões dos servidores civis e militares, ativos e 
inativos, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário bem como do 
Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado, das autarquias e 
das fundações públicas estaduais, cujo percentual será único para todos 
os servidores abrangidos por este artigo e definido em Lei específica.

Art. 52. O pagamento de quaisquer aumentos de despesa com 
pessoal decorrente de medidas administrativas ou judiciais que não se 
enquadrem nas exigências dos arts. 47, 49 e 50 dependerá de abertura 
de créditos adicionais.

Art. 53. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálcu-
lo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legali-
dade ou validade dos contratos.

Parágrafo único. Não se considera substituição de servidores e 
empregados públicos, para efeito do caput deste artigo os contratos de 
terceirização relativos à execução indireta de atividades que sejam aces-
sórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 
área de competência legal do órgão ou entidade.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLA-

ÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO

Art. 54. O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa 
projetos de Lei sobre matéria tributária que deva ser alterada, visando 
ao seu aperfeiçoamento, à adequação a diretrizes constitucionais e ajus-
tamento às determinações de leis complementares federais.

§ 1º Poderão ser instituídos polos de desenvolvimento regionais 
ou setoriais, mediante alterações na legislação tributária e observadas as 
vocações econômicas de cada região.

§ 2º Nas propostas de alteração da legislação tributária deverá 
constar demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que 
discriminará a previsão de receita do tributo e o respectivo percentual 
de aumento ou de renúncia de receita. 
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Art. 55. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamen-

tária de 2022 e da respectiva Lei poderão ser considerados os efeitos 
de propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se 
tratar de desvinculação de receitas, que sejam objeto de proposta de 
emenda constitucional, de projeto de lei ou de medida provisória que 
esteja em tramitação na Assembleia Legislativa.

§ 1º Se estimada a receita, na forma deste artigo, no Projeto de 
Lei Orçamentária de 2022:

I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação 
e especificada a variação esperada na receita, em decorrência de cada 
uma das propostas e seus dispositivos;

II - será identificada a despesa condicionada à aprovação das res-
pectivas alterações na legislação.

§ 2º Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou 
o sejam parcialmente, até noventa dias após a publicação da Lei 
Orçamentária de 2022, de forma a não permitir a integralização dos 
recursos esperados, as dotações à conta das referidas receitas serão 
canceladas mediante decreto.

§ 3º O atendimento de programação cancelada nos termos do § 
2º deste artigo far- se-á por meio da abertura de crédito suplementar.

§ 4º O projeto de lei ou medida provisória que institua ou 
altere tributo somente será aprovado ou editada, respectivamente, 
se acompanhada da correspondente demonstração da estimativa do 
impacto na arrecadação, devidamente justificada.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA ES-

TADUAL

Art. 56. As operações de crédito interna e externa reger-se-ão 
pelo que determinam a Resolução nº 40, de 20 de dezembro de 2001, 
e a Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, ambas do Senado 
Federal, e na forma do Capítulo VII, da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000.

Parágrafo único. A administração da dívida interna e externa con-
tratada e a captação de recursos por órgãos ou entidades da Administra-
ção Pública Estadual, obedecida à legislação em vigor, limitar-se-ão à 
necessidade de recursos para atender:

I- mediante operações e/ou doações, junto a instituições finan-
ceiras nacionais e internacionais, públicas e/ou privadas, organismos 
internacionais e órgãos ou entidades governamentais:

a) ao serviço da dívida interna e externa de cada órgão ou en-
tidade;

b) aos investimentos definidos nas metas e prioridades do Go-
verno do Estado;

c) ao aumento de capital das sociedades em que o Estado dete-
nha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a 
voto;

d) pagamento de precatórios.
II- mediante alienação de ativos:

a) ao atendimento de programas sociais;
b) ao ajuste do setor público e redução do endividamento;
c) à renegociação de passivos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 57. A execução da Lei Orçamentária de 2022 e dos créditos 
adicionais obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 58. A despesa não poderá ser realizada se não houver com-
provada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para aten-
dê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize a 
sua realização sem observar a referida disponibilidade.

§ 1º A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos 
à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, independentemente 
de sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais 

consequências da inobservância do disposto no caput deste artigo.
§ 2º A realização de atos de gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial, no âmbito do Sistema Integrado de Planejamento e 
Gestão Fiscal – SIGEF/MA, após 31 de dezembro de 2022, relativos 
ao exercício findo, não será permitida, exceto ajustes para fins de 
elaboração das demonstrações contábeis, os quais deverão ser efetuados 
no prazo e na forma estabelecida pelo órgão central do Sistema de 
Contabilidade Estadual.

Art. 59. Para efeito do disposto no art. 60 da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, considera-se contraída a obrigação no momento da 
emissão da Nota de Empenho.

Parágrafo único. No caso de despesas relativas à prestação de ser-
viços já existentes e destinados à manutenção da Administração Públi-
ca estadual, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos 
pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro, observado o 
cronograma pactuado.

Art. 60. A ordem bancária ou outro documento por meio do qual 
se efetue o pagamento de despesa, inclusive de restos a pagar, indicará 
a nota de empenho correspondente.

Art. 61. O Poder Executivo atualizará a relação de que trata o 
Anexo III sempre em razão de emenda constitucional ou lei que resul-
tem em obrigações para o Estado.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá incluir outras des-
pesas na relação de que trata o caput deste artigo, desde que demonstre 
que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado.

Art. 62. O Poder Executivo colocará a disposição do Poder Le-
gislativo dados e informações constantes da Lei Orçamentária Anual e 
dos créditos adicionais, inclusive em meio magnético de processamento 
de dados, bem como os detalhamentos utilizados na sua consolidação.

Art. 63. As despesas referenciadas em moeda estrangeira serão 
convertidas em moeda nacional, segundo a taxa de câmbio vigente.

Art. 64. Os acordos trabalhistas dos órgãos da Administração In-
direta só poderão ser celebrados pelos dirigentes após parecer da Procu-
radoria Geral do Estado, do Comitê de Gestão Orçamentária, Financeira 
e de Política Salarial e aprovação do Governador do Estado.

Art. 65. A classificação orçamentária da receita deverá obedecer 
a Portaria Interministerial STN/SOF n° 1, de 14 de junho de 2018, que 
alterou a Portaria Interministerial STN /SOF nº 163, de 04 de maio de 
2001.

Art. 66. O Estado poderá utilizar-se do dispositivo do art. 76-A 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Cons-
tituição Federal referente a Desvinculação de Receitas do Estado e Mu-
nicípios – DREM.

Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

ANEXOS DISPONÍVEIS NA DIRETORIA GERAL DA 
MESA

MENSAGEM Nº 029/2021
São Luís, 19 de abril de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, e 
do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 226/2019, 
que proíbe a cobrança de “taxa de conveniência” por sites e/ou apli-
cativos de dispositivo móvel na compra de ingressos em geral, como 
shows, peças de teatros, cinemas e outros similares, feita pela internet, 
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 
226/2019, que proíbe a cobrança de “taxa 
de conveniência” por sites e/ou aplicati-
vos de dispositivo móvel na compra de 
ingressos em geral, como shows, peças de 
teatros, cinemas e outros similares, feita 
pela internet, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
226/2019.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei, em linhas gerais, objetiva proibir, em todo o 
Estado do Maranhão, a cobrança de taxa de conveniência por sites e 
aplicativos de dispositivo móvel quando da compra, pela internet, de in-
gressos em geral, a exemplo de ingressos para shows, peças de teatros, 
cinemas e similares (art. 1º).

Nos termos da proposta legislativa (art. 2º), considera-se taxa de 
conveniência “toda cobrança de um percentual de valor ou outro valor 
fixo predeterminado dos ingressos na venda feita por sites e/ou aplicati-
vos de dispositivo móvel na internet”. O descumprimento da norma su-
jeita o infrator ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (art. 3º).

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção 
ao Projeto de Lei nº 226/2019 pelas razões a seguir delineadas.

Como é sabido, a República Federativa do Brasil tem como fun-
damento, dentre outros, a livre-iniciativa. Por essa razão, a ordem eco-
nômica brasileira tem como princípios, ao lado da defesa do consumi-
dor, a livre concorrência e a liberdade para o exercício de qualquer 
atividade econômica (art. 1º, inciso IV, e art. 170, caput e inciso IV, da 
Constituição Federal).

A opção pela economia de mercado baseia-se na crença de que 
a competição entre os agentes econômicos e a liberdade de escolha 
dos consumidores produzirão os melhores resultados sociais (GON-
ÇALVES, 2020).

Desse modo, a possibilidade jurídica de intervenção do Estado 
na ordem econômica para proteção do consumidor não pode contrariar 
ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essen-
ciais. No regime constitucional vigente, marcado pela livre iniciativa, 
o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir 
espaços relevantes da iniciativa privada.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal 
Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.304/2014, DE 
PERNAMBUCO. IMPOSIÇÃO A MONTADORAS, CONCESSIO-
NÁRIAS E IMPORTADORAS DE VEÍCULOS. FORNECIMENTO 
DE CARRO RESERVA EM REPAROS SUPERIORES A 15 DIAS, 
DURANTE GARANTIA CONTRATUAL. EXTRAPOLAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INCONSTITUCIONALIDA-
DE INTEGRAL DA LEI. 1. É inconstitucional, por extrapolação de 
competência concorrente para legislar sobre matérias de consumo, lei 
estadual que impõe às montadoras, concessionárias e importadoras de 
veículos a obrigação de fornecer veículo reserva a clientes cujo auto-
móvel fique inabilitado por mais de 15 dias por falta de peças originais 
ou por impossibilidade de realização do serviço, durante o período de 
garantia contratual. 2. Da interpretação sistemática dos arts. 1º, IV, 
5º, 24, V e VIII, 170, IV e 174, todos da Constituição Federal, ex-

traem-se balizas impostas ao legislador estadual, quando da elabo-
ração de normas consumeristas. São, assim, vedadas extrapolações 
de competência concorrente e violações aos princípios da isonomia, 
livre iniciativa e da livre concorrência, sobretudo no que concerne 
à criação de ônus estadual a fornecedores, como verificado no exem-
plo da Lei nº 15.304/2014 do Estado de Pernambuco. Precedentes: ADI 
3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.645, Rel. Min. Ellen Gracie; 
ADI 2.656, Rel. Min. Maurício Corrêa. 3. (...) 4. Ação direta de in-
constitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar, por 
vício formal, a inconstitucionalidade da Lei nº 15.304, de 04.06.2014, 
do Estado de Pernambuco, em sua integralidade. 

(STF. ADI 5158, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tri-
bunal Pleno, julgado em 06/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019, grifo nosso)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO 
DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
ESTADO. FIXAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO DOS PREÇOS 
DOS PRODUTOS DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR ABAIXO 
DO PREÇO DE CUSTO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CA-
BÍVEL. 1. A intervenção estatal na economia como instrumento de 
regulação dos setores econômicos é consagrada pela Carta Magna 
de 1988. 2. Deveras, a intervenção deve ser exercida com respeito 
aos princípios e fundamentos da ordem econômica, cuja previsão 
resta plasmada no art. 170 da Constituição Federal, de modo a não 
malferir o princípio da livre iniciativa, um dos pilares da república 
(art. 1º da CF/1988). Nesse sentido, confira-se abalizada doutrina: 
As atividades econômicas surgem e se desenvolvem por força de 
suas próprias leis, decorrentes da livre empresa, da livre concor-
rência e do livre jogo dos mercados. Essa ordem, no entanto, pode ser 
quebrada ou distorcida em razão de monopólios, oligopólios, cartéis, 
trustes e outras deformações que caracterizam a concentração do poder 
econômico nas mãos de um ou de poucos. Essas deformações da ordem 
econômica acabam, de um lado, por aniquilar qualquer iniciativa, sufo-
car toda a concorrência e por dominar, em consequência, os mercados e, 
de outro, por desestimular a produção, a pesquisa e o aperfeiçoamento. 
Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir 
para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da li-
vre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados, 
e para manter constante a compatibilização, característica da eco-
nomia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o 
interesse social. A intervenção está, substancialmente, consagrada na 
Constituição Federal nos arts. 173 e 174. Nesse sentido ensina Duci-
ran Van Marsen Farena (RPGE, 32:71) que “O instituto da interven-
ção, em todas suas modalidades encontra previsão abstrata nos artigos 
173 e 174, da Lei Maior. O primeiro desses dispositivos permite ao 
Estado explorar diretamente a atividade econômica quando necessária 
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei. O segundo outorga ao Estado, como agente 
normativo e regulador da atividade econômica. o poder para exercer, na 
forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 
esse determinante para o setor público e indicativo para o privado”. Pela 
intervenção o Estado, com o fito de assegurar a todos uma existência 
digna, de acordo com os ditames da justiça social (art. 170 da CF), 
pode restringir, condicionar ou mesmo suprimir a iniciativa privada em 
certa área da atividade econômica. Não obstante, os atos e medidas 
que consubstanciam a intervenção hão de respeitar os princípios 
constitucionais que a conformam com o Estado Democrático de 
Direito, consignado expressamente em nossa Lei Maior, como é o 
princípio da livre iniciativa. Lúcia Valle Figueiredo, sempre precisa, 
alerta a esse respeito que «As balizas da intervenção serão, sempre e 
sempre, ditadas pela principiologia constitucional, pela declaração 
expressa dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, dentre 
eles a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa» (DIÓGENES GASPARINI, in Curso de 
Direito Administrativo, 8ª Edição, Ed. Saraiva, págs. 629/630, cit., p. 
64). 3. O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de 
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que “a desobediência aos próprios termos da política econômica esta-
dual desenvolvida, gerando danos patrimoniais aos agentes econômicos 
envolvidos, são fatores que acarretam insegurança e instabilidade, des-
favoráveis à coletividade e, em última análise, ao próprio consumidor.” 
(RE 422.941, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 24/03/2006). 
4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. LEI 
4.870/1965. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS 
PELO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL – IAA. LEVAN-
TAMENTO DE CUSTOS, CONSIDERANDO-SE A PRODUTIVI-
DADE MÍNIMA. PARECER DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
– FGV. DIFERENÇA ENTRE PREÇOS E CUSTOS. 1. Ressalvado o 
entendimento deste Relator sobre a matéria, a jurisprudência do STJ se 
firmou no sentido de ser devida a indenização, pelo Estado, decorrente 
de intervenção nos preços praticados pelas empresas do setor sucroal-
cooleiro. 2. Recurso Especial provido. 5. Agravo regimental a que se 
nega provimento.

(STF, RE 648622 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Tur-
ma, julgado em 20/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DI-
VULG 21-02-2013 PUBLIC 22-02-2013, grifo nosso)

Ao proibir a cobrança de taxa de conveniência quando da ven-
da de ingressos por meio de canais alternativos, a exemplo de sites e 
aplicativos de dispositivos móveis, a proposta legislativa acaba por 
inviabilizar a exploração da atividade econômica por parte das 
empresas cujo objeto principal seja a venda de ingressos, o que é 
incompatível com  princípio da livre iniciativa.

Ademais, faz-se oportuno registrar  a existência de recente pre-
cedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da in-
termediação, pela internet, da venda de ingressos mediante cobrança 
de “taxa de conveniência”, desde que o consumidor seja previamente 
informado do preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do 
valor da referida taxa:

PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABUSIVIDADE NA VENDA 
PELA INTERNET DE INGRESSOS DE EVENTOS CULTURAIS E 
DE ENTRETENIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CON-
TRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DAS BALIZAS 
DO LITÍGIO E DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. SANEA-
MENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGREGAÇÃO DE EFEI-
TOS INFRINGENTES. 1. Inexistência de omissão no acórdão ora 
embargado, tendo este colegiado declinado fundamentação suficiente 
para justificar o provimento do recurso especial, malgrado ocorrência 
de contradição no que tange às balizas do litígio e da devolutividade 
recursal. 2. Necessidade de rejulgamento do recurso especial, dan-
do-lhe provimento em menor extensão, para sanar a contradição ora 
identificada. 3. Validade da intermediação, pela internet, da venda 
de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante 
cobrança de “taxa de conveniência”, desde que o consumidor seja 
previamente informado o preço total da aquisição do ingresso, com 
o destaque do valor da “taxa de conveniência”. Analogia com a tese 
firmada no julgamento do Tema 938/STJ (corretagem imobiliária). 
4. Descumprimento do dever de informação pela empresa demanda, na 
medida a referida taxa de conveniência vem sendo escamoteada na fase 
pré-contratual, como se estivesse embutida no preço, para depois ser 
cobrada como um valor adicional, gerando aumento indevido do preço 
total. Prática abusiva e prejudicial à livre concorrência. 5. Condenação 
da empresa demandada a informar em suas plataformas de venda, des-
de a fase pré-contratual, o preço total da aquisição do ingresso, com 
destaque do valor da taxa de conveniência, sob pena de cominação de 
astreintes, além da obrigação de restituir o valor da “taxa de conve-
niência” em cada caso concreto. 6. Ausência de devolução a esta Corte 
Superior do pedido de condenação genérica à devolução dos valores já 
pagos pelos consumidores a título de “taxa de conveniência”, tornando-
-se necessário decotar esse capítulo do acórdão ora embargado. 7. Sa-
neamento do acórdão ora embargado para, eliminando contradição, dar 
provimento do recurso especial em menor extensão. 8. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEI-
TOS INFRINGENTES. 

(STJ, EDcl no Recurso Especial nº 1.737.428 - RS, Relator(a):  
Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 06/10/2020, 
PROCESSO ELETRÔNICO PUBLIC DJe 19-11-2020, grifo nosso)

Por todo o exposto, verifica-se que a proposta legislativa em co-
mento, na intenção de estabelecer norma de proteção e defesa do con-
sumidor, acaba por fixar proibição incompatível com o princípio da 
livre iniciativa e com entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.737.428 - RS. Ante o vício 
de inconstitucionalidade material, oponho veto total  ao Projeto de Lei 
nº 662/2019.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 226/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão



  14       QUINTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 14



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      QUINTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2021 15



  16       QUINTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 16

PROJETO DE LEI Nº 214 /2021

Cria a Semana Estadual da Defesa 
Sanitária Agropecuária no âmbito do Es-
tado do Maranhão e dá providências 

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, a Sema-
na Estadual da Defesa Sanitária Agropecuária, a ser comemorada na se-
mana de ocorrência do dia 11 de novembro de cada ano, por se tratar da 
data comemorativa em que se homenageia a Fiscalização Agropecuária.

Art. 2º - A finalidade da semana é ampliar os conhecimentos dos 
profissionais sanitaristas da Defesa Sanitária Agropecuária dos municí-
pios de todas as regiões do Estado.

Art. 3º - Por ocasião da Semana Estadual da Defesa Sanitária 
Agropecuária, poderão ser criados cursos livres, workshops, treinamen-
tos, palestras, campanhas publicitárias, congressos, seminários e cam-
panhas de conscientização ao combate de doenças infectocontagiosas e 
parasitárias, de interesse econômico e de saúde pública.

Art. 4º - Para aplicação da referida lei, o Estado utilizará a dota-
ção orçamentária própria, suplementando naquilo que couber e achar 
necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará essa lei no que couber, 
em até 90(noventa) dias após sua aprovação.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - FÁBIO BRAGA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O serviço de Defesa Sanitária Agropecuária é quem suporta a 
garantia sanitária de rebanhos, plantações, produtos e subprodutos de 
origem animal e vegetal. Trabalho esse de relevante importância, posto 
que é ele quem viabiliza o acesso a mercados mundiais de primeira 
linha para os produtos da agropecuária. 

O trabalho de sanitarismo agropecuário, segundo Improta (1988) 
está baseado em um tripé, sustentado por três sólidas colunas: A Epi-
demiologia, a Legislação Sanitária e a Educação Sanitária. Ele se de-
senvolve em várias áreas de atuação como: vigilância sanitária e epide-
miológica, fiscalização sanitária agropecuária e inspeção de produtos e 
subprodutos de origem animal e vegetal que chegam à mesa da popu-
lação. Executa, também, as campanhas e programas de combate e er-
radicação de doenças e pragas de interesse agropecuário. Destaque-se, 
também, que todas essas ações devem estar permeadas pelo trabalho 
de Educação Sanitária e de Comunicação em Saúde, junto ao público, 

o que proporciona o conhecimento, a reflexão e a adoção consciente de 
práticas preventivas e de cuidados necessários para a população garantir 
a manutenção de sua saúde, bem como, a dos produtores, de seus reba-
nhos e cultivos e de quem consome seus produtos. 

Diante do exposto, considerando o que segue:
Que é necessário valorizar o corpo de funcionários da Defesa Sa-

nitária Agropecuária do Estado do Maranhão, mantendo o grupo bem 
formado e atualizado, em termos de conhecimentos e práticas em seu 
campo de conhecimento. 

Que uma semana dedicada à Defesa Sanitária Agropecuária de-
monstra o reconhecimento do povo maranhense ao trabalho que está 
permitindo o estado do Maranhão colocar seus produtos agropecuários 
em mercados antes não acessados.

Que esse evento contribuirá para dar conhecimento à população 
maranhense sobre os trabalhos que, anonimamente, são realizados e sua 
importância para as suas vidas.

Que a Semana da Defesa Sanitária Agropecuária possibilitará a 
divulgação de trabalhos realizados nas várias regiões do estado, pelos 
profissionais de Defesa Sanitária Agropecuária e a troca de experiências 
entre profissionais, pesquisadores, professores e seus públicos. 

Diante disso, vem propor a criação da Semana da Defesa Sanitá-
ria Agropecuária Maranhense.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - FÁBIO BRAGA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 216 / 2021

Dispõe sobre implantação de 
medidas de informação e proteção à 
gestante e à parturiente contra a violência 
obstétrica, bem como o direito de opção 
pelo tipo de parto.

Art. 1º. Para efeitos desta Lei, configura violência obstétrica:
I - qualquer ação ou omissão que cause à mulher morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico;
II - a negligência na assistência em todo período gravídico e puer-

peral;
III - a realização de tratamentos excessivos ou inapropriados e 

sem comprovação científica de sua eficácia;
IV - a coação com a finalidade de inibir denúncias por descumpri-

mento do que dispõe esta Lei.
Parágrafo único. A violência obstétrica de que trata esta Lei 

pode ser praticada por quaisquer profissionais de saúde, de estabeleci-
mentos públicos ou privados, incluindo redes de saúde suplementar e 
filantrópica e serviços prestados de forma autônoma.

Art. 2º. São direitos da gestante e da parturiente:
I - avaliação do risco gestacional durante o pré-natal, reavaliado 

a cada contato com o sistema ou equipe de saúde;
II - assistência humanizada durante a gestação, durante o parto e 

nos períodos pré-parto e puerperal;
III - acompanhamento por uma pessoa por ela indicada durante o 

período pré-parto e pós-parto;
IV - tratamento individualizado e personalizado;
V - preservação de sua intimidade;
VI - respeito às suas crenças e cultura;
VII - o parto adequado, respeitadas as fases biológica e psico-

lógica do nascimento, garantindo que a gestante participe do processo 
de decisão acerca de qual modalidade de parto atende melhor às suas 
convicções, aos seus valores e às suas crenças;

VIII - o contato cutâneo, direto e precoce com o filho e apoio na 
amamentação na primeira hora após o parto, salvo nos casos não reco-
mendados pelas condições clínicas.

§ 1º. O parto adequado mencionado no inciso VII deste artigo é 
aquele que:

I - promove uma experiência agradável, confortável, tranquila e 
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segura para a mãe e para o bebê;

II - garante à parturiente o direito a ter um acompanhante durante 
o parto e nos períodos pré-parto e pós-parto;

III - respeita as opções e a tomada de decisão da parturiente na 
gestão de sua dor e nas posições escolhidas durante o trabalho de parto.

§ 2º. Nas situações eletivas, é direito da gestante optar pela rea-
lização de cesariana, desde que tenha recebido todas as informações de 
forma pormenorizada sobre o parto vaginal e cesariana, seus respec-
tivos benefícios e riscos, e tenha se submetido às avaliações de risco 
gestacional durante o pré-natal, na forma do inciso I deste artigo. 

§ 3º. A decisão tomada pela gestante deve ser registrada em termo 
de consentimento livre e esclarecido, elaborado em linguagem de fácil 
compreensão, de modo a atender as características do parto adequado. 

§ 4º. Para garantir a segurança do feto, a cesariana a pedido da 
gestante, nas situações de risco habitual, somente poderá ser realizada 
a partir da 39ª semana de gestação, devendo ser realizado o registro em 
prontuário. 

Art. 3º. A gestante e a parturiente têm direito à informação sobre:
I - a evolução do seu parto e o estado de saúde de seu filho;
II - métodos e procedimentos disponíveis para o atendimento du-

rante a gestação, durante o parto e nos períodos pré-parto e puerperal;
III - as intervenções médico-hospitalares que podem ser realiza-

das, podendo optar livremente quando houver mais de uma alternativa;
IV - os procedimentos realizados no seu filho, respeitado o seu 

consentimento.
Art. 4º. A gestante e a parturiente podem se negar à realização de 

exames e procedimentos com propósitos exclusivamente de pesquisa, 
investigação, treinamento e aprendizagem ou que lhes causem dor e 
constrangimento, tais como:

I - exame de verificação de dilatação cervical (toque), realizado 
de forma indiscriminada e por vários profissionais de saúde;

II - realização de episiotomia (corte na vagina), sem justificativa 
clínica, ou com o intuito apenas de acelerar o nascimento.

Art. 5º. Todos os estabelecimentos de saúde que prestarem aten-
dimento a gestantes e parturientes devem expor cartazes informando 
sobre a existência desta norma.

Parágrafo único. Os cartazes a que se refere o caput deste artigo 
devem ser afixados em locais visíveis ao público em geral, preferencial-
mente nas recepções dos estabelecimentos.

Art. 6º. Havendo suspeita ou confirmação do descumprimento 
desta Lei, os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, que ti-
verem conhecimento do fato, devem realizar notificação compulsória 
aos órgãos competentes, Secretaria de Estado de Saúde e Ministério 
Público Estadual.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, indi-
cando os aspectos necessários à sua aplicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de março de 2021. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposta pretende implantar direitos de medidas de 
informação e proteção à gestante e à parturiente contra a violência obs-
tétrica, bem como o direito de opção pelo tipo de parto.  

Inicialmente importante conceituar a Bioética, que é a área de 
estudo interdisciplinar que envolve a Ética e a Biologia, fundamentando 
os princípios éticos que regem a vida quando essa é colocada em risco 
pela Medicina ou pelas ciências.  

Durante muito tempo, vigorou, na Bioética uma relação vertical 
entre médicos e pacientes. O médico funcionava como detentor do sa-
ber e o paciente como receptor deste saber, impossibilitado de participar 
das decisões referentes à sua própria saúde.

Com o desenvolvimento da chamada Bioética complexa, essa re-
lação deixou de ser vertical, tendendo à horizontalidade, podendo o pa-

ciente, sem desrespeitar os saberes médicos, participar das tomadas de 
decisões referentes à sua saúde e à sua própria vida. Assim, a Bioética é 
orientada por quatro princípios básicos: Beneficência, Não Maleficên-
cia, Autonomia e Justiça.

Nessa perspectiva mais horizontal da Bioética, ganha força o 
princípio da autonomia. Por óbvio, o médico não abandonará a busca do 
melhor para seu paciente, porém, precisará considerar os desejos deste, 
sendo certo que todas as decisões passam pelo pilar do consentimento 
livre e informado.

A Medicina, no Brasil, é referência mundial, muito embora haja 
dificuldades de acesso ainda. No que tange às diversas formas de par-
to, tem-se que os profissionais da Medicina sempre lidaram bem com 
todas elas. Nunca houve por parte dos médicos qualquer preconceito 
para com a cesariana. Ocorre que, nos últimos anos, ganhou força entre 
formadores de opinião (que não dependem da saúde pública) a ideia de 
que o parto normal e, em especial, o parto natural seriam melhores que 
a cesariana.

A autonomia individual confere à gestante o direito de, bem 
orientada pelo médico que a acompanha, escolher a via de parto de sua 
preferência, sendo certo que as intercorrências havidas no momento do 
parto serão levadas em consideração para, eventualmente, adotar-se um 
caminho diverso daquele, a princípio, almejado.

Os formadores de opinião que defendem a supremacia do parto 
normal à cesárea, em regra, se apegam à ideia (correta) de que as partu-
rientes têm direito ao próprio corpo e devem ter seu desejo respeitado. 
O mesmo pensamento então deve ocorrer para assegurar o direito de 
a parturiente escolher (e ser respeitada) quando esta escolhe o parto 
cesariana. 

Importante frisar que infelizmente muitas mulheres, na rede pú-
blica de saúde, mesmo clamando pela realização da cesárea, são obri-
gadas a sofrer por longas horas para parir por parto normal, o que sem 
dúvidas caracteriza a ocorrência de violência obstétrica. 

A violência pode ser entendida, segundo a Organização Mundial 
da Saúde como o uso intencional da força ou do poder em uma forma 
de ameaça ou efetivamente, contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou 
comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar 
lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou priva-
ções estando aqui manifestada em mais de uma forma.

Ora, que nome dar à dor imposta à parturiente que, optando pelo 
parto cesariano, uma vez atendidos os protocolos que garantem a se-
gurança e desenvolvimento do feto, tem sua opção inobservada? A si-
tuação ganha gravidade, quando se constata que a analgesia, durante o 
procedimento de parto normal constitui exceção em todo o território 
nacional, o que também, ao nosso sentir humano e como mulher, carac-
teriza violência obstétrica que deve ser combatida.

Desta forma, a imposição do parto normal, seja ele natural ou 
não, viola o princípio central da Bioética, qual seja, a autonomia.

Ademais, haja vista os riscos que circundam o parto normal, seja 
ele natural ou não, pode-se dizer que a imposição do parto vaginal finda 
por violar também o princípio da não maleficência. Com efeito, muitos 
são os casos em que, graças à submissão ao parto normal, o concepto 
vem a sofrer anóxia (falta de oxigênio), ficando sequelado para o resto 
da vida, em virtude da popularmente chamada paralisia cerebral. Nas 
situações mais graves, a anóxia leva à morte do bebê, seja dentro do 
ventre materno, seja alguns dias após o nascimento.

Tais casos chegam aos Conselhos de Medicina e aos Tribunais, 
havendo, inclusive, situações em que os médicos findam processados 
por lesão corporal e homicídio, por terem obrigado a mulher a sofrer 
por muitas horas na tentativa de um parto normal.

Importante reiterar que, não se está advogando impor cesárea a 
quem quer que seja, mas se a mulher não quer fazer o parto normal, 
imperioso que tenha seu direito de escolha atendido, até em razão dos 
riscos que circundam o parto normal.

A esse respeito, importante lembrar que a história da cesárea se 
desenvolve paralelamente à diminuição da mortalidade materna e da 
mortalidade infantil. Com efeito, estudos apontam que a taxa crescente 
de cesarianas, nas últimas três décadas, acompanhou uma significativa 
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diminuição nas taxas de mortalidade materna:

“(...) uma parte substancial da associação entre taxas de cesáreas 
e mortalidade era explicada por fatores socioeconômicos (20). Porém, 
quando as taxas de cesáreas de uma população são menores do que 
10%, a mortalidade materna e neonatal diminui conforme a taxa de ce-
sárea aumenta”.

“a cesariana eletiva mostrou uma menor taxa de transfusões, he-
morragias, menos complicações cirúrgicas (lembrar que parto vaginal 
pode necessitar do uso de fórcipe ou cesarianas de urgência) e menor 
chance de incontinência urinária no primeiro ano pós-parto e de lesões 
do plexo braquial”.

Além disso, o número de mortes maternas, aquelas dadas no par-
to, pré-parto e pós-natal é alarmante. A agência DW Brasil, por meio de 
um cruzamento dos dados disponíveis no DATASUS e na Organização 
Mundial de Saúde, concluiu que o Brasil é responsável por cerca de 
20% das mortes maternas em todo o mundo. Não sem razão, o Brasil é 
considerado pela ONU o quinto país menos comprometido com a redu-
ção de mortes maternas.

Não se podendo negar que a cesárea constitui uma evolução, res-
tando concluir que é uma atitude cruel retirar da parturiente o direito de 
escolher tal via de parto e ter seu pedido atendido.

Em 2016, por meio da Resolução nº 2.144, o Conselho Federal 
de Medicina passou a prever de forma expressa que o médico pode sim 
atender ao desejo de sua paciente e realizar a cesariana, desde que a ges-
tação esteja com, no mínimo, 39 (trinta e nove) semanas. Tal Resolução 
vem coroar o princípio da autonomia da paciente, bem como o principio 
da não maleficência, uma vez que exige a maturidade do concepto e 
permite a diminuição dos riscos de um parto normal.

O problema é que, na rede pública, essa Resolução não é obser-
vada, ficando as mulheres submetidas à verdadeira tortura, uma vez que 
não querem passar pelas dores e pelos riscos de um parto normal, mas 
não lhes é dada opção. Ademais, como já dito, surpreende saber que até 
mesmo a analgesia lhes é negada.

Daí o entendimento desta Deputada de que é necessário (impe-
rioso) criar uma lei para que, no Maranhão, o direito já assegurado por 
Resolução seja observado.

A proponente respeita as convicções individuais e não é objeto 
deste projeto questionar posicionamentos (individuais ou coletivos) so-
bre qual o melhor tipo de parto. O intuito de propor a lei em apreço é, 
única e exclusivamente, evitar que o pensamento de algumas pessoas 
submeta um número significativo de mulheres à dor desnecessária e a 
riscos, mesmo quando elas clamam por um caminho diverso.

Esse é o intuito do presente projeto de lei, conferir voz às mu-
lheres que, desde sempre, foram caladas pelo sistema e, garantir o seu 
direito de escolha, sabendo todas as informações necessárias sobre cada 
tipo de parto, não sendo vítimas de nenhuma violência obstétrica. O 
presente projeto de lei quer preservar a vida, a saúde e a dignidade hu-
mana, importantíssimos direitos fundamentais.

Porém, este é um projeto de lei que também implica inclusão so-
cial, pois as mulheres da rede privada (particular ou conveniada) têm o 
direito de escolher não sentir dor e de recorrer a um procedimento que, 
sabidamente, salva mulheres e crianças. Com isso, visamos assegurar 
igualdade de direitos também na rede pública.

A aprovação da lei que ora se propõe não implicará elevação de 
despesas, pois, atualmente, o pagamento pelo parto normal e pela ce-
sariana é praticamente idêntico. No entanto, ainda que a aprovação da 
lei que ora se propõe implicasse algum aumento de despesas, haveria 
de ser compensado com os gastos que implica a morte de mães e filhos, 
bem como, no caso de crianças paralisadas pela anóxia (falta de oxigê-
nio) a dependência dos recursos do estado por toda uma vida.

Se algum incremento de despesas haverá, por óbvio, será com a 
contratação de mais médicos anestesistas. No entanto, impossível que, 
por economia, o possa seguir praticando violência obstétrica em suas 
mulheres, no momento mais mágico de suas vidas.

Assim, defende-se que deve ser decisão da mulher serem anes-
tesiadas no parto natural. As parturientes que não desejam anestesia 
devem ser respeitadas. Mas, não se pode recorrer a esses poucos casos 

pontuais, para justificar negar anestesia para a maior parte das mulheres 
do Maranhão e do Brasil.

Esta lei está em conformidade com a normativa ética da Medicina 
e, ainda, deixa bem claro que o médico pode, tal qual a paciente, exercer 
sua autonomia. A aprovação do presente projeto implicará concretizar 
os princípios que informam a Bioética, na atualidade. É mais que um 
projeto referente às mulheres, é mais que um projeto referente à saúde. 
Trata-se também de um projeto intimamente ligado ao respeito de di-
reitos fundamentais.

Diante do exposto, e devido à importância da presente proposta 
para assegurar direitos às mulheres, peço o devido apoio aos nobres 
amigos parlamentares e a consequente aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de março de 2021. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 217 / 2021

Dispõe sobre a diagnose precoce do 
câncer de mama com obrigatoriedade dos 
hospitais públicos estaduais, fornecerem 
exames em mamógrafos adaptados para 
mulheres e homens com deficiência e 
outras necessidades especiais no âmbito 
do Estado do Maranhão.  

Art. 1º. O Estado do Maranhão dotará todos os hospitais públicos 
estaduais de equipamentos para realizar a mamografia e a ultrasonogra-
fia, exames preventivos que evitam o câncer de mama.

Art. 2º. Torna obrigatório nos hospitais públicos estaduais, o 
fornecimento de exames em mamógrafos adaptados para pessoas com 
deficiência e outras necessidades especiais no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

Art. 3º. Caberá à Secretaria de Estado de Saúde promover cam-
panha de divulgação do atendimento colocado à disposição da popula-
ção, e estabelecer os critérios para sua realização 

Art. 4º. Os hospitais e clínicas particulares do Estado do Mara-
nhão, deverão receber orientações a respeito desta ação de acessibili-
dade, ficando a decisão a critério de cada entidade de saúde, sobre a 
possibilidade de implementá-la para seus pacientes.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução da Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessá-
rio.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de março de 2021. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Garantir o direito à saúde de todas as mulheres, inclusive daque-
las com deficiência, é obrigação do Poder Público. No entanto, essa 
parcela da população tem enfrentado sérios obstáculos, especialmente 
no que diz respeito aos exames de prevenção dos câncer de mama.

No entanto o presente projeto abrange também os homens com 
deficiência, pois a mamografia pode ser recomendada para homens, 
quando  se observar o aumento anormal das mamas ou a presença de 
nódulos, visto que eles também podem ser acometidos pelo câncer de 
mama e nestes casos a doença é mais agressiva que nas mulheres.

Assim, é de conhecimento geral a inadequação dos equipamentos 
e serviços de saúde para realizar exames em mulheres com deficiência, 
principalmente paraplégicas e tetraplégicas. Consequentemente, o di-
reito fundamental à saúde, que é universal, não tem sido garantido para 
essas mulheres.
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A proposição que ora apresentamos, visa a tornar explícito o de-

ver do Poder Público de garantir às mulheres, com deficiência, e tam-
bém aos homens quando for o caso,  o atendimento previsto na Lei 
nº 11.664, de 29 de abril de 2008, que “dispõe sobre a efetivação de 
ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento 
e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS.”

Muito se fala sobre o “Outubro Rosa” e a importância da pre-
venção ao câncer de mama e da realização periódica de exames que 
constatem a doença precocemente.

O que pouco se sabe é que um dos principais exames nesta luta 
das mulheres, a mamografia, na maioria dos casos e locais, não é reali-
zada com equipamentos acessíveis a deficientes físicos ou pessoas que 
possuem outra necessidade especial. 

Assim, para realizar o exame, a mulher fica de pé na frente do 
equipamento e as mamas são comprimidas pelo mamógrafo. No caso 
das cadeirantes, pessoas com nanismo ou outra necessidade especial, 
existe uma dificuldade na realização deste exame, já que o equipamento 
comum não desce a uma altura suficiente para atender mulheres com 
essas condições específicas

O presente projeto explicita o direito das mulheres com deficiên-
cia à realização de exames importantíssimos para a saúde feminina. A 
hermenêutica constitucional nos autoriza a interpretar que o direito à 
saúde das mulheres com deficiência já é garantido. O ordenamento in-
fraconstitucional – mais especificamente, a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, que dispõe sobre o direito à saúde e a organização dos 
serviços correspondentes, elenca entre os princípios do Sistema Único 
de Saúde o acesso, a integralidade de assistência contemplando cada 
caso, a preservação da autonomia das pessoas na sua integridade física 
e moral e a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privi-
légios de qualquer espécie.

É inconcebível que os serviços de saúde não estejam estruturados 
de forma a atender às necessidades das mulheres e homens com 
deficiência, o que atenta contra o direito à saúde constitucionalmente 
determinado.

Sabe-se que o câncer de mama em todo o mundo é a principal 
causa de mortes de mulheres, sendo que, de acordo com os dados atuais, 
cerca de 88% dos casos têm chance de cura se constatados precoce-
mente.

Para tal conscientização e prevenção, mulheres e também ho-
mens de todas as realidades, faixa-etárias e necessidades precisam ser 
atendidos, para que verdadeiramente as campanhas de combate ao cân-
cer de mama, atinjam todas as mulheres e homens com acessibilidade 
e respeito.

Nesse sentido e por considerar que esta garantia assegurará mais 
qualidade de vida à saúde da mulher Maranhense, abrangendo os ho-
mens quando for o caso, bem como pela importância social e sanitária 
da medida proposta, peço a aprovação dos meus nobres colegas desta 
importante propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de março de 2021. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 218 / 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de que seja assegurado o direito 
a acompanhante para pessoa com 
deficiência durante período de internação, 
mesmo em tempos de calamidade pública 
e dá outras providências. 

Art. 1º. Fica assegurado direito a acompanhante ou a atendente 
pessoal à pessoa com deficiência internada ou em observação, ainda 
que seja decretado estado de calamidade pública, sítio, defesa ou emer-
gência, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condi-

ções adequadas para sua permanência em tempo integral.  
Art. 2º. Nos casos confirmados para a COVID-19 em pacien-

tes com deficiência, considerando o alto risco de transmissibilidade da 
doença para o acompanhante, recomenda-se, excepcionalmente, que 
apenas as pessoas com deficiência, sem comunicação e dependentes de 
terceiros para alimentação e locomoção, tenham o direito ao acompa-
nhante garantido, devendo a avaliação do caso ser dada pelo profissio-
nal de saúde, responsável pela internação do paciente.

§ 1º Deve ser dialogado com a família sobre a viabilidade de 
manter um único acompanhante para o paciente durante o período de 
internação quando possível, porém com a alternativa de turnos de reve-
zamento entre acompanhantes, conforme a necessidade da pessoa com 
deficiência. 

§ 2º O acompanhante para os casos de COVID-19 deve ter idade 
entre 18 e 59 anos, sem doenças crônicas ou agudas, sem comorbidades 
e deve ser informado do risco a que vai estar submetido.

§ 3º Deve ser fornecida alimentação para o acompanhante da 
pessoa com deficiência durante o período de internação em qualquer 
rede de hospitais ou pronto atendimentos, da rede pública ou privada, 
sem qualquer custo adicional para o paciente. 

Art. 3º. As pessoas com deficiência que testem positivo para o 
COVID 19, devem ser, preferencialmente, internadas em Hospitais ex-
clusivos COVID, não devendo, no entanto, serem internados em Hospi-
tal de Campanha, o que apenas poderá ocorrer em situação excepcional, 
ditada unicamente pela falta de leitos nos demais serviços hospitalares 
de atendimento COVID 19.

Art. 4º. Ficam as unidades de hospitais e pronto atendimentos 
obrigadas a prover para o acompanhante os equipamentos de proteção 
individual, EPIs, necessários para sua proteção individual orientando-o 
sobre o uso e descarte adequado, conforme as regras de prevenção de 
contaminação, além de promoverem a checagem diária de sinais e sin-
tomas do acompanhante.

Art. 5º. Fica assegurado às Pessoas com deficiência sem acom-
panhante o direito ao contato com familiares ou pessoa por ele indicada 
por meio de tecnologias, devendo receber ajuda do profissional de saú-
de para isto.

Art. 6º. Deve ser assegurado a prioridade no tratamento da pes-
soa com deficiência, sempre que possível, considerando a Pandemia ou 
outras situações de calamidade pública. 

Art. 7º. Os hospitais e prontos atendimentos deverão possuir 
plano de contingência para emergências, com equipes técnicas prepa-
radas para lidarem com pacientes portadores de deficiência intelectual 
ou cognitiva

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de março de 2021. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposta pretende ampliar o direito da pessoa com 
deficiência à acompanhante em caso de internações ou procedimentos 
médicos, também quando seja decretado estado de calamidade pública, 
sítio, defesa ou emergência, como no caso atual da pandemia causada 
pelo COVID 19.

Desta forma, a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015, 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, já dispõe em seu  
artigo 22 que “À pessoa com deficiência internada ou em observação 
é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo 
o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas 
para sua permanência em tempo integral”. 

Assim, considerando que foi decretado pela Organização Mun-
dial de Saúde - OMS e pelo Ministério da Saúde do Brasil em decorrên-
cia da Pandemia pelo novo Corona vírus, o estado de emergência de 
saúde pública, bem como a Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas - ONU, 
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foi ratificada com valor de norma constitucional no Brasil por meio de 
Decreto Legislativo e promulgada pelo Decreto Executivo 6.949, de 
25 de agosto de 2009, devida a necessidade de assegurar direitos que 
surgem contemporaneamente, não previsto nas normas já existentes;

Portanto, diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), 
por exemplo, foram aumentados os rigores de medidas estabelecidas 
em ambientes com maior circulação de pessoas, visando o combate da 
disseminação da doença. Desse modo, neste momento de calamidade 
pública, unidades hospitalares, tanto públicas quanto privadas, vêm 
adotando novos protocolos para atendimento, entre os quais se restrin-
giu a presença de acompanhantes e visitas aos pacientes.

Do mesmo modo, muitos hospitais e prontos atendimentos já se 
pronunciaram autorizando, em casos específicos, como os de pacien-
tes com alguma deficiência intelectual ou cognitiva, a presença de um 
acompanhante em tempo integral na consulta médica, observação ou 
internação. No entanto, a proposta deste projeto é de assegurar que não 
haja exceções e que todas as unidades mantenham o direito estabele-
cido em Lei, por meio da alteração na redação do artigo 22 da Lei nº 
13.146/2015, independentemente do estado de calamidade pública de-
cretado.

O projeto visa assegurar que as pessoas com deficiência, princi-
palmente as  sem comunicação e dependentes de terceiros para alimen-
tação e locomoção, tenham o direito ao acompanhante garantido, tendo 
em vista a necessidade da medida para melhor recuperação do paciente, 
diminuindo a sua ansiedade diante do quadro, bem como aumentanto a 
sua confiabilidade no tratamento.

Ademais, de acordo com o DSM-V (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, edição cinco) o autismo é um transtor-
no do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades de 
comunicação e interação social e pela presença de comportamentos e/
ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas que configuram o 
núcleo do transtorno apresentam gravidade variável.

Além disso, a doença pode vir comumente associada a comor-
bidades, como transtornos mentais graves e deficiência intelectual, se 
caracterizando também pela presença de hipersensibilidade. Os autistas 
se irritam e reagem facilmente diante de situações de toque físico, além 
de se sentirem incomodados com certos sons, barulhos e luminosidade, 
bem como, cheiros e texturas. Fatores que podem desencadear desde 
choro a comportamentos agressivos.

Por todo o exposto, verifica-se a importância do paciente com 
limitação intelectual ou cognitiva ser acompanhado por uma pessoa co-
nhecida e de sua confiança, tanto nos casos de consulta médica, como 
de observação ou internação em órgãos ou instituições de saúde. Essa 
medida com certeza contribui para sua recuperação, sem interferir nos 
procedimentos médicos possíveis para eles ou para pacientes internados 
próximos a este grupo de pessoas.

Por fim, o projeto traz artigo determinando que nas unidades de 
saúde haja um plano de contingência, com equipes treinadas para o 
correto manejo desses pacientes que, diante do medo podem se tornar 
pessoas agressivas ou desreguladas emocionalmente, mesmo que não se 
comportem assim em sua rotina familiar. 

Diante do exposto, e devido à importância da presente proposta 
para assegurar direitos às pessoas com deficiência, peço o devido apoio 
aos nobres amigos parlamentares e a consequente aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de março de 2021. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 219 / 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade, no 
âmbito do Estado do Maranhão, de apre-
sentação do comprovante de vacinação 
contra a Covid-19 nos locais que prestam 
serviços à coletividade e dá outras provi-
dências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO decreta:

Art. 1º É obrigatória a apresentação de comprovante de vacina-
ção contra a Covid-19 para ingressar em locais que prestam serviços 
públicos à coletividade, no Estado do Maranhão, nos termos desta Lei e 
enquanto perdurar a pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. 

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput deste artigo se 
aplica a todos aqueles que já tiveram acesso à vacinação (doses com-
pletas), conforme os calendários dos municípios maranhenses em que 
residam.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes defi-
nições:

 I – local que presta serviço público à coletividade: estabeleci-
mento público, no Estado do Maranhão, que presta atendimento e onde 
pode ocorrer aglomeração de pessoas; 

II – comprovante de vacinação contra a Covid-19: carteira de va-
cinação ou outro documento emitido por órgão vinculado ao Sistema 
Único de Saúde, em formato físico ou digital, que comprove a aplicação 
de vacina contra a covid-19.

Artigo 3º - Conforme o calendário estabelecido pelo Governo 
Executivo do Maranhão, e à medida que as faixas de idade dos grupos 
prioritários definidos pelo plano de vacinação, forem recebendo todas 
as doses da vacina, deve ser exigido o comprovante de vacinação para 
o seguinte:

a) ingresso nas creches, estabelecimentos de ensino fundamental, 
médio e superior, públicos ou particulares, de crianças, alunos, profes-
sores, funcionários e prestadores de serviço;

b) embarques em aeronaves, embarcações, ônibus e outros meios 
de transportes coletivos;

c) obtenção de documentos públicos, inscrição em concursos pú-
blicos e posse em cargos públicos.

Artigo 4º - Os proprietários de estabelecimentos privados podem 
adotar os critérios estabelecidos nesta lei, no que lhes couber.

Artigo 5º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão 
a conta das dotações próprias do Orçamento do Estado, suplementadas 
se necessário.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição trata de medida que se impõe como essen-
cial devido ao momento crítico que estamos passando.

Inicialmente vale frisar que não há que se olvidar o argumento de 
tratar-se de limitação ao direito de ir e vir de cada cidadão, tampouco de 
qualquer outra liberdade, vez que às liberdades individuais deve sempre 
prevalecer o bem comum, o interesse da coletividade e, principalmente, 
os direitos à saúde e à vida.

As autoridades médicas e sanitárias já foram enfáticas ao declarar 
que se faz necessária a imunização de pelo menos 70% (setenta por 
cento) da população para que sintamos os efeitos da vacinação, que 
por sua vez, é a maior garantia de que a pandemia possa ser controlada.

Não cabe, no momento, opiniões pessoais motivadas por ideo-
logias e achismos, é hora de se ouvir e seguir a opinião científica e 
fundamentada daqueles que tem conhecimento para reverter a situação 
catastrófica em que o mundo se encontra.

Só a vacinação pode reverter a pandemia e esse é o desejo de 
todos, assim, todos devem agir para que isso ocorra.

Dessa forma, apresentamos a presente proposição, tendo em vista 
a obrigação do Estado de cumprir com sua função social em defesa do 
consumidor, contando com o apoio dos nobres Pares para a aprovação 
deste projeto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2021CÉSAR PI-
RES - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 184 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares do PROFESSOR 
JOAN BOTELHO, um aguerrido militante de esquerda e da Educa-
ção brasileira, falecido no dia 15 de abril de 2021, mais uma vítima do 
COVID- 19.

Professor Joan foi presidente do PT de São Luís e vereador da ca-
pital atualmente professor do IFMA. Dedicou-se ao estudo da História 
do Maranhão, uma de suas maiores paixões. 

Professor Joan deixa um legado pela sua brilhante trajetória e 
luta. Deixa sobretudo a eterna lição de que é possível transformar o 
mundo através da Educação. 

Este requerimento que apresentamos traduz o reconhecimento do 
trabalho de um homem que, ainda em vida, dedicou a luta dos trabalha-
dores e trabalhadoras.

Registramos nossos sentimentos à esposa do Professor Joan, a 
Senhora Valdenice e familiares.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 19 de abril de 2021. - “É de 
luta, é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 1106 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, após ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Senhor Governador Flávio 
Dino, bem como ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, 
solicitando providências no sentido de incluir no grupo de prioridade 
para vacinação contra o COVID 19, os trabalhadores das Clínicas que 
prestam exames para o DETRAN..

É importante a adoção de providências nesse sentido, pois 
a atividade dessas pessoas que prestam atendimento inicial à 
demanda que diariamente dirige-se aos consultórios na busca de 
laudo para, dentre outros, a retirada e ou renovação da Carteira 
de Habilitação.

Contamos com o apoio do ilustre Governador Flávio Dino no 
sentido de incluir esses trabalhadores no grupo de prioridades para fins 
de vacinação, numa forma de saúde preventiva.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO,   19 de Abril de 2021. - HELENA 
DUAILIBE - Deputada Estadual -\ Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 1107/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, depois de ou-
vida a Mesa, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor gover-
nador do Estado Flávio Dino solicitando providências para viabilizar a 
criação e construção de um colégio do 2º grau (curso médio), no bairro 
Areial no município de Chapadinha – Ma

Plenário Deputado Nagib Haickel, do palácio Manuel Beckman, 
em 20 de abril de 2021. - Paulo Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1108/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Alcântara, na segunda quinzena do mês 
de agosto do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1109/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Araioses, na primeira  quinzena do mês 
de Agosto do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1110/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Axixá, na segunda quinzena do mês de 
agosto do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser ajus-
tada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1111/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Bacabeira, na segunda quinzena do mês 
de agosto do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1112 /2021

Senhor Presidente, 
 
Na forma regimental,  Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida 

a Mesa Diretora, seja encaminhado Ofício ao  Excelentíssimo  Go-
vernador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,  solicitando 
providências no sentido de enviar a esta Augusta Casa, para discussão 
e votação, Projeto de Lei, na forma de Anteprojeto em anexo, que 
institui no âmbito Estadual o Programa “Tem Saída” destinado ao 
apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Em síntese o presente anteprojeto de Lei tem como objetivo de-
senvolver e fortalecer ações voltadas à promoção da autonomia financei-
ra das mulheres, tendo em vista que consideramos de suma importância 
a implantação de um Programa do Poder Público para promover medi-
das de qualificação profissional, geração de emprego, renda e inserção 
no mercado de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica 
e familiar, que se encontram em situação de vulnerabilidade financeira 
pois não detêm a autonomia necessária para sua independência.  

Solicitamos ao Poder Público que avalie nossa propositura que 
consideramos de suma importância para que mulheres vítimas de vio-
lência doméstica e familiar possam enfim lograr êxito na busca pela 
independência financeira.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

ANTEPROJETO DE LEI N°     /2021

Institui, no âmbito Estadual, do 
Programa Tem Saída, destinado ao apoio 
às mulheres em situação de violência do-
méstica e familiar.

Art. 1º - Fica instituído o “Programa Tem Saída”, destinado a 
desenvolver e fortalecer ações voltadas à promoção da autonomia finan-
ceira das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, pro-
movendo medidas de qualificação profissional, de geração de emprego 

e renda e inserção no mercado de trabalho. 
Art. 2º São diretrizes do “Programa Tem Saída”: 
I - Oferta de condições de autonomia financeira, por meio de pro-

gramas de qualificação profissional, de geração de emprego e renda e 
intermediação de mão de obra; 

II - Capacitação e sensibilização permanentes dos servidores pú-
blicos para a oferta de atendimento qualificado e humanizado a mu-
lheres em situação de violência doméstica e familiar, observados os 
princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não re-
vitimização; 

III - Acesso a atividades ocupacionais e à renda, por meio da ofer-
ta de oportunidades de ocupação e de qualificação profissional. 

Art. 3º O “Programa Tem Saída” consistirá em: 
I - Mobilizar empresas para disponibilizarem vagas de contrata-

ção e oportunidades de trabalho para as mulheres em situação de vio-
lência doméstica e familiar, 

II - Criar e atualizar banco de dados de empresas interessadas e as 
vagas disponibilizadas por estas; 

III - encaminhar mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar para vagas de emprego disponíveis no banco de dados; 

IV - Informar mulheres em situação de violência doméstica e fa-
miliar que venham a procurar o Poder Público para que possam ser 
orientadas sobre seus direitos; 

V - Incluir mulheres em situação de violência doméstica e fami-
liar em atividades ocupacionais remuneradas e capacitação pelos órgãos 
municipais ou por entidades conveniadas, sem geração de qualquer vín-
culo empregatício;

4° O “Programa Tem Saída” será operacionalizado pela Secreta-
ria de Estado da Mulher - SEMU e operacionalizado por um Conselho 
formado pelos seguintes parceiros: 

I – Polícia Militar 
II - Ministério Público 
III – Tribunal de Justiça 
IV – Defensoria Pública 
V - A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão; 
VI – A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; 
Art. 5º As parceiras comprometem-se a garantir assistência re-

cíproca na implementação das ações previstas pelo Projeto Tem Saída, 
observadas as suas finalidades legais e institucionais, sendo suas com-
petências: 

I - Encaminhar as mulheres vítimas de violência doméstica para o 
órgão público ligado ao programa, para que seja analisada existência de 
vagas previamente cadastradas no banco de dados do “Programa Tem 
Saída”. 

II - Encaminhar para os equipamentos da rede protetiva dos direi-
tos das mulheres (Delegacia, Creas, CDM, Centro de Referência, UBS, 
etc). informações sobre o projeto e recomendação para que a vítima 
compareça ao órgão para recebimento do ofício de encaminhamento 
para equipamento público ligado à Secretaria da Mulher. 

III - Registrar em pasta própria os ofícios expedidos com esta 
finalidade, para controle e medição de resultados e consulta, caso ne-
cessário. 

IV- Colaborar com o treinamento e sensibilização das empresas 
apoiadoras do “Programa Tem Saída”. 

Art. 6º Compete a Secretaria da Mulher: 
I - Auxiliar o Planejamento e gerenciamento das atividades de 

implantação do Projeto; 
II- Mobilizar as empresas para disponibilizar vagas de contrata-

ção e oportunidades de trabalho para as mulheres vítimas de violência 
e abuso; 

III - Cadastrar as empresas interessadas no banco de dados do 
Projeto “Tem Saída”, que será alimentado periodicamente, interligando 
o cadastro das empresas com as respectivas vagas a serem preenchidas;

IV - Realizar o controle das vagas cadastradas no Banco de Da-
dos, monitorando a quantidade ofertada a fim de garantir o fluxo de 
encaminhamento das vítimas de violência doméstica para as vagas pre-
viamente cadastradas no banco de dados; 
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V-Atualizar as parceiras, bimestralmente, sobre a lista das vagas 

disponíveis junto às empresas cadastradas no Banco de Dados. 
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei. 
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1113 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma regimental,  Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida 
a Mesa Diretora, seja encaminhado Ofício ao  Excelentíssimo  Go-
vernador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,  solicitando 
providências no sentido de enviar a esta Augusta Casa, para discussão 
e votação, Projeto de Lei, na forma de Anteprojeto em anexo, que 
propõe a alteração do dispositivo da Lei nº 10.467 de 7 de junho de 
2016, que dispõe sobre os produtos que compõem a cesta básica no 
âmbito do Estado do Maranhão.

O presente anteprojeto de Lei em análise prevê a inclusão dos se-
guintes produtos que compõem a cesta básica no Estado do Maranhão: 
absorvente higiênico feminino, fraldas geriátricas e fraldas descartáveis 
infantis, visando proporcionar mais dignidade às mulheres em situação 
de hipossuficiência econômica no acesso aos itens de higiene pessoal, 
mais precisamente nos absorventes higiênicos femininos, visto que a 
higiene menstrual é uma questão de saúde pública.

Solicitamos ao Poder Público que avalie a nossa propositura que, 
consideramos de extrema importância para saúde das mulheres em si-
tuação de hipossuficiência econômica.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

ANTEPROJETO DE LEI N°       / 2021

Altera dispositivo da Lei nº 10.467 
de 7 de junho de 2016 que dispõe sobre os 
produtos que compõem a cesta básica no 
âmbito do Estado do Maranhão 

Art. 1º - Ficam incluídos os incisos XXVII, XXVIII e XXIX ao 
art. 2º da Lei nº 10.467, de 7 de junho de 2016, com a seguinte redação: 

“Art. 2º - (...) 
(...) 
XXVII - Absorvente higiênico feminino; 
XXVIII - Fraldas geriátricas; 
XXIX - Fraldas descartáveis infantis.” (NR). 
Art. 2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1114 /2021

Senhor Presidente, 
 
Na forma regimental, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a 

Mesa Diretora, seja encaminhado Ofício ao Excelentíssimo Governa-
dor do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando provi-
dências no sentido de enviar a esta Augusta Casa, para discussão e vota-
ção, Projeto de Lei, na forma de Anteprojeto em anexo, que dispõe 
sobre o fornecimento de absorventes higiênicos biodegradáveis nas 
Escolas Públicas do Estado do Maranhão e dá outras providências.

O presente anteprojeto de Lei dispõe sobre o fornecimento de 
absorventes higiênicos nas escolas públicas estaduais para alunas em 
situação de hipossuficiência social e econômica, que não possuem con-
dições financeiras para compra do item de higiene pessoal que é de 
extrema importância. Visando assim evitar constrangimentos para as 
mulheres que não têm condições de comprá-los, fazendo uso de outros 
itens não convencionais de higiene pessoal que causam danos à saúde. 

Além disso, durante o período menstrual, que dura em média cin-
co dias por mês, muitas acabam faltando às aulas o que as levam perder 
cerca de 45 dias de aulas por ano, gerando assim consequências negati-
vas para o processo educacional.

Solicitamos ao Poder Público que avalie nossa propositura que 
consideramos de extrema importância pois não é apenas a distribuição 
dos absorventes, mas também uma forma de levar dignidade e esperan-
ça a essas mulheres.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

ANTEPROJETO DE LEI N°       /2021

Dispõe sobre o fornecimento de ab-
sorventes higiênicos biodegradáveis nas 
escolas públicas do Estado do Maranhão 
e dá outras providências.

Art. 1°. Fica instituído o Programa de Fornecimento de Absor-
ventes Higiênicos Biodegradáveis nas escolas públicas estaduais no 
âmbito do Estado do Maranhão. 

Art. 2º – O Fornecimento de Absorventes Higiênicos Biodegra-
dáveis constitui estratégia para promoção da saúde e atenção à higiene, 
com os seguintes objetivos: 

I – Combater a precariedade menstrual, identificada como a falta 
de acesso ou a falta de recursos que possibilitem a aquisição de produ-
tos de higiene e outros recursos necessários ao período da menstruação 
feminina. 

II – Reduzir faltas em dias letivos de educandas em período 
menstrual e, por decorrência, evitar prejuízos à aprendizagem e ao ren-
dimento escolar. 

Art. 3º O Poder Executivo dialogará e estabelecerá convênios 
com as Instituições Públicas de Ensino no âmbito estadual, para que 
seus dirigentes incluam na relação do material de higiene a ser adqui-
rido para as escolas absorventes higiênicos biodegradáveis para serem 
distribuídos às alunas que não possuam condição de adquiri-los. 

Parágrafo único. O modo de disponibilização dos absorventes 
fica a critério da Instituição de Ensino, desde que fique assegurado que 
todas as alunas devidamente matriculadas que necessitem tenham aces-
so. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 5º A Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no 
prazo de cento e vinte dias, contados da sua publicação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1115 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o 
município de Anajatuba, no mês de maio de 2021 ou ainda em período 
seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1116 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Vitória do Mearim, no mês de maio de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1117 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Bela Vista do Maranhão, no mês de maio de 2021 ou 
ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1118 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para a 
cidade de Itapecuru Mirim- MA, no período de 19 a 21 de julho de 
2021 e para o povoado de Entrocamento nos dias 22 e 23 de julho de 
2021, em referência ao aniversário da Cidade.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1119 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
a cidade de Colinas- MA e povoado Almeida, no mês de Maio do ano 
corrente, ou ainda na data mais próxima a ser ajustada.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1120 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Ma-
ranhão, Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. 
Nayra Monteiro, solicitando que disponibilize o “Ônibus Lílas” para 
o município de Santa Luzia do Paruá, no mês de maio de 2021 ou 
ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde e informação às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1121 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem providên-
cias no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e legais 
possíveis determinando a entrega de 01 (uma) ambulância ao município 
de Bela Vista- MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1122 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem providên-
cias no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e legais 
possíveis determinando a entrega de 01 (uma) ambulância ao município 
de Anajatuba- MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1123 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem providên-
cias no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e legais 
possíveis determinando a entrega de 01 (uma) ambulância ao município 
de Apim Açu- MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1124 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem providên-
cias no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e legais 

possíveis determinando a entrega de 01 (uma) ambulância ao município 
de Capinzal do Norte- MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1125 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem providên-
cias no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e legais 
possíveis determinando a entrega de 01 (uma) ambulância ao município 
de Senador Alexandre Costa- MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 15 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1126 / 2021

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

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton 
Noleto, para que tomem providências no sentido de viabilizar todas as 
medidas administrativas e legais possíveis determinando a construção 
de uma praça no município de Senador Alexandre Costa - MA.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1127 / 2021

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

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

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1128 / 2021

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

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton 
Noleto, para que tomem providências no sentido de viabilizar todas as 
medidas administrativas e legais possíveis determinando a construção 
de uma praça no município de Presidente Médici - MA.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1129 / 2021

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

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton 
Noleto, para que tomem providências no sentido de viabilizar todas as 
medidas administrativas e legais possíveis determinando a construção 
de uma praça no município de Primeira Cruz - MA.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1130 / 2021

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

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton 
Noleto, para que tomem providências no sentido de viabilizar todas as 
medidas administrativas e legais possíveis determinando a construção 
de uma praça no município de Apicum-Açu - MA.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1131 / 2021

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

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Desenvolvimento Social (SEDES), Sr. Márcio Ho-
naiser, para que tomem providências no sentido de viabilizar todas as 

medidas administrativas e legais possíveis determinando a entrega de 
sistema de abastecimento de água incluindo poço artesiano ao municí-
pio de São Benedito do Rio Preto - MA.

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Senhor Deputado Zé Inácio, que tem cinco minutos, 
sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
– Bom dia a todos! Eu quero inicialmente fazer o registro da nossa ale-
gria, satisfação, em ter recebido o convite do Governador Flávio Dino, 
para compor, fazer parte da liderança do Governo, aqui na Assembleia, 
me sinto lisonjeado pelo convite e tenho certeza que será uma missão 
prazerosa defender as ações do Governo Flávio Dino, que tem melho-
rado para melhor, tem melhorado muito a vida dos nossos irmãos ma-
ranhenses. E ao lado do Deputado Rafael Leitoa que vem fazendo este 
trabalho com muita dedicação e com muita competência, nós vamos 
continuar fazendo a defesa do Governo, logicamente, que dialogando 
com todos os Deputados da Base, dialogando com o Presidente Othe-
lino, dialogando com os líderes dos Blocos que estão formados, aqui 
na Assembleia, como o Bloco liderado pelo Deputado Vinícius Louro, 
o Bloco liderado pelo Deputado Ciro Neto, também o Bloco liderado 
pelo Deputado Arnaldo Melo, o Bloco Independente, e também de for-
ma respeitosa e cordial, dialogando com a Oposição. Então, nós vamos 
somar a esse esforço que já vai sendo feito pelo Deputado Rafael, tam-
bém destacar a importância do diálogo nesse trabalho com os demais 
membros do Bloco, que faço parte, que é liderado pelo Deputado Marco 
Aurélio. E nós vamos ter essa missão prazerosa, que é defender o Go-
verno que tem feito muitas ações tanto na área da educação, da saúde, 
da infraestrutura, da cultura, do esporte e lazer, da ciência e tecnolo-
gia, ou seja, nós teremos muitos argumentos para defender as ações 
do Governo e também nos colocar à disposição dos colegas Deputa-
dos, para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários junto 
ao Governo, junto às Secretarias de Governo, para que a gente pos-
sa, de fato, concretizar ações que venham melhorar a vida dos nossos 
irmãos maranhenses. Dito isso, Senhor Presidente, eu quero destacar 
uma ação importante do Governador, anunciada na semana passada, 
que foi a priorização dos trabalhadores da educação no Plano Estadual 
de Vacinação, inclusive a vacinação, por parte do Governo do Estado, 
inicia na data de hoje. Hoje pela manhã, os profissionais da educação 
serão vacinados. É uma forma de se estabelecer um retorno seguro das 
atividades presenciais nas unidades da educação em todo o estado do 
Maranhão. E quando nós nos referíamos aos trabalhadores da educação, 
aí estão os professores que tiveram vários colegas parlamentares que fi-
zeram a defesa da importância da vacinação dos professores. Aí eu cito 
o empenho do Deputado Rildo Amaral. Mas quero também dizer que 
é além dos professores quando falamos em trabalhadores da educação. 
Isso foi uma defesa nossa, desde o início do ano, sobretudo, quando 
veio essa segunda onda do Covid-19, nós destacamos a importância 
e a necessidade de se vacinar os professores como também todos os 
profissionais da educação, como a equipe gestora que atua nas escolas, 
os técnicos, os zeladores das escolas, os serventes, merendeiros. Então 
todo o conjunto de trabalhadores que fazem parte deste trabalho nas 
escolas merecem ser vacinados. Até porque nós sabemos que a escola 
é um perigoso espaço de proliferação do vírus. Isto porque a educação 
é uma atividade que, por excelência, gera aglomeração e ela se dá em 
espaços limitados e por um período prolongado, que são as aulas que 
acontecem durante toda a manhã, toda tarde e durante a noite, algumas 
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até em tempo integral. Então, Senhor Presidente, os profissionais da 
educação que estão na ativa, ou seja, de 55 anos ou mais, já podem 
se vacinar desta primeira etapa. E hoje, pela manhã, lá no CINTRA, 
no IEMA do CINTRA, lá no bairro do Anil, já inicia a vacinação da 
rede estadual e federal, tanto dos trabalhadores das escolas como das 
universidades. Também é importante destacar que para os profissionais 
da educação da rede municipal e privada a competência de proceder a 
vacinação é das prefeituras. E aí a gente também destaca que o Prefeito 
de São Luís, ontem, já iniciou a vacinação dos profissionais da educa-
ção. Todos os pontos de atendimento aqui da capital já estão disponíveis 
para a vacinação também dos profissionais da ativa acima de 55 anos 
da rede municipal. Então os prefeitos têm um papel importante nessa 
tarefa da vacinação dos profissionais da educação. Eu vir, recentemen-
te, que a FAMEM já reuniu com os prefeitos, passando orientações no 
sentido de que todos os municípios iniciem esse processo de vacinação 
dos profissionais da educação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Então, concluindo eu 
quero destacar e parabenizar o Governo, o Governador Flávio Dino por 
ter determinado essa inclusão dos trabalhadores da educação no Pla-
no Estadual da Educação, que é uma luta nossa, uma luta de todos os 
Deputados, que foi atendida e, com certeza, nós teremos mais adiante, 
quando essa pandemia der uma trégua, o retorno às aulas de forma mais 
segura.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, De-
putadas, todos que acompanham esta Sessão, eu também venho desta-
car as ações de protagonismo do Governo do Estado, sob o comando 
do Governador Flávio Dino, e, de modo muito especial, a Secretaria de 
Saúde do Estado, Secretário Carlos Lula e toda a sua equipe, durante 
esta pandemia. Tudo que está sendo feito nesse mais de um ano em 
que o mundo todo sente o peso de um vírus que veio destruir tantas 
vidas, mudar toda uma perspectiva do que se tinha de concreto, aqui 
no estado do Maranhão, a gente tem percebido esse esforço de equi-
pe e o esforço pessoal do Governador Flávio Dino, para que a gente 
possa ter condições de vencer esse momento, de atravessar esse mo-
mento. De um lado, o cuidado com o reforço de uma rede hospitalar, 
com tantos leitos que foram abertos, leitos clínicos, leitos de UTI, todo 
um trabalho que foi feito pela rede de saúde do Estado, que ajudou a 
salvar muitas vidas. E deu condições de tratamento a quem precisava. 
Estados outros que não tiveram essa mesma preocupação, inclusive, 
tomando providências com antecedência, houve muitas e muitas perdas 
muito maiores que a que tivemos aqui no Estado do Maranhão. E essa 
preocupação, é um esforço muito grande, coisa que se viu em poucos 
estados do Brasil, esse reforço dessa rede hospitalar, em tempo. Eu cito, 
por exemplo, aqui em Imperatriz, quando o Comitê Científico ligado 
à Secretária de Saúde identificou que aqui em Imperatriz haveria com 
intensidade essa segunda onda, imediatamente, ele já foi preparando as 
condições para ampliação dos leitos e conseguiu quando nem mesmo 
a rede privada conseguiu acolher todos que procuravam atendimento 
nesta rede. A rede pública estadual conseguiu dar atendimento com ex-
celência e salvou muitas vidas e, graças a Deus, acalmou mais, estamos 
voltando gradativamente ao que já tínhamos e esperamos, em breve, a 
gente possa ter a rotina plenamente de volta. De um lado, esse reforço 
na Rede Hospitalar, de outro lado, a assistência a quem mais foi atingi-
do nessa pandemia. Vários grupos de profissionais tiveram garantidos 
apoios, apoios importantes, quando o Estado reforça as suas condições 
para que minimizem os impactos econômicos, financeiros, sociais. E 
conseguiu-se minimizar esses impactos. Eu faço questão de parabenizar 
todo esse esforço do governo Flávio Dino, profissionais da cultura, mo-
totaxistas, taxistas, bares. Hoje está sendo votada uma matéria no setor 
do turismo, mais uma assistência muito importante. E isso é identificar 
as prioridades. Isso foi feito, está sendo feito e continuará sendo feito. 
Do outro lado, a vacinação. Quando o papel dos Estados era ser apenas 

o distribuidor das vacinas que chegassem por parte do Ministério da 
Saúde, o governo Flávio Dino fez isso muito bem. Preparou toda uma 
logística de meio de transporte terrestre, aéreo e garantiu entregar, com 
a maior urgência, essas vacinas para todos os municípios do Estado do 
Maranhão. Todas as regionais foram prioridades. Vacina não esperava, 
vacina era distribuída com rapidez. E se alguém falhou em não vacinar 
devidamente, ou não ... devidamente não foi por falta desse esforço 
do Estado. Agora esses últimos movimentos do Estado, Presidente, re-
forçaram ainda mais essa preocupação. Para além dessa distribuição, 
para além dessa logística, o plano de imunização estadual, priorizou os 
profissionais da segurança pública. E foi muito acertada essa decisão. 
E agora essa decisão do Governo de priorizar os profissionais da edu-
cação. Aqui em Imperatriz, começou, hoje, a vacinação dos servidores 
da educação da rede estadual e federal. Ali no Imperial Shopping, está 
tendo, nesse momento, o drive-thru. E alegrou bastante aos professores. 
Há outras categorias que é importante que o Governo também olhe. Eu 
cito, por exemplo, os bancários, os carteiros, assistentes sociais, que es-
tão em contato, diariamente, com centenas de milhares de pessoas que 
precisam de algum tipo de apoio social. Eu cito também uma manifes-
tação, um movimento muito forte que está sendo feito com pais, mães 
de pessoas com síndrome de down. A partir de identificadas as vulne-
rabilidades, que se possa também dar essa prioridade. Além de tantas 
outras categorias, a exemplo dos conselheiros tutelares, que fazem uma 
manifestação organizada em todo o Estado. Eu tenho convicção que o 
Governo do Estado vai avançar. Além disso, Presidente, já encerran-
do, o meu tempo está exíguo, o protagonismo do Governo na busca de 
aquisição de vacinas, indo, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal para 
garantir o direito de comprar essas vacinas e assim acelerar o processo 
de vacinação. Não bastaria apenas uma boa logística, um bom Plano 
Estadual de Imunização para, de repente, dar um fluxo assertivo com 
as vacinas que se tem, mas a preocupação do Governo do Maranhão é 
ampliar essa oferta de vacinas, e assim tem avançado bastante. E a gente 
espera que esta resposta da Anvisa, a demanda do Supremo Tribunal 
Federal provocada pelo Governo do Maranhão venha positiva, senão 
a decisão do Supremo Tribunal já autorize, logo de vez, e acabe com 
essa história e o Governo faça aquisição dessas vacinas, e assim a gen-
te possa ter uma situação melhor. Ações organizadas, concatenadas no 
sentido da proteção à vida, no sentido de priorizar o povo maranhense. 
E finalizando, Senhor Presidente, eu quero também dizer da satisfação 
com os resultados que tivemos agora com o SISU, nessa última semana, 
onde a grande maioria dos estudantes nos cursos mais concorridos da 
Universidade Federal do Maranhão, é daqui do Maranhão. E eu faço 
questão de destacar a luta desta Casa, faço questão de destacar a luta 
de tantos que se uniram à Universidade Federal do Maranhão, para que 
a gente garantisse a bonificação de 20% nas notas do ENEM. Hoje, 
no Curso de Medicina, as redes sociais eram só alegria, manifestação 
de todos os lados de estudantes do Maranhão, de um lado notas muito 
boas dos nossos estudantes, isso é muito bom. Mas isso não seria, às 
vezes, suficiente para a gente ter esse resultado como a gente teve. E, 
além dessas notas boas, o bônus de 20% para os nossos estudantes. Isso 
foi fantástico! Isso mudou todo um resultado, tinha que, de repente, 
a gente tinha antes de tantos alunos vindo de outros estados e agora 
as vagas são preferencialmente para os estudantes do Maranhão. Que 
a UFMA mantenha bonificação. Que a UFMA não possa mudar essa 
política afirmativa, porque nós estaremos firmes nesta defesa. Muito 
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, to-
dos que nos escutam e nos veem pelas redes sociais, por meio dessa 
videoconferência, onde eu quero aqui, Senhor Presidente, parabenizar 
a Assembleia Legislativa por realmente um projeto de lei aí que foi 
votado nesta Casa, onde os profissionais da educação começaram a se 
vacinar hoje. Era uma expectativa muito grande, nós, como Deputados 
Estaduais, que votamos esse projeto de lei e sancionado pelo Governa-
dor e hoje é realidade no Estado do Maranhão, onde estão sendo bene-
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ficiado todos da rede da educação. E não foi diferente também com as 
pessoas da área da segurança, onde eu quero parabenizar todas essas 
pessoas. Parabenizar o empenho das gerências que realmente se mobi-
lizam para levar, o mais rápido possível, essas vacinas aos municípios. 
Então, aqui em nome da ex-vereadora Ceiça, da cidade de Pedreiras, 
quero parabenizar todos os profissionais das gerências e, principalmen-
te, da regional de Pedreiras. E, Senhor Presidente, hoje, eu venho aqui, 
a esta Casa, para relatar alguns acontecidos que vêm tomando conta da 
mídia local da cidade de Pedreiras e de toda a região do Médio Mea-
rim. E, na semana passada, nós estivemos no programa Tribuna FM na 
cidade de Pedreiras, onde nós fomos levar informações à população. 
E no momento em que o Brasil hoje está, todos contra a corrupção, no 
Estado do Maranhão não seria diferente. E aqui, nesta Casa, nós, como 
parlamentares, viemos para fiscalizar, criar nossos projetos de lei para 
que possamos trabalhar em prol do povo. E, lá na tribuna da rádio FM, 
nós fizemos várias denúncias, como o caso do desfalque, desvio, des-
mantelo que aconteceu entre os funcionários da rede pública, que foram 
desviados pelo ex-gestor, o ex-prefeito Fred Maia, mais de 12 milhões 
de reais durante os oito anos da sua gestão. Então é o ex-prefeito que diz 
amar tanto a classe dos professores, dos servidores - e a gente dizendo 
que essas pessoas não vão poder mais se aposentar - subtraindo o erário 
público. E isso maltratando com essas pessoas que tem ali a sua juven-
tude, a sua jovialidade para trabalhar e gozar da sua plena aposentado-
ria. Então é um momento triste, hoje, para os funcionários que não vão 
poder se aposentar. É o mesmo fez o reparcelamento para pagar em 20 
anos. A maior crueldade que ele deixou na gestão do município de Tri-
zidela do Vale para que as pessoas fossem lesadas de forma gananciosa 
para, hoje, construir um patrimônio de mais de 60 milhões de reais. E 
isso nós pedimos a atenção do Ministério Público, onde nós já estamos 
interpelando ele judicialmente, para que possa realmente responder e 
devolver o que é do povo, porque não é justo. Principalmente nesse 
momento que a gente pôde acompanhar nas eleições para Governador, 
Presidente, todos buscaram dizer “não” à corrupção, aqui em Trizidela 
do Vale e Pedreiras é diferente, onde a corrupção paira aos olhos dos 
leigos, paira aos olhos do Ministério Público, onde o próprio ex-prefeito 
zomba a todo momento do Ministério Público. Então, Senhor Presiden-
te, sem mais, eu quero aqui ainda completar que muitos funcionários 
fantasmas, como foi feito lá e já descoberto o senhor Gilvan, da cidade 
de Mossoró, que recebe mais de quatro mil e oitocentos reais, recebia 
na cidade de Trizidela do Vale. E sem contar o motorista do Prefeito. Eu 
queria que ele pagasse todos os motoristas do município de Pedreiras o 
valor que ele paga para o motorista dele. Todos têm família, todas essas 
pessoas trabalham...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Caiu a conexão do Deputado Vinícius Louro. Bom, como caiu a cone-
xão dele, vou chamar a Ordem do Dia.

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Medida Provisória nº 346, de autoria do Poder Executivo, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Os deputados que forem contrários, se manifestem. Aprovado. À 
Promulgação. Medida Provisória n° 347, de autoria do Poder Executivo 
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permane-
çam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. À 
promulgação. Projeto de Lei n° 045, de autoria do Deputado Welling-
ton do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que apro-
vam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 047, de autoria do Deputado 
Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Deputado Dr. Yglésio, V.Exa. quer en-
caminhar este Projeto de Lei?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) - 
Senhor Presidente, porque eu pedi para Mesa me inscrever no Pequeno 
Expediente, e passou. É por isso que essa sessão virtual é muito ruim, 
pelo amor de Deus! Só tem uma sessão por semana e a gente ainda per-
de a oportunidade de falar durante a sessão, é complicado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio, a sessão virtual, Vossa Excelência conhece bem a 
razão, mas, de fato, houve um equívoco da Mesa, e, excepcionalmente, 
eu vou abrir aqui uma exceção para que Vossa Excelência possa se ma-
nifestar, mas a sessão virtual, não há o que se discutir, tendo em vista o 
momento pelo qual nós estamos passando. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Não, tudo bem, eu 
estou dizendo que é ruim a forma ..., ter esse prejuízo, às vezes, grande. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Sem dúvida, mas Vossa Excelência pode aproveitar o momento para 
abordar o tema que iria abordar no Pequeno Expediente. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Obrigado, você sabe como tirar a zanga de qualquer ser humano, 
meu Deus do céu! É um ancestral psicólogo que Vossa Excelência tem 
em você, certamente, obrigado. Presidente, eu vim aqui abordar a si-
tuação das escolas comunitárias de Paço do Lumiar. Essas escolas já 
estão há 4 meses sem receber, o que é a situação? Elas recebem o re-
curso no começo do mês para que possam fazer a prestação de serviço. 
Há 4 meses, portanto, janeiro, fevereiro, março e abril não recebem. 
Qual tem sido a desculpa utilizada pela Prefeitura? Orçamento que não 
abriu, mas óbvio, o serviço é uma continuidade, a prefeita já estava 
no mandato antes, então, ela poderia ter feito o provisionamento dessa 
folha, digamos assim, dessas despesas com as escolas comunitárias, da 
mesma forma que está havendo o pagamento normal dos servidores, 
não é porque não está havendo aula presencial, que os professores de 
Paço de Lumiar, das escolas comunitárias, são 70% da massa crítica de 
escolas que prestam serviço, de ensino infantil, elas não vão conseguir 
sobreviver, os salários, eles têm que continuar. Então, a situação é gra-
víssima e até o momento não sinalizou com uma solução, ficaram de 
resolver no mês de março, e, até agora, não foi feito. Então, fica aqui o 
nosso apelo, para que a Prefeita Paula Azevedo resolva a situação, por-
que a Secretaria de Educação de Paço do Lumiar está uma verdadeira 
bagunça, não tem secretário nomeado. Tem um advogado respondendo 
pela Secretaria, mas não está ainda investido na função de Secretário 
Municipal de Educação. Então como é que um serviço essencial como 
educação fica sem Secretário? Esse é o primeiro ponto. Segundo pon-
to é que a gente precisa dar publicidade ao que aconteceu na semana 
passada. Na sexta-feira, eu fui acionado por um grupo de vereadores, 
Vereador Miécio, Vereador Fernando Feitosa, Vereador Paulo, para que 
a gente acionasse a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. 
Paço do Lumiar comprou 1 milhão e 677 mil reais de álcool em gel e 
álcool líquido no ano passado, no mês de março. Foram 60 mil litros 
de álcool em gel, 9 mil galões de cinco litros de álcool líquido. Dava 
para tocar fogo na cidade de Paço do Lumiar toda. Até hoje, eles não 
utilizaram esse álcool. Venceu desde outubro. E aí o que eles estavam 
tentado fazer? Muito provavelmente desovar esse álcool que venceu, 
porque não dá para acreditar na desculpa que foi dada pela gestão. O 
que eles disseram? Que estavam devolvendo o álcool. Quer dizer que 
se eu comprar ali no supermercado um quilo de carne, e se a validade 
da carne for até o dia 03 de maio, se eu não consumir, o supermercado 
vai trocar? Tem alguma coisa muito estranha, alguma relação muito 
espúria com a empresa que fez essa contratação do álcool. A gente vai 
investigar. Nós vamos encaminhar isso para o Ministério Público Fe-
deral. Vamos fazer a denúncia também para a Polícia Federal para que 
essa situação seja apurada. E por isso que a gente veio, nos últimos dias, 
falando tanto nessa situação, nessa decretação de estado de calamidade 
para os municípios. Facilita as situações como essas de abusos, eviden-
tes flagrantes e que a gente tem que repudiar todo o tempo porque está 
sendo jogado dinheiro público na sarjeta, no lixo. Um absurdo! E, para 
finalizar, Presidente, o segmento de bares e restaurantes, volto a dizer, 
estamos sendo prejudicados em demasiado nesse período da pandemia. 
E, além de tudo, está prejudicando a saúde pública da forma que está, 
porque, pelo fato de estarem aberto até 10 horas da noite, estão lotando. 
As pessoas querem sair de casa, as pessoas estão saindo de casa e os 
ambientes estão completamente lotados. Por quê? Porque só tem até 10 
horas da noite para as pessoas ficarem. Ou a gente estende isso aí até 11 
horas, meia-noite para que a coisa possa ficar menos cheia ou a gente 
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vai continuar tendo essa transmissão em restaurantes, que, diga-se de 
passagem, é a menos significativa dentre tantos outros absurdos que 
tem aí. A citar a questão transporte público, principalmente, que nunca 
foi resolvido. A pandemia está passando pelo Maranhão à custa de mui-
tas vidas e não foi feito nada para resolver o principal foco que são os 
ônibus cheios que transitam na ilha de São Luís.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Os 
que forem contrários se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Item 5 da 
pauta. Projeto de lei 085, de autoria do Deputado Wellington do Curso 
(lê). Em discussão. Em votação. Deputado Wellington, vi que V. Exa. 
estendeu a mão direita. V. Exa. gostaria de encaminhar? V. Exa. tem 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente, demais pares. Presidente, 
fala-se muito em valorização dos profissionais de saúde. Nós fazemos 
aqui a cobrança do Governo do Estado com relação às indenizações que 
muitas delas não foram pagas ainda aos servidores, aos profissionais de 
saúde que estão na linha de frente e essa cobrança permanente. É um 
projeto de lei de suma importância, de valorização do profissionais de 
saúde e eu aproveito também para fazer referência a uma Indicação que 
apresentamos solicitando que a bancada federal, os nossos três senado-
res, nossos dezoito deputados federais deem atenção ao PL, ao projeto 
de valorização dos profissionais de saúde, principalmente da enferma-
gem, que é o projeto de lei nº2.564/2020, que institui o piso salarial 
nacional de enfermeiro e as trinta horas. A nossa luta em defesa dos pro-
fissionais da saúde, em especial aos enfermeiros, solicitando à bancada 
federal que possa aprovar, que possa apoiar o projeto nº2.564/2020, que 
é o piso salarial para a categoria dos enfermeiros e também as trinta ho-
ras. Com o Deputado Wellington na luta pela aprovação do PL nº 2.564 
e também pela valorização dos profissionais de saúde. Era o que tinha 
para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, foi tão breve no comentário. Em votação. Depu-
tados que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contrários, 
se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Item 6 da pauta. Projeto de Lei 
nº115, de autoria da Deputada Ana do Gás (lê). Em votação. Deputados 
que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se 
manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Item 7 da pauta. Projeto de Lei nº 
216, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). O Deputado Zé Inácio 
está inscrito, Deputado Zé Inácio, V. Exa. tem 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente, es-
tou sendo ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Estou lhe ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, esta lei estabelece requisitos para decretação de es-
tado de calamidade pública, como bem V. Exa. já destacou. Eu inicial-
mente quero dizer que analisar estado de calamidade pública solicitada 
pelos os municípios, não é uma discricionariedade da Assembleia, na 
verdade, é uma determinação da lei, é uma obrigação nossa, em função 
disso, nós, à medida em que chegam esses decretos aqui, nós temos que 
nos manifestar e nós sabemos também que é um tema polêmico, que 
requer uma boa análise da nossa parte, haja vista as repercussões que 
temos tido conhecimento com relação a utilização de recursos públi-
cos. Em função disso que eu fiz um apanhado de algumas legislações 
federais, e tentei sintetizar neste projeto de lei para estabelecer alguns 
requisitos no recebimento dessas solicitações e para que a gente possa 
também, na medida que apreciar, buscar apreciar com mais segurança. 
E como é um projeto muito técnico, eu queria a permissão dos pares 
só para, rapidamente, fazer leitura de alguns trechos. Por exemplo, a 
solicitação, com base neste projeto que ora estamos apreciando, tem 
que vir instruída com o tipo de situação anormal detectada. E aí, hoje, 
nós estamos vivenciando essa crise sanitária, mas este projeto de lei, 
que foi pensado inicialmente neste momento que estamos vivenciando 
da pandemia, vai servir para toda e qualquer solicitação do estado de 
calamidade. Outro ponto que é importante que venha na solicitação é 

a descrição da área afetada das causas e dos efeitos, assim como a esti-
mativa dos danos humanos, materiais, ambientais e serviços essenciais 
prejudicados. Outra coisa importante que tem que constar é a declara-
ção das medidas e ações em curso por parte do gestor municipal, a capa-
cidade de atuação e os recursos humanos que vão ser disponibilizados, 
recursos materiais, institucionais, financeiros empregados pelo respec-
tivo município. E outra coisa importante é a comprovação de encami-
nhamento de decreto à Câmara Municipal. No ano passado, nós che-
gamos, inclusive, a aprovar alguns decretos de calamidade sem sequer 
o encaminhamento do decreto à Câmara Municipal. Porque o objetivo 
do decreto é tornarem públicas as razões, as motivações que levaram 
o município a decretar o estado de calamidade. Então esse projeto de 
lei estabelece benefícios aos municípios, mas também obrigações. Por 
exemplo, no artigo 2º, ele estabelece que os prazos serão suspensos, os 
prazos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então ade-
quação da Lei de Responsabilidade Fiscal não será exercida, cobrada, 
com o mesmo rigor nesse período de calamidade. Assim como também 
o município, a lei, a decretação de estado de calamidade pública pos-
sibilita ao município a abertura de créditos extraordinários, possibilita 
o remanejamento de recurso de uma secretária, por exemplo, de uma 
secretária para outra, assim como a utilização de reserva de contingên-
cias no caso dos municípios que assim dispõe. Uma outra coisa que 
eu considero importante, só para concluir, Senhor Presidente, que está 
nessa lei é a exigência da lei de acesso à informação, que as despesas 
sejam colocadas no portal de transparência. E, por último, uma exigên-
cia que eu considero muito importante e está previsto em lei, mas nunca 
custa, nunca é demais também, destacar no presente projeto de Lei, é 
a atuação do Tribunal de Contas do Estado, dos órgãos de controle, ao 
Ministério Público, mas principalmente Tribunal de Contas do Estado, 
que mesmo com essa decretação do estado de calamidade pública, aqui 
por nós, pelo reconhecimento, melhor dizendo, o Tribunal de Contas do 
Estado tem que continuar fazendo rígido controle, continuar fazendo a 
fiscalização dos atos administrativos, da aplicação do recurso público, 
principalmente, no que diz respeito aos processos de dispensa de licita-
ção, ou seja, o objetivo desta Lei é garantir, exigir o maior controle do 
emprego dos recursos públicos. Então, eu acho que, a partir de agora, 
nós vamos tomar decisões, no que diz respeito à decretação do estado 
de calamidade pública, com mais segurança, porque esse controle vai 
se iniciar pela CCJ e pelas demais Comissões pertinentes, comissões 
temáticas e concluir aqui no Plenário, dando oportunidade de nós co-
nhecermos, se a documentação exigida ela está juntada à solicitação. 
Era isso, Senhor Presidente, quero contar com o apoio dos colegas par-
lamentares. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em discussão, em votação, Deputados que aprovam, permaneçam como 
estão, os que forem contrários, se manifestem, aprovado. Vai à Redação 
Final, em razão de uma emenda apresentada pelo próprio autor. Proje-
tos de Decretos Legislativos. Item 8: Projeto de Decreto Legislativo nº 
19/2021, oriundo do Parecer nº 277/2021, de autoria da CCJ (lê). Em 
Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como 
estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. À promul-
gação. Item 9: Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2021, oriundo do 
Parecer nº 278/2021, de autoria da CCJ (lê). Em discussão. Em votação. 
Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem con-
trários se manifestem. Aprovado. À promulgação. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 021/2021, oriundo do Parecer nº 279/2021, de autoria da 
CCJ (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam, perma-
neçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. 
À promulgação. Item 10: Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2021, 
oriundo do Parecer nº 280/2021, de autoria da CCJ (lê). Em discussão. 
Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Os 
que forem contrários se manifestem. Aprovado. À promulgação. Item 
12: Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2021, oriundo do Parecer nº 
295/2021, de autoria da CCJ. (lê). Em discussão. Em votação. Deputa-
dos que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contrários se 
manifestem. Aprovado. À promulgação. Item 13, Projeto de Decreto 
Legislativo nº 024, oriundo do Parecer 293 da CCJ, (lê). Em discussão. 
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Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os 
contrários se manifestem. Aprovado. À promulgação. Item 14, Projeto 
de Decreto Legislativo nº 025, oriundo do Parecer 294 de autoria da 
CCJ, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Os que foram contrários se manifestem. Apro-
vado. À promulgação. Item 15, Projeto de Decreto Legislativo nº 026, 
oriundo do Parecer 296 da CCJ, (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se ma-
nifestem. Aprovado. À promulgação. Projeto de Decreto legislativo nº 
027, oriundo do Parecer 313, de autoria da CCJ (lê). Em discussão. Em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os con-
trários se manifestem. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo nº 028, 
oriundo do Parecer 314 de autoria da CCJ, (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os que forem 
contrários se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 029/21, oriundo do parecer nº 320/21, de autoria da CCJ, 
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. À pro-
mulgação. Projeto de Decreto Legislativo nº 030/21, oriundo do parecer 
nº 321/21, de autoria da CCJ, (lê). Em discussão. Em votação. Deputa-
dos que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se 
manifestem. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 031/21, oriundo do parecer nº 322/21, de autoria da CCJ, (lê). 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. Registro o 
acompanhamento e a solicitação de que tramitasse de forma célere pela 
Deputada Andreia Martins Rezende. Acompanhou tanto na CCJ como 
a pauta da ordem do dia de hoje com a dedicação que lhe é peculiar, em 
particular, claro, a cidade de Vitorino Freire, onde a Deputada Andreia 
foi a mais votada. Projeto de Decreto Legislativo nº 032/21, oriundo 
do parecer nº 325/21, de autoria da CCJ (lê). Em discussão. Em vota-
ção, os Deputados que aprovam permaneçam como estão, os que forem 
ao contrários se manifestem. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de 
Decreto Legislativo, oriundo do parecer 326, de autoria da Comissão 
de Constituição, Justiça (lê). Em discussão, em votação, os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão, os que forem contrários se ma-
nifestem. Aprovado, à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa, 
estamos no item 23, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas. Projeto 
de Resolução Legislativa n° 003, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula 
(lê). Em discussão, em votação, os Deputados que aprovam permane-
çam como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovado. 
À promulgação. Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, os itens 
24, 25 e 26, o requerimento, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, eles 
estão sendo adiados, a pedido do autor, assim como o requerimento 27 
e 28, é de autoria do Deputado Wellington do Curso estão sendo tam-
bém retirados da Ordem do Dia, por solicitação de adiamento feito pelo 
autor. Item 29 da pauta. Requerimento n° 023, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). Senhores Deputados, eu estou lendo aqui o 
Requerimento errado, o 28 ele pediu retirada. É o 29, item 29 da pauta. 
Requerimento nº 137, de autoria do Deputado Wellington do Curso. 
(lê). Deputado Wellington pediu para encaminhar este Requerimento nº 
29. V.Exa. tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Presidente, eu serei breve, brevíssimo, na verdade, 
só pedir a compreensão dos demais pares. Nós estamos solicitando, por 
meio do Requerimento nº137, a tramitação de urgência para discussão e 
votação, pode ser Sessão Extraordinária ou pode ser na próxima Sessão, 
o Projeto de Lei nº 323. O Projeto de Lei nº 323 é do ano passado, que 
proíbe o reajuste, o valor de mensalidades em instituições de ensino 
fundamental, médio e superior da rede privada do Estado do Maranhão. 
É um Projeto de suma importância, nesse momento de crise, nesse mo-
mento de pandemia, e, com certeza, vai dar um alívio para os pais e 
mães de alunos. Nós recebemos muitas solicitações, muitos pedidos, 
e é por isso que apresentamos esse Projeto. Esse Projeto não é nosso, 
é fruto de um outro Projeto que é “Ouvindo o Maranhão”, ouvindo a 
população, e apresentamos o Projeto, inclusive no que refere à consti-
tucionalidade do Projeto, convém ressaltar que, no artigo 24 da Cons-

tituição Federal, estabelece que seja de competência tanto da União, 
dos Estados e dos Municípios, é correspondente para legislar sobre o 
consumo. É um projeto constitucional, é um projeto muito bom para a 
sociedade e, com certeza, vai engrandecer a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. Estou pedindo a compreensão dos pares só para 
votar, aprovar, em caráter de urgência, para que, na próxima sessão, nós 
possamos apreciar e aprovar o projeto de lei que proíbe o reajuste do 
valor das mensalidades das instituições de ensino, fundamental, médio, 
superior do estado do Maranhão. É o que tinha para o momento, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Querido Deputado Wellington, tem algumas dúvidas relativas a esse 
projeto de lei. Estou sendo informado pela Diretoria da Mesa que esse 
projeto de V.Exa. teria sido anexado ao outro projeto que foi aprovado 
no ano passado, de autoria do Deputado Rildo Amaral. Então eu peço a 
V. Exa. que converse com a Diretoria da Mesa para que possa esclare-
cer essas dúvidas. E, infelizmente, esta lei, que foi aprovada e que teve 
grande importância e atingiu seu objetivo no ano passado, teve uma 
decisão pela suspensão dos efeitos dela em caráter liminar, em razão 
de ter sido considerada inconstitucional. Então tem esses dois aspectos 
para serem avaliados e por isso não poderemos, Deputado Wellington, 
apreciar neste momento. Então eu peço licença a V. Exa. para transferir 
a votação desse requerimento após esclarecermos essas questões que 
estão em aberto. Tudo bem, Deputado Wellington?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO- Tudo 
bem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Grato por sua compreensão de sempre. Item 30. Requerimento n° 152, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Esse requerimento 
e os próximos dois são com o mesmo objeto, são congratulações em 
razão do aniversário de fundação da cidade. Eu peço permissão aos 
senhores deputados para que apreciemos os três conjuntamente, todos 
três de autoria do Deputado Wellington do curso. Este primeiro, número 
152, ao município de Timbiras, ao prefeito e ao Presidente da Câmara. 
O Requerimento 167 ao Prefeito e ao Presidente da Câmara do municí-
pio de São Félix de Balsas e o Requerimento 176, não, são esses dois. 
Fazendo uma correção: o Requerimento 152, mensagem de congratu-
lações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara do município de Timbi-
ras; Requerimento 153, de autoria do Deputado Wellington do curso, 
mensagem de congratulação ao Prefeito e ao Presidente da Câmara da 
cidade de Rosário; Requerimento 154, solicitando que seja enviada a 
mensagem de congratulação ao Prefeito e ao Presidente da Câmara do 
município de Coroatá. Em votação os três Requerimentos. Em discus-
são. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Se forem con-
trários se manifestem. Aprovados. À promulgação. Os requerimentos, 
aliás, os itens 33, 34 e 35 são requerimentos de autoria do Deputado Dr. 
Yglésio. Ele quer encaminhar os três de uma vez só. Requerimento 160, 
de autoria do Deputado Dr. Yglésio, solicitando que seja determinado 
tramitação em regime de urgência o projeto de Lei n° 185, de sua auto-
ria. O Requerimento 161 solicita que seja determinada tramitação em 
regime de urgência o projeto de Lei n° 243, de sua autoria. E o Reque-
rimento 162, solicitando que seja determinada tramitação em regime de 
urgência, do projeto de Lei nº 319. Deputado Yglésio, V. Exa. tem cinco 
minutos, para encaminhar. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Presidente, eu vou precisar de bem menos, na verdade, a gente 
está pedindo requerimento de urgência nesses projetos aí porque, na 
Comissão de Direitos Humanos, simplesmente, os nossos projetos não 
estão sendo analisados. eu estou com sete projetos, talvez já estejamos 
até com mais do que sete sem análise, não está tendo reunião da comis-
são, não estou entendendo o que está acontecendo com a Comissão de 
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Eu não fui incluído, até 
hoje, no grupo da comissão também. Eu tenho a impressão de que está 
havendo uma perseguição de ordem pessoal aí o que não condiz com 
o espírito dessa Assembleia Legislativa, eventuais diferenças pessoais, 
elas não podem gerar prejuízos a um Deputado e seus projetos. São 
projetos importantes para o Maranhão. Então, eu peço a V. Exª, já lhe 
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encaminhei um ofício que adote as medidas cabíveis. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio, nós encaminhamos a reclamação feita por V. Exa. ao 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Deputado Duarte Júnior, 
que há pouco justificou aqui para mim que, de fato, as reuniões estão 
com relativo atraso, mas que fará até na próxima sexta-feira uma reu-
nião da Comissão de Direitos Humanos para colocar em dia todos os 
projetos que estão dependendo de parecer desta Comissão. O Deputado 
justificou uma sobrecarga provocada pela CPI dos Combustíveis aca-
bou atrapalhando a tramitação dos projetos, as reuniões da Comissão 
de Direitos Humanos. Em discussão. Em votação. Deputados que apro-
vam, permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. 
Aprovado. Ficam incluídos na Ordem do Dia da próxima sessão. Re-
querimento n° 165, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). 
Até o item 38 com o mesmo objeto, sendo que o requerimento n° 161 
é de congratulações ao prefeito, presidente da Câmara de Parnarama, 
e o requerimento n° 167 de congratulações ao prefeito e ao presidente 
da Câmara de São Felix de Balsas. Vamos apreciar os três em conjun-
to. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permane-
çam como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovado. 
À promulgação. Requerimento n° 176, de autoria da Deputada Helena 
Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Apro-
vado. Estando os projetos de lei com os pareceres das comissões técni-
cas, eles serão incluídos na próxima Ordem do Dia. Requerimentos à 
deliberação da Mesa. Requerimento 087/2021. O Deputado Wellington 
pediu adiamento dos requerimentos que estão constando dos itens 40, 
41,42, 43, 44, 45 e 46. Todos eles estão sendo excluídos agora da ordem 
do dia. Item 47. Requerimento nº 156, de autoria do Deputado Wellin-
gton do Curso, (lê). Retirado da ordem do dia a pedido do autor. Como 
vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido. Item 48. Requerimento nº 163, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Re-
zende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Deputada Cleide, V.Exa. quer se manifestar ou apenas votou 
pelo deferimento?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Presidente, não. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento nº 168, de autoria da Deputada Socorro Wa-
quim, (lê). Como vota a Deputada Andrea Martins Rezende? Só reti-
ficando antes da deputada votar, (lê). Como vota a Deputada Andrea 
Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREA MARTINS REZENDE- Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
como vota a deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento n° 171, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso (lê). Como vota a Deputada Andrea Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-

DREA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO - Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Pelo deferimento?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO – Indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Deputada Cleide, é que eu cometi um equívoco aqui. Nós estamos 
apreciando o item 50, que é uma mensagem de pesar.

 A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Ah! Eu pensei que fosse o 51.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Foi eu que levei V. Exa. ao erro, porque eu anunciei o 51.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido o Requerimento. Os itens 51 e 54 o Deputado Wellington 
pediu que fossem transferidos para a próxima sessão, então vamos ao 
item 52. Ele também solicitou o 52 e 53. Item 55. Requerimento 175, 
de autoria do Deputado Ariston Ribeiro, (lê). Como vota a Deputada 
Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. CLEIDE 
COUTINHO – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Item 36. Requerimento nº 177, 178, 179 e 180, de autoria 
da Deputada Mical Damasceno (lê). Como vota a Deputada Andreia 
Martins?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTI-
NHO – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido o requerimento. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 
encerramos a nossa Ordem do Dia, o Deputado Vinícius Louro ainda 
está online? O Deputado Vinícius Louro estava finalizando, habilite seu 
áudio, Deputado, estava finalizando o pronunciamento, quando caiu a 
bateria do celular e ele pediu que permitíssemos aqui apenas que ele 
concluísse o raciocínio. Por isso, concedo-lhe a palavra, Deputado Vi-
nícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Certo. Senhor 
Presidente, só para concluir, no caso dos desmantelos e desmandos da 
cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale, o que eu estava concluindo, eu 
queria que hoje na gestão atual do município de Pedreiras, os funcio-
nários, principalmente os motoristas de ambulância, de caminhão, de 
carreta, de trator, de pá carregadeira, de enchedeira, de carros e todos os 
carros que têm no município, também pudessem ganhar o mesmo valor 
que o motorista do ex-prefeito Fred Maia ganhava. Está entendendo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Estamos lhe ouvindo, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pronto. Que os 
mesmos funcionários pudessem receber o que o motorista do ex-prefei-
to Fred Maia recebia quando trabalhava em Trizidela do Vale. Porque 
ele recebia, Senhor Presidente, pasmem, quatro mil reais, por mês. Ima-
ginem, e hoje o motorista do município de Pedreiras não recebe a meta-
de disso. Então, isso aí é uma coisa que nos chama atenção, funcionário 
fantasma doutor Yglésio, que recebeu lá no município de Trizidela do 
Vale quatro mil e oitocentos reais, só que ele mora lá em Mossoró, e 
é caseiro do ex-prefeito Fred Maia, na cidade de Mossoró, ou seja, o 
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Ministério Público tem que assumir essas irregularidades, realmente, 
atentando à lesão que trouxe ao erário público, principalmente, quando 
se trata da Previdência, onde desvia aí mais de doze milhões de reais da 
Previdência, onde uma Previdência própria, e não repassa esse dinhei-
ro para a Previdência. Senhor Presidente, muito obrigado pelo tempo 
que V.Exa. nos restabeleceu, peço desculpas aqui porque o celular tinha 
acabado a bateria, mas foi esse o nosso discurso. Sem mais nada a tratar 
nesse momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Tive a impressão de ter visto o Deputado Antônio Pereira fazendo 
uma manifestação ali com as mãos. Deputado Antônio, habilite o áudio. 
Pronto, estamos lhe ouvindo agora. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, meus colegas deputados, de-
putados presentes nessa sessão. Mais uma vez, uma sessão importante 
para os trabalhos legislativos e para o Estado do Maranhão. Eu que-
ro apenas, Senhor Presidente, prestar conta que a Comissão de Saúde, 
grosso modo, tem feito um trabalho se reunindo toda quarta-feira. Na 
quarta-feira passada, não nos reunimos porque não tinham matérias a 
serem deliberadas, mas é capaz que já nessa semana, amanhã, nós nos 
reunamos outra vez. Portanto eu quero apenas chamar a atenção dos 
senhores membros, titulares e suplentes da Comissão de Saúde que 
amanhã, às 8h30, estaremos reunidos remotamente para que possamos 
discutir uma matéria que está atrasada e as matérias novas, que, com 
certeza, entrarão em pauta. Estamos ali, Senhor Presidente, sabendo e 
conscientes, todos nós, dos problemas por que passam a saúde públi-
ca do Estado do Maranhão e do país e queremos ajudar esses gigante 
homens públicos, Dr. Carlos Lula e o Governador Flávio Dino, que 
têm se destacado em nível nacional e em nível estadual  no combate a 
essa pandemia no Maranhão. E nós ali na Comissão de Saúde estamos 
fazendo o possível para ajudar nesse trabalho. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. Era apenas esse convite aos colegas da Comissão de Saúde, 
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito bem, Deputado Antônio Pereira. Só lembrando a V. Ex.ª e aos 
demais deputados que amanhã não haverá expediente na Assembleia 
nem remoto, nem presencial por ser feriado nacional. Em razão de ser o 
Dia de Tiradentes, amanhã não teremos expediente. Não sei, Deputado 
Antônio, acho que não será possível ocorrer a reunião da Comissão de 
Saúde amanhã, mas fica aí ao encargo de V. Ex.ª, até pelo fato de ser 
reunião remota, talvez seja possível ocorrer. Senão, V. Ex.ª pode convo-
car para a quinta-feira excepcionalmente. Deputado Antônio, habilite o 
áudio que nós não estamos lhe ouvindo. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado 
pela lembrança. É que a gente vem nesse trabalho há muito tempo. Eu 
esqueci que amanhã é dia de Tiradentes. Muito obrigado. Eu vou con-
versar com os colegas e, se possível, na quinta-feira, nós faremos essa 
reunião, obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, eu agradeço a presença de todos e todas. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0907/2020-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 05 de maio às 09:00h, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br para registro de preços para aquisição de 
produtos químicos e materiais para limpeza/tratamento das piscinas 
adulto e infantil, manutenção de reservatórios de água (cisternas e 
caixa d’agua) e  desinfecção do sistema de tratamento de efluentes 
atendendo às necessidades da Assembleia. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.

br e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo 
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, 
das 08:00 às 14:00. São Luís, 19 de abril de 2021 Gabriel Manzano Dias 
Marques. Pregoeiro da ALEMA

Ofício nº 054/2021 – GAB
Cantanhede, 09 de abril de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão

Assunto: Solicitação de reconhecimento de estado de calamida-
de pública.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, sirvo-me deste expediente para, com base 
no Decreto Estadual de Calamidade Pública nº 36.597, de 17 de março 
de 2021, e, em atenção a Recomendação nº 07/2021 da Federação dos 
Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, requer-se o reconheci-
mento do estado de calamidade pública declarado por meio do Decreto 
n.º 294/2021, de 08 de abril de 2021 da Prefeitura Municipal de Can-
tanhede-MA.

Justifica-se a necessidade de reconhecimento por se tratar de me-
dida preventiva e enfrentamento à Covid-19. Assim, consoante parecer 
técnico da secretaria de saúde com dados epidemiológicos, e parecer 
técnico da defesa civil, observa-se que a decretação de situação anormal 
tem o escopo de estabelecer uma situação jurídica especial a fim de 
facilitar a gestão administrativa pública local para execução de ações de 
socorro e assistência humanitária à população com restabelecimento de 
serviços essenciais.

De igual modo, o risco de não atingimento das metas e índices 
previstos na LRF, nos artigos 23 e 31, bem como necessária a dispensa 
do atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista 
no art. 9º da LRF, o referido ato visa o reconhecimento da situação para 
fins de aplicação artigo 65 da LRF, juntou-se os demonstrativos e docu-
mentos necessários ora exigidos.

Apresentamos protestos de estima e consideração.

José Martinho dos Santos Barros
Prefeito Municipal de Cantanhede

Decreto nº 294, de 08 de Abril de 2021.

Declara estado de calamidade pú-
blica no município de Cantanhede-MA 
para enfrentamento da pandemia (Co-
vid-19) em vista do aumento de infectados 
pelo novo Coronavírus em todo Estado do 
Maranhão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Cantanhede, no uso da atribuição da Lei 
Orgânica do Município de Cantanhede, e

CONSIDERANDO a Recomendação nº 07/2021 da Federação 
dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de Calamidade Pública 
nº 36.597, de 17 de Março de 2021;

CONSIDERANDO o teor dos Decretos Municipais nº 285/2021 
de 05/03/2021, nº 287/2021 de 12/03/2021, nº 289/2021 de 19/03/2021, 
nº 290/2021 de 29/03/2021, nº 293/2021 de 06/04/2021, que dispõem 
sobre medidas de prevenção e enfrentamento contra a pandemia do Co-
ronavírus em âmbito local;

CONSIDERANDO a Portaria 618/2021 do Governo Federal;
CONSIDERANDO a Portaria 546, de 26 de março de 2021, da 
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Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que reconheceu o esta-
do de calamidade em todo o território do estado do Maranhão;

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de ações de enfrentamento 
da pandemia do COVID-19 que poderão comprometer gravemente as 
finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exer-
cício, bem como as metas de arrecadação de tributos pela redução da 
atividade econômica;

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública para todos os 

fins de direito no Município de Cantanhede-MA, até 31 de dezembro de 
2021, podendo ser prorrogado.

Art. 2º Para o enfrentamento do Estado de Calamidade pública 
ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

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

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

Art. 3º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências 
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes 
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contá-
gio pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as 
medidas transitórias previstas neste decreto.

Art. 4 º Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos 
da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes provi-
dências:

I - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições 
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculia-
ridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indis-
pensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente 
necessário;

II - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios 
municipais;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso 
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto 
nas atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança 
urbana, assistência social e serviço funerário.

Art. 5º Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saú-
de pública decorrente do novo Coronavírus, poderão ser adotadas, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes me-
didas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser 
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre 
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo 
e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da 
saúde pública.

Art. 6º Para o atendimento às determinações da Portaria nº 
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis se-
rão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou 
da quarentena, se for o caso.

Art. 7º Todos os órgãos e entidades municipais, no âmbito de suas 
respectivas competências, enviarão esforços para apoiar as ações de 
resposta ao estado de calamidade pública a que se refere este Decreto.

Art. 8º O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas esta-
belecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e 
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber, 
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

Art. 9º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reava-
liadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase 
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 10 O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a 
ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o reco-
nhecimento do estado de calamidade pública para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cantanhede, 08 de Abril de 2021.

José Martinho dos Santos Barros
Prefeito Municipal de Cantanhede

Ofício nº 31/GAB/2021
São Bernardo, MA, 22 de abril de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor
OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, 7200 - Calhau, São Luís - MA, 

65074-220

Assunto: Solicitação de reconhecimento estadual (Situação de 
Emergência/Estado de Calamidade Pública)

Senhor Presidente,

1. Por meio do Decreto Municipal nº 133, de 09 de março de 
2021, o Chefe do Executivo Municipal declarou (Situação de Emergên-
cia/Estado de Calamidade Pública) nas áreas do município de São Ber-
nardo/MA discriminadas no Sistema Integrado de informações sobre 
desastres (S2ID)

2. Com base nas informações constantes no sistema S2ID (Pro-
cesso: 59051.011319/2021-41) e atendendo ao que preceitua os incisos 
I a III do § 1º do artigo 6º da Instrução Normativa nº 36/2020, do Mi-
nistério do Desenvolvimento Regional, solicita-se o reconhecimento 
federal da situação de anormalidade declarada.

Em atenção ainda aos que determina o § 1º do Art. 6º da IN nº 
36/2020, cabe explicar as razões pelas quais requer o Reconhecimento:
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a) Os danos e prejuízos decorrentes do evento adverso implica-

ram no comprometimento da capacidade de resposta econômica e ad-
ministrativa do poder público municipal, o que implica na necessidade 
do reconhecimento;

b) Houve um aumento substancial de casos do coronavírus; O 
município se encontra em uma situação de colapso do sistema de saúde, 
a situação atual vem afetando faixas etárias mais jovens: 30 a 39 anos, 
40 a 49 anos e 50 a 59 anos”, aumentando o número de internações e 
mortes no município;

b) O setor de comércio teve piora em termos de baixa nas ven-
das. Como destaque negativo, refletindo queda nas receitas e, em alguns 
casos pressão nos custos; refletindo parcialmente sobre o reflexo do fe-
chamento do comércio em virtude das medidas restritivas no combate 
ao novo coronavírus;

 d) Para tanto submetemos o supracitado decreto, cópia em 
anexo, ao legislativo estadual visando a ratificação do nosso instrumen-
to normativo tendo em vista o disposto no artigo 6º inciso IV alínea c.

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos com-
plementares que se fizerem necessários.

Ao ensejo elevamos protestos de estima e consideração

Atenciosamente.

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 133, DE 09 DE ABRIL DE 2021.

Decreta situação de Calamidade 
Pública no Município de São Bernardo/
MA, em virtude do aumento do número de 
casos confirmados de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) no Município e 
no Estado do Maranhão, e define outras 
medidas para o enfrentamento da pande-
mia.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Estado 
do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e na forma que lhe con-
fere o Art. 70, VI, da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indica-
dores crescentes em todo país, inclusive com casos comprovados de 
nova cepa (mutação/variante), com potencial possivelmente mais ele-
vado de transmissibilidade, exigindo medidas mais enérgicas de com-
bate ao COVID-19;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Por-
taria n.º 188, de 3 de fevereiro de 2020, por conta da infecção humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 36.597, de 
17 de março de 2021, que declara estado de calamidade pública no Esta-
do do Maranhão em virtude da existência de casos de contaminação pela 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença infecciosa viral;

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar, no âmbito do 
Município de São Bernardo as regras, procedimentos e medidas de fun-
cionamento das atividades econômicas e públicas diante da epidemia 
enfrentada;

CONSIDERANDO, por fim, que, com os casos confirmados de 
contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), o Município preci-
sa adotar medidas mais rígidas de combate à pandemia

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada Situação de Calamidade em Saúde Pública 

no Município de São Bernardo - MA, a partir desta data até 31 de De-
zembro, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, 
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação e codifica-
ção brasileira de desastre 1.5.1.1.0.

Art. 2º. Para o enfrentamento do estado de calamidade pública 
ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais 
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 
justa indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição 
Federal, do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, e do art. 3º, inciso VII, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020;

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de 
bens e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade pública, 
nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

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

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

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade de que 
trata o art. 1º.

Art.6º. Fica revogado o Decreto Municipal n° 99, de 11 de maio 
de 2020. Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito de São Bernardo – MA, em 09 de abril de 
2021

JOÃO  IGOR VIEIRA CARVALHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 17, DE 15 DE ABRIL DE 2021

DECRETA ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA POR OCOR-
RÊNCIA DE CASOS DE COVID-19 
NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARA-
NHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos l, b, III, a 
do art. 13 e art. 57 da Lei Orgânica Municipal, e

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

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou, em 1 1 de março do corrente ano, o estado de pande-
mia de COVID-19;

CONSIDERANDO as diretrizes da Organização Mundial de 
Saúde, o estabelecendo o distanciamento social como medida mais 
eficaz para combater a propagação do COVID 19;

CONSIDERANDO a avaliação diária sobre a curva de cresci-
mento de novos casos e sobre o perfil da população atingida, visando à 
definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 36.597, de 
17.03.2021, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre o 
estado de calamidade pública, em todo o território do Estado do Mara-
nhão, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (Doença 
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), infecção causada pelo Coro-
navírus (SARS-CoV-2).

CONSIDERANDO o crescimento dos casos confirmados e 
com diagnóstico suspeito de COVID 19 no município de São Luís 
Gonzaga do Maranhão, bem como a existência de dezenas de casos 
positivos em todas as cidades contíguas a este município;

DECRETA:

Art.1º - Fica reiterado o estado de calamidade pública em todo 
o território do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, para fins 
de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19.

Art.2º - As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos de-
verão adotar todas as medidas e providências necessárias para fins de 
prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19, 
observado o disposto neste Decreto.

Parágrafo único: São medidas sanitárias, de adoção obrigatória 
por todos, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia cau-
sada pelo COVID-19, dentre outras:

I - a observância do distanciamento social, restringindo a circu-
lação, as visitas e as reuniões presenciais de qualquer tipo ao estrita-
mente necessário;

II - a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem 
das mãos, antes e após a realização de quaisquer tarefas, com a utili-
zação de produtos assépticos, como sabão ou álcool setenta por cento, 
bem como da higienização, com produtos adequados, dos instrumen-
tos domésticos e de trabalho;

III - a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com 
o antebraço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar;

IV – Fica determinado o uso obrigatório de máscaras de prote-
ção facial sempre que se estiver em recinto coletivo e nas vias publica, 
compreendido como local destinado a permanência utilização simul-
tânea por várias pessoas, fechado ou aberto, privado ou público, bem 
como nas suas áreas de circulação, nas vias pública e nos meios de 
transporte coletivos e individuais.

V- Fica determinado que os estabelecimentos comerciais deve-
rão afixar em lugar visível a capacidade máxima de ocupação.

Art.3º -Todos os locais, públicos ou privados, com fluxo de 
pessoas de forma simultânea, deverão adotar as seguintes medidas ao 
público em geral:

I – disponibilizar álcool 70% (setenta por cento), nas suas entra-
das e acessos de pessoas; e,

II – disponibilizar informações sanitárias visíveis sobre medidas 
de enfrentamento à pandemia do COVID 19.

Art. 4º - Para o enfrentamento do estado de calamidade pública 
ora declarado, ficam estabelecidas, ainda, as seguintes medidas:

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

II - Nos termos do art. 24, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e 
serviços destinados ao enfrentamento da calamidade pública.

Art. 5º Fica determinado que os servidores dos órgãos e en-
tidades laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, 
conforme viabilidade da função que ocupam e determinação de seus 
respectivos gestores.

Art. 6º - Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação 
pela COVID19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afasta-
do de suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as com-
provações necessárias junto a Administração Pública.

Art. 7º - Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências 
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes 
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de con-
tágio pela COVID-19, em especial, no período da calamidade pública, 
as medidas transitórias previstas neste decreto.

Art. 8º  - As chefias imediatas deverão submeter, preferencial-
mente, os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a 
situação de calamidade.

 
§ 1 0 Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e 

Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lo-
tados em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os 
necessários para o combate da pandemia.

§ 20 Os servidores afastados na forma deste artigo deverão per-
manecer em seus domicílios.

Art. 9º - A instituição do regime de trabalho remoto de que trata 
o art. 8º no período de estado de calamidade pública está condicionada:

I- A manutenção diária nos órgãos públicos de servidores sufi-
cientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos 
mesmos;

II- A inexistência de prejuízo ao serviço.

Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendi-
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mento à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos 
públicos.

Art. 10 - Ficam suspensas, por prazo indeterminado, as férias 
deferidas ou programadas dos servidores das áreas de saúde, seguran-
ça urbana, assistência social e do serviço funerário.

Art. 11 - Ficam vedados, ao longo do período de calamidade 
pública, afastamentos para viagens interestaduais não relacionadas a 
medidas de combate à pandemia.

Art. 12 - Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os ór-
gãos da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes 
providências:

I  - Suspender as reuniões, sessões e audiências presenciais, 
podendo realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - Fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições 
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculia-
ridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indis-
pensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente 
necessário;

III - Disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso 
aos interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade 
de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - Afastar, de imediato, pelo período de calamidade pública, 
servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos, expostos 
a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de 
sintomas mais graves decorrentes da infecção pela COVID-19, dos 
seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, se possível 
for;

V - Reorganização, se necessário para proteção dos servidores, 
a jornada de trabalho dos servidores, a critério do dirigente máximo do 
órgão ou entidade municipal;

VI - Impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios 
municipais;

VII - Suspender ou adiar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 
especial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução 
para os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o 
comparecimento presencial para perícias, exames, recadastramentos, 
provas de vida ou quaisquer outras providências administrativas no 
âmbito do Instituto de Previdência Municipal.

VIII - Determinar aos gestores e fiscais dos contratos:

a) Que notifiquem as empresas de prestação de serviços com ter-
ceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exi-
gindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a 
adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades de 
saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis 
ou infectados pela COVID-19 ou outra infecção respiratória; 

b) A intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo 
das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e 
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das 
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposi-
ção dos insumos necessários;

IX - Restringir a participação de, no máximo, 10 (dez) pessoas 
em velórios, tendo este a duração máxima de 10 (dez) minutos, reali-
zado preferencialmente ao ar livre e com caixão totalmente lacrado, 
sendo vedada a realização de velório em ambiente doméstico.

Parágrafo único. O atendimento ao público em todos os órgãos 
da Administração Pública Direta e Indireta, só poderá correr de forma 
individualizada, não descartando as medidas sanitárias já determi-
nadas, exceto nas atividades essenciais, como por exemplo áreas de 

saúde, segurança urbana, assistência social e serviço funerário, que 
atenderão a coletividade por serem essenciais;

Art. 12 - Os agentes da Guarda civil deverão controlar o fluxo 
de entrada e saída de pessoas em táxis ou similares, impedindo que 
embarquem pessoas sem o uso de máscara.

Art. 13 - Nos processos e expedientes administrativos, ficam 
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o 
estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não 
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres.

Art. 14 - Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indi-
reta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas comple-
mentares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições contrárias, e vigorará enquanto durar o estado 
de calamidade pública.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
GONZAGA DO MARANHÃO, 15 de abril de 2021.

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JÚNIOR
Prefeito do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão


