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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 11 DE MAIO DE 2021 - (TERÇA-

-FEIRA)

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 348/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO DE PAGAMENTO DO ICMS POR CONTRIBUINTES 
ENQUADRADOS NO SIMPLES NACIONAL, AO TEOR DA RESO-
LUÇÃO Nº 158, DE 24 DE MARÇO DE 2021, DO COMITÊ GES-
TOR DO SIMPLES NACIONAL (CGSN), E PRORROGA O PRA-
ZO PARA O PAGAMENTO DO ICMS RELATIVO À DIFERENÇA 
DE ALÍQUOTA NAS AQUISIÇÕES DE OUTROS ESTADOS E DO 
DISTRITO FEDERAL, DE QUE TRATA A LEI Nº 8.948, DE 19 DE 
MAIO DE 2009. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO WENDELL LAGES.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 349/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, QUE SUSPENDE, ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021, A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDA-
DE CADASTRAL E FISCAL PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NOS 
EIXOS AUXÍLIO À CONTRATAÇÃO E ESTÁGIO SOCIAL DO 
PROGRAMA TRABALHO JOVEM, E ALTERA A LEI Nº 11.384, DE 
16 DE DEZEMBRO DE 2020. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
REALATOR DEPUTADO WENDELL LAGES. 

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 350/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO,  QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTU-
RAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES NA ESTRUTURA BÁSICA DA 
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁ-
VEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDA-
DANIA – REALATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

4. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 351/2021, DE AUTORIA 
DO PODER EXECUTIVO QUE DISPÕE SOBRE A REESTRU-
TURAÇÃO DE CARGOS NA ESTRUTURA BÁSICA DO CORPO 
DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – REALATOR DEPUTADO  ADELMO 
SOARES.

5. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 352/2021, DE AUTORIA 
DO PODER EXECUTIVO QUE ALTERA A LEI Nº 11.361, DE 
14 DE OUTUBRO DE 2020, QUE ISENTA DO PAGAMENTO DO 
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO 
DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE 
COMUNICAÇÃO (ICMS), ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020, AS 
OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES COM AS MERCADORIAS QUE 
ESPECIFICA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA 
PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). COM PARECER FAVO-
RÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – REALATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

II - PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 

RL 1032/20)

6. PROJETO DE LEI N° 209/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, QUE INSTITUI O PROGRAMA AGENTE DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL QUILOMBOLA. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 

E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.
III- PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 

RL 1032/20)

7. PROJETO DE LEI Nº 130/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARNALDO MELO, QUE INSTITUI A SEMANA ES-
TADUAL DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS 
NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
NETO EVANGELISTA. 

8. PROJETO DE LEI Nº 167/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A 
ISENÇÃO DE COBRANÇA DA TAXA DE ESTACIONAMENTO, 
EM ESPAÇOS DE PROPRIEDADE DE PRESTADORES DE SERVI-
ÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, AOS PACIENTES SUBMETIDOS 
ÀS SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMO-
DIÁLISE, NO ÂMBITO DE ESTADO DO MARANHÃO. COM PA-
RECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUI-
ÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO E DA ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO. 

IV- PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM VOTAÇÃO-  ÚNICO TURNO

9. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 042/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 388/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS. RELA-
TOR DEPUTADO -ADELMO SOARES.

10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 043/2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº386/21, DE AUTORIA DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APRO-
VA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO GOVERNADOR 
NUNES FREIRE – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

V - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 

RL 1032/20)

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
005/2021, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTERA 
O ART. 105-A À RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449 DE 24 DE 
JUNHO DE 2004 (REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

12. REQUERIMENTO Nº 151/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES 
À PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA 
DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO MARANHÃO (PROCON/
MA), SRA. KAREN TAVEIRA BARROS, ACERCA DAS 
FISCALIZAÇÕES, DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS E 
MULTAS APLICADAS PELO ÓRGÃO. INDEFERIDO. O AUTOR 
RECORREU DA DECISÃO DA MESA.  
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13. REQUERIMENTO Nº 157/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES AO SE-
CRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, 
ACERCA DOS CUSTOS DE INSTALAÇÃO DO NOVO HOSPITAL 
DE CAMPANHA NO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADO 
NO ESPAÇO RENASCENÇA. INDEFERIDO. O AUTOR RECOR-
REU DA DECISÃO DA . 

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

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

16. REQUERIMENTO N° 135/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO PREFEITO DO MUNI-
CÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ, O SENHOR JOVALDO CAR-
DOSO OLIVEIRA JÚNIOR, PARA QUE EXPLIQUE AS RAZÕES 
PELAS QUAIS OS 93 (NOVENTA E TRÊS) APROVADOS NO ÚL-
TIMO CONCURSO REALIZADO PELO MUNICÍPIO, JÁ EMPOS-
SADOS, AINDA NÃO ENTRARAM EM EXERCÍCIO. INDEFERI-
DO. O AUTOR RECORREU DA DECISÃO. 

17. REQUERIMENTO N° 127/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTA-
DO, O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, PARA QUE INFORMEM 
O FORNECIMENTO AO PÚBLICO, DOS SEGUINTES MEDI-
CAMENTOS: QUEATIPINA, MICOFENALATO DE SÓDIO, ME-
SALASINA, OLANSAPINA, ADALIMUMABE, RIFAMPICINA, 
OFLOXASINA, MINOCICLINA, MESACOL, ZOMETA, NA FEME. 
INDEFERIDO. O AUTOR RECORREU DA DECISÃO.  

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

19. REQUERIMENTO N° 188/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO ESCLA-
RECIMENTOS AO PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE MOBILIDA-
DE URBANA NO MARANHÃO, SENHOR DANIEL CARVALHO, 
SOBRE O ARTIGO 15 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO PARA CREDENCIAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL Nº 
01/2021/MOB-MA, UMA VEZ QUE NÃO ESPECIFICA O NÚME-
RO DE CANDIDATOS A SEREM CONTEMPLADOS PELO PRO-

GRAMA. INDEFERIDO, O AUTOR RECORREU DA  DECISÃO. 

20. REQUERIMENTO N° 201/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO PRESIDENTE DA CO-
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) RESPONSÁVEL 
POR APURAR AÇÕES E OMISSÕES DO GOVERNO FEDERAL E 
EVENTUAIS DESVIOS DE VERBAS FEDERAIS ENVIADAS AOS 
ESTADOS, NO SENADO FEDERAL, SENADOR OMAR AZIZ (PS-
D-AM). PEÇO A VINDA DA REFERIDA COMISSÃO AO ETADO 
DO MARANHÃO PARA INVESTIGAR POSSÍVEIS DESVIOS DE 
RECURSOS DESTINADOS AO COMBATE DA CIVID – 19. 

VII - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

21. REQUERIMENTO Nº 087/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ES-
TADO DA GESTÃO,  PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SER-
VIDORES – SEGEP,   FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEI-
DA MOREIRA, PARA QUE ESCLAREÇA QUAL A LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES, SO-
BRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL CONTRIBUIÇÃO 
E SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES NA 
INATIVIDADE. 

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

23. REQUERIMENTO Nº 171/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PROCURADOR-
-CHEFE DA REPÚBLICA NO MARANHÃO, SENHOR JOSÉ RAI-
MUNDO LEITE FILHO SOLICITANDO CÓPIA DO RELATÓRIO 
REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 02 /2021/GIAC/MPF. 

24. REQUERIMENTO Nº 173/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO GOVERNADOR 
DO MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO PRESIDENTE 
DA AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLI-
COS (MOB), SENHOR DANIEL CARVALHO, SOLICITANDO IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AO VALOR TOTAL EMPENHADO, 
LIQUIDADO E PAGO PELO GOVERNO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LITORÂ-
NEA E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES, 
A ORIGEM DESSES RECURSOS ALÉM DA PORCENTAGEM DE 
ANDAMENTO E CRONOGRAMA DE ENTREGA, ALÉM DISSO, 
SOLICITO QUE ENCAMINHE A DATA DE INÍCIO DAS OPERA-
ÇÕES DO SISTEMA BRT NA AVENIDA DOS HOLANDESES. 

25. REQUERIMENTO Nº 174/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL, SENHOR RODRIGO PACHECO, SOLI-
CITANDO QUE INCLUA O ESTADO DO MARANHÃO NO ROL 
DOS ESTADOS ALCANÇADOS PELAS INVESTIGAÇÕES DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) QUE INVES-
TIGARÁ POSSÍVEIS DESVIOS DE RECURSOS DESTINADOS AO 
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COMBATE DA COVID-19. 

26. REQUERIMENTO Nº 186/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PREFEITO DO MU-
NICÍPIO DE SÃO LUIS GONZAGA , SENHOR FRANCISCO PE-
REIRA MARTINS JUNIOR,  SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS 
SOBRE O EPISÓDIO AMPLAMENTE DIVULGADO NAS REDES 
SOCIAIS POR MEIO DE VÍDEO EM QUE HÁ HOMENS CARRE-
GANDO UMA MULHER EM UMA ESPÉCIE DE REDE, APÓS TER 
SIDO ATENDIDA NO MUNICÍPIO DE BACABAL, POR INEXIS-
TIR ESTRADAS QUE POSSIBILITEM O ACESSO DE ALGUNS 
POVOADOS AO CENTRO DA CIDADE, RAZÃO PELA QUAL É 
IMPOSSÍVEL A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, A EXEMPLO DE 
AMBULÂNCIAS. 

27. REQUERIMENTO N° 189/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO ES-
CLARECIMENTO AO PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE MOBILI-
DADE URBANA NO MARANHÃO, SENHOR DANIEL CARVA-
LHO, SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
DESTINADA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS 
TAXISTAS, MOTO TAXISTAS E MOTORISTAS DE APLICATIVO, 
PREVISTO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 345 DE 26 DE MAR-
ÇO DE 2021. 

28. REQUERIMENTO N° 164/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DETINHA, SOLICITANDO QUE SEJA RETIRADO DE 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA O PROJETO DE LEI Nº 124/2021, DE 
SUA AUTORIA.   

29. REQUERIMENTO Nº 197/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE SEJA RETIRADO 
DE TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº 225/2021, DE SUA AU-
TORIA. 

30. REQUERIMENTO Nº 198/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDSON ARAÚJO, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIA-
DA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR 
ANTÔNIO FURTADO DA SILVA, PELO SEU FALECIMENTO, 
OCORRIDO NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO. 

31. REQUERIMENTO Nº 199/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO 
SENHOR EDMILSON JOSÉ ALVES DA SILVA,  PELO SEU FALE-
CIMENTO, OCORRIDO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE 
ANO. 

32. REQUERIMENTO Nº 202/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA THAYZA HORTEGAL, SOLICITANDO QUE SEJA RE-
TIRADA DE TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº 154/2021, DE 
SUA AUTORIA. 

MENSAGEM Nº 044/2021        
São Luís, 06 de Maio de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe 
sobre a criação da Força Estadual Integrada de Segurança Pública.

Inicialmente, frisamos que as mudanças constantes desta propos-
ta legislativa não implicarão criação de qualquer cargo público. Serão 
utilizados exclusivamente cargos já existentes na estrutura da Adminis-
tração Pública, com adaptações por meio de alteração de nomenclaturas 

e remanejamento entre as estruturas do Poder Executivo.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública, estruturada através 

da Lei nº 9.340, de 28 de fevereiro de 2011, como órgão da administra-
ção direta, detém, na forma da Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, a 
finalidade de preservação da ordem pública, da incolumidade das pes-
soas e do patrimônio.

Considerando que o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, 
caput, da Constituição Federal, impõe a execução dos serviços públi-
cos com presteza, perfeição e rendimento funcional, a presente Medida 
Provisória, visando tornar a ação policial mais efetiva, dispõe sobre a 
criação da Força Estadual Integrada de Segurança Pública, com cir-
cunscrição em todo o Estado do Maranhão.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em apreço 
reside, em especial, na necessidade de dar maior efetividade às ações 
desenvolvidas pelo sistema de segurança do Estado do Maranhão e, as-
sim, garantir a manutenção da prestação adequada e contínua desses 
serviços.

Por outro lado, a urgência decorre do supramencionado princípio 
da eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República), e do princí-
pio da supremacia do interesse público, os quais demandam velocida-
de na realização de mudanças administrativas com vistas a assegurar a 
adequada prestação dos serviços públicos.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 353, DE 05, DE MAIO DE 2021.
 

Dispõe sobre a criação da Força 
Estadual Integrada de Segurança Pública.

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

Art. 1º Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública, a Força Estadual Integrada de Segurança Pública 
(FEISP), no Município de São Luís/MA, e com circunscrição em todo 
o Estado do Maranhão.

Art. 2º A Força Estadual Integrada de Segurança Pública será 
composta por servidores do Sistema de Segurança Pública do Estado do 
Maranhão, designados pelo Secretário de Estado da Segurança Pública.

§ 1º A Coordenação Geral da FEISP ficará a cargo do Subsecre-
tário de Segurança Pública.

§ 2º A Coordenação Integrada Operacional será exercida por um 
Delegado de Polícia Civil, um Oficial de Polícia Militar e um Oficial do 
Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 3º A atuação da FEISP se dará de forma integrada, com todos 
os seus servidores, respeitadas as competências legais de cada força.

Parágrafo único. A integração entre as instituições componentes 
da FEISP será demonstrada não somente por meio das ações profissio-
nais conjuntas, como também pela uniformidade da apresentação de 
seus integrantes, com padronização de equipamentos, fardamentos e 
viaturas.

Art. 4º A FEISP não implicará a criação ou transformação de 
cargos públicos.

Art. 5º O Secretário de Estado da Segurança Pública adotará as 
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providências para a imediata implantação da Força Estadual, em con-
formidade com o disposto nesta Medida Provisória.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 10 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA 
E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 046/2021                                     
São Luís, 11 de Maio 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 parcialmente, 
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei 
nº 115/2021, que institui o “Selo Amigo da Saúde”, aos bares, restau-
rantes, lanchonetes e estabelecimentos afins, em todo o Estado do Ma-
ranhão.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
115/2021, que institui o “Selo Amigo da 
Saúde”, aos bares, restaurantes, lancho-
netes e estabelecimentos afins, em todo o 
Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem o art. 47, caput, e o art. 
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei 
nº 128/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, institui o “Selo Amigo 
da Saúde”, a ser concedido aos bares, restaurantes, lanchonetes e esta-
belecimentos afins, em todo o Estado do Maranhão, que seguirem todos 
os protocolos sanitários de higiene e segurança alimentar relacionados 
a prevenção do COVID-19.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção 
ao caput e ao § 1º do art. 2º do Projeto de Lei nº 115/2021, abaixo 
transcritos, pelas razões a seguir delineadas.

Art. 2º A obtenção do selo somente será expedida após a emis-
são do certificado de regularidade emitido pela Secretaria de Estado da 
Saúde, após aval da Vigilância Sanitária, a qual atestará a regularidade 
de registro dos seguintes procedimentos:

(...)
§ 1º O selo será emitido, gratuitamente, ao estabelecimento 

pela Secretaria de Estado da Saúde após o protocolo do certificado de 

regularidade emitido pela Vigilância Sanitária.
É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 

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

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

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da 
Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas 
públicas, versando sobre organização administrativa e estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes. 

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

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

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

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

[grifo nosso]
Destarte, o caput e o art. 2º da proposta em comento ao atribuir à 

Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão a competência pela emis-
são do “Selo Amigo da Saúde” aos estabelecimentos privados locali-
zados no Estado do Maranhão que atendam aos requisitos elencados, 
disciplina matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do 
Poder Executivo (postulado da reserva da administração).

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder Le-
gislativo estabelecer atribuições para Secretarias de Estado ou órgão 
vinculado ao Poder Executivo Estadual, e dispor sobre a organização 
administrativa, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239 
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual n. 
9.726/1992. 4. Criação do Conselho de Comunicação Social. 5. O art. 
61, § 1º, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal, prevê reserva de 
iniciativa do chefe do Poder Executivo para criação e extinção de mi-
nistérios e órgãos da administração pública. 6. É firme a jurisprudên-
cia desta Corte orientada pelo princípio da simetria de que cabe ao 
Governador do Estado a iniciativa de lei para criação, estruturação 
e atribuições de secretarias e de órgãos da administração pública. 7. 
Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o processo le-
gislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação 
direta julgada procedente.

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

Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 
24 do Estado de Alagoas. Alteração na composição do Conselho Es-
tadual de Educação. Indicação de representante pela Assembleia 
Legislativa. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. 1. A 
ação direta foi proposta em face da Emenda Constitucional nº 24/02 do 
Estado de Alagoas, a qual dispôs sobre a organização e a estruturação 
do Conselho Estadual de Educação, órgão integrante da Adminis-
tração Pública que desempenha funções administrativas afetas ao 
Poder Executivo, conferindo à Assembleia Legislativa o direito de 
indicar um representante seu para fazer parte do Conselho. 2. A 
disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação 
e definição das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da 
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Administração Pública estadual, ainda que por meio de emenda cons-
titucional, revela matéria que se insere, por sua natureza, entre as 
de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo local, pelo que 
disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição Federal. 
Precedentes. 3. A EC nº 24/02 do Estado de Alagoas incide também 
em afronta ao princípio da separação dos Poderes. Ao impor a in-
dicação pelo Poder Legislativo estadual de um representante seu 
no Conselho Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso que 
não guarda similitude com os parâmetros da Constituição Federal. 
Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um Poder sobre o 
outro, caracterizando manifesta intromissão na função confiada ao 
chefe do Poder Executivo de exercer a direção superior e dispor 
sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública. 
4. Ação direta julgada procedente.

(STF. ADI 2654, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal 
Pleno, julgado em 13/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 
DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014, grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO N. 12.516/2007. 
INSTITUIÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO 
DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A ju-
risprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o dis-
posto no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal estabelece regra 
de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para criação e 
extinção de órgão da administração pública. Precedentes. 2. Ofende 
o princípio da separação dos poderes lei de iniciativa parlamentar 
que disponha sobre órgãos da administração pública. Precedentes. 
3. Ação direta julgada procedente.

(STF. ADI 4000, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 
DIVULG 01-06-2017 PUBLIC 02-06-2017, grifo nosso)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO 
QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE INVIABILI-
DADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS 
FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA 
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucio-
nal da reserva de administração impede a ingerência normativa do 
Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência ad-
ministrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legisla-
tivo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos 
emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao 
Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da sepa-
ração de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo 
que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho 
de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, 
quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o prin-
cípio da divisão funcional do poder, representa comportamento hete-
rodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação “ultra vires” 
do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, 
exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas 
institucionais.

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

Ementa: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE INICIA-
TIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES 
AO PODER EXECUTIVO PARA SUPERVISIONAR A PRODUÇÃO 
DE FILMES PUBLICITÁRIOS PARA PREVENÇÃO AO USO DE 
DROGAS, FISCALIZAR A EXIBIÇÃO NAS SALAS DE CINEMA E 
LAVRAR MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIA-
TIVA RECONHECIDA. 1. As regras de distribuição de competências 

legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divi-
são de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predomi-
nância do interesse. 2. A própria Constituição Federal, presumindo de 
forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da pre-
dominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências 
para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito 
Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior 
centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), 
ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Muni-
cípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A lei estadual sob análise, ao estabelecer 
a obrigatoriedade da exibição, antes das sessões, em todos os cinemas 
do Estado, de filme publicitário esclarecendo as consequências do uso 
de drogas, disciplina matéria de proteção e defesa da saúde (CF, art. 
24, XII). Alegação de usurpação de competência legislativa privativa 
da União rejeitada. 4. Por outro lado, ao atribuir ao Poder Execu-
tivo a supervisão de filmes publicitários, a fiscalização de salas de 
cinema e a lavratura de multas pelo descumprimento da obriga-
ção de exibição dos filmes especificados, a lei estadual, de iniciativa 
parlamentar, viola regra constitucional que determina a iniciativa 
privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização 
administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, e). 5. Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade julgada procedente.

(STF, ADI 5140, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tri-
bunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-230  DIVULG 26-10-2018  PUBLIC 29-10-2018)

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, forçoso reconhecer a 
necessidade de veto ao caput e ao § 1º do art. 2º do Projeto de Lei 
nº 115/2021, em razão dos vícios de inconstitucionalidade acima deli-
neados.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 115/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 254 /2021

Cria o “Programa de Apoio Emo-
cional para os profissionais de saúde que 
atuam nos diversos postos de atendimento 
dos pacientes com COVID-19”, no âmbi-
to do Estado do Maranhão.

Art. 1º – Fica criado o “Programa de Apoio Emocional para os 
profissionais de Saúde, que atuam nos diversos postos de atendimento 
dos pacientes com COVID-19”, no âmbito do Estado do Maranhão, que 
atuam na rede pública e privada.

Art. 2º – O objetivo deste programa é oferecer o acompanhamen-
to psicológico online para os profissionais da área da Saúde e ajudar 
no controle do absenteísmo na área da Saúde do Estado de Maranhão.

Art. 3º – O atendimento psicológico poderá ser realizado de for-
ma virtual para conectar esses trabalhadores a psicólogos voluntários 
ou contratados pelo Poder Executivo, a critério da Secretaria de Estado 
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da Saúde.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que 
couber, objetivando sua melhor aplicação.

Art. 5º – As despesas decorrentes desta lei correrão por dotação 
orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas caso seja necessá-
rio, mediante prévia justificativa.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de abril de 2021. - 
DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Muito além da crise sanitária que vivemos, estamos diante de 
uma chuva de incertezas e preocupações, que tem nos levado a um es-
tado geral de nervos.

Agora imagina o que os profissionais da Saúde que estão na linha 
de frente não estão enfrentando? Além da carga horária excessiva, a 
exposição e risco da saúde, as frustações por ver tantos pacientes indo 
ao óbito de forma tão rápida e agressiva.

Esta pandemia de Covid-19, causada pela infecção pelo novo co-
ronavírus (SARS-CoV-2) tem debilitado não apenas a saúde física, mas 
também a mental dos médicos e demais profissionais da área da saúde 
que lidam diretamente no combate à pandemia.

Nesse momento de grande desgaste físico e psicológico, estes 
profissionais precisam de suporte para enfrentar o “inimigo invisível” 
do coronavírus, que é o prejuízo a saúde mental. Estafa, cansaço físico 
e psicológico, acabam por afetar a mente desses profissionais. Além das 
noticiais de falecimentos de amigos de profissão, que produzem tristeza 
e muito temor.

O atendimento psicológico se faz necessário para que eles te-
nham um equilíbrio emocional, e possam seguir firmes nessa guerra 
contra essa pandemia, que sabemos que há uma longa caminhada pela 
frente. Com esse atendimento de forma virtual, poderemos amenizar o 
grande impacto que pode ser causado a tais profissionais.

Além de que esse programa ajuda a fortalecer o controle sobre 
um eventual absenteísmo na área da saúde são causados por doenças e 
problemas de saúde, falta de motivação, estresse, depressão ou mesmo 
outros motivos.

Diante do exposto, solicito apoio para a aprovação da presente 
propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de abril de 2021. - 
DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 255 /2021

Institui o Dia Estadual de Comba-
te ao Assédio Sexual contra Mulheres no 
ambiente de trabalho.

Art. 1º – Fica instituído o Dia 16 de dezembro, como o Dia Es-
tadual de Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no Ambiente de 
Trabalho, público ou privado, a ser realizado, anualmente.

Art. 2º – O dia tem como objetivo sensibilizar e conscientizar 
a sociedade sobre a necessidade de erradicar o Assédio Sexual contra 
Mulheres no Ambiente de Trabalho como forma de disciplinamento, 
punição ou por qualquer motivação e pretexto. 

Art. 3º – Neste dia do ano, o Estado realizará ações de mobiliza-
ção, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, 
visando ao enfrentamento ao assédio sexual contra mulheres no am-
biente de trabalho.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de abril de 2021. - 
DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O dia 16 de dezembro foi marcado por um caso de repercussão 
nacional, onde a Deputada Isa Penna foi vítima de assédio sexual, em 
seu ambiente de trabalho, fato este flagrado pela câmara. 

O caso foi amplamente divulgado em todas mídias e gerou muita 
revolta. Em resposta ao fato, a ALESP puniu o autor da ilicitude.

A deputada vítima comemorou a decisão se manifestando com 
as seguintes palavras: “Deixamos um recado para a sociedade: a ALESP 
não aceitará assédio, nós, mulheres, não iremos aceitar assédio, seja ele moral, 
sexual ou psicológico!”

O fato ocorrido ganhou força em todos Estados, evidenciando 
essa bandeira de combate ao assédio no ambiente de trabalho. 

Portanto, o que se objetiva com essa legislação, é termos um dia, 
para que anualmente possamos, levantar essa discussão e debate am-
plamente.

Diante do exposto, conclamo os nobres pares à aprovação do pre-
sente projeto de lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de abril de 2021. - 
DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 256 /2021

Dispõe sobre a reserva de vagas de 
estacionamentos públicos e privados aos 
portadores de doenças reumáticas e dá 
outras providências

Art. 1º - Fica assegurado aos portadores de doenças reumáticas, 
reserva de vagas em estacionamentos públicos e privados no âmbito do 
Estado do Maranhão.

Parágrafo único - O número de vagas tratadas no “caput” do 
artigo primeiro desta Lei, será de no mínimo 2% (dois por cento) das 
vagas disponíveis, localizados em áreas próximas a entrada ou entradas 
principais dos estabelecimentos, cabendo ao responsável pessoa física 
ou jurídica, providências no sentido de sinalizar os espaços reservados.

Art. 2º - Terão direito a vaga, portadores das doenças reumáticas:
I- Arterite de Takayasu;
II- Artrite Idiopática Juvenil;
III- Artrite Psoriásica;
IV- Artrite Reumatoide;
V- Espondiloartrites;
VI- Fibromialgia;
VII- Gota;
VIII- Ler/ Dort;
IX- Lombalgia;
X- Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES);
XI- Manifestações reumáticas relacionadas ao Vírus da Imunode-

ficiência Humana (AIDS);
XII- Osteoartrite (Artrose);
XIII- Osteoporose;
XIV- Polimialgia reumática e arterite de células gigantes;
XV- Pseudogota;
XVI- Reumatismo de partes moles;
XVII- Síndrome Anti-fosfolípide;
XVIII- Vasculites.
Art. 3º - O símbolo, emblema, logotipo ou logomarca de acessi-

bilidade às vagas de estacionamento tratados na presente Lei, deverão 
seguir o mesmo parâmetro dos já existentes.

Art. 4º - As pessoas acometidas de uma das doenças tratada 
no artigo segundo desta Lei, devem apresentar laudo médico expe-
dido pelo especialista de uma Unidade de Pronto Atendimento ou de 
um Hospital Público ou Particular, indicando o indício clínico de ser 
portador de uma doença reumática, e, caso confirmado, deverá ser co-
municado à autoridade responsável para a emissão do adesivo com o 
símbolo pertinente, que tomará eventuais providências no âmbito de 
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sua competência.

Art. 5º - Ao Poder Público compete estabelecer, através de De-
creto, regulamentação própria, às medidas necessárias para o cumpri-
mento da presente Lei.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 10 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

JUSTIFICATIVA

Doenças reumáticas, popularmente conhecidas como “reumatis-
mo” são prevalentes e representam um conjunto de diferentes doenças 
que acometem o aparelho locomotor, ou seja, ossos, articulações ou 
“juntas”, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos.

São doenças crônicas, que modificam toda a vida das pessoas 
acometidas e em sua maioria, modificam de forma drástica. E estão 
entre as principais causas de afastamento do trabalho ou aposentadoria 
precoce por doença.

As doenças reumatológicas afetam todo o organismo, não somen-
te as “juntas”, não têm cura, mas têm tratamento. E receber essa notícia 
que não há cura, pode causar ansiedade e depressão em alguns pacien-
tes, e exigir também o tratamento com antidepressivos.

Não apenas a doença em si que determina o direito e sim as con-
dições clínicas e as limitações impostas. Tendo em vista que atingem de 
forma intensa o aparelho locomotor, causando assim dificuldades para 
longas caminhadas, limitação de tempo em pé e diminuição à exposição 
solar. Além disso, também podem comprometer outras partes e funções 
do corpo humano, como rins, coração, pulmões, olhos, intestinos e pele.

Os sintomas das doenças reumáticas são diversos e variam em 
intensidade de paciente para paciente ou da fase da doença.

Os principais sintomas relacionados a elas são:
•	 Dores nas articulações
•	 Mãos inchadas
•	 Dificuldade para se movimentar
•	 Rigidez nas articulações, principalmente ao acordar
•	 Diminuição da flexibilidade da coluna
•	 Dor noturna nas costas
•	 Sono não reparador
•	 Limitação em movimentos comuns
•	 Extrema fadiga e cansaço
•	 Sensibilidade à luz (nos casos de pacientes com LES a ex-

posição ao sol deve ser mínima, por isso também, a reserva de vaga 
ajudaria pacientes com esse tipo de sintoma)

Para a Organização Mundial de Saúde, a palavra “deficiência” 
significa “uma anomalia de estrutura ou aparência do corpo humano e 
do funcionamento de um órgão ou sistema, independente de sua causa, 
tratando-se a princípio de uma perturbação de tipo orgânico. Por sua 
vez, concebe que a “incapacidade reflete as consequências de uma defi-
ciência no âmbito funcional e da atividade do indivíduo, representando 
desse modo uma perturbação no plano pessoal”

Diante desse contexto, considerando a gravidade das doenças 
reumáticas que são invisíveis aos olhos humanos mas reais e dramáti-
cas para quem com elas convive, seria de suma importância assegurar 
a reserva de vaga para que os portadores de tais doenças pudessem ao 
menos ter direito de ter diminuída a distância para adentrar ou sair das 
empresas e também ter diminuída a sua exposição aos raios solares para 
aqueles que possuem sensibilidade a exposição solar.

Esse projeto tem como objetivo assegurar maior conforto para 
aqueles que sofrem muitas vezes de maneira silenciosa, por ter sua dor 
medida apenas por si, motivo pelo qual submeto a esta Casa para apro-
vação. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 10 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 010 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manoel Bequimão” ao Cel Car-
los Augusto Furtado Moreira

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel 
Bequimão” ao Cel Carlos Augusto Furtado Moreira

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Infância/Adolescência
Nasceu em São Luís/MA, no dia 24 de novembro de 1961, filho 

primogênito de José de Ribamar Moreira e Isabel Furtado Moreira.
Nas escolas flui à sua veia poética escrevendo para as jovens que 

lhe chamavam a atenção: acrósticos, quadras e poemas.
É casado com Fabiane dos Santos Santana Moreira, com quem 

tem o filho Carlos Augusto Furtado Moreira Filho (10 anos).
Polícia Militar do Maranhão (PMMA)
Ingressou no dia 05/03/1981 e formou-se em Sargento em 

11/12/1981; em 10/10/1987 foi declarado Aspirante-A-Oficial, chegan-
do ao posto de Coronel em 21/04/2015, onde exerceu funções de chefia 
e direção, destacando o comando em duas oportunidades da Academia 
de Polícia Militar Gonçalves Dias, unidade de ensino superior, após 
frequentar todos os cursos de pós-graduação para a ascensão profis-
sional.

Participou de inúmeros Cursos, Seminários, Congressos, Jorna-
das, Conferências, Fóruns, Workshops, Palestras, Ciclos de Debates, 
Encontros Pedagógicos e Viagens de Estudos, municipais, estaduais e 
internacionais, nas áreas de gestão de pessoal, de ensino, financeira, 
orçamentária; polícia comunitária e direitos humanos. 

Foi aluno da Escola Superior de Guerra – ESG (Instituto de Al-
tos Estudos de Política, Defesa e Estratégia, integrante do Ministério 
da Defesa do Brasil) e representou o Brasil em uma missão das Nações 
Unidas (organização internacional com o objetivo de facilitar a coope-
ração em termos de direito e segurança internacional, desenvolvimento 
econômico, progresso social, direitos humanos e da paz mundial) na 
Guatemala, para verificação de direitos humanos. 

Formação Acadêmica
- Segurança Pública (APMMG); 
- História Licenciatura (UFMA); 
- Direito Bacharelado (UNICEUMA);
- Especialização em Gestão Estratégica em Defesa Social 

(UFPA);
- Especialização em Cidadania, Direitos Humanos e Gestão da 

Segurança Pública (UFMA).
Monografias Acadêmicas
- Guerra e Paz na Guatemala: uma leitura do conflito armado e 

da ação da ONU na sociedade guatemalteca (UFMA);
- Respeito e Garantia dos Direitos Humanos: concepção doutri-

nária na PMPA; 
- Polícia Comunitária: uma aplicação prática da interação efeti-

va entre a PM e a sociedade no fortalecimento dos direitos humanos no 
Maranhão (UNICEUMA); 

- Policiamento Comunitário no Bairro da Liberdade, em São 
Luís do Maranhão: Implantação e Resultados (UFPA); 

- As Possibilidades de uma Verdadeira Valorização Profissional 
Policial no Brasil (Conferência Nacional de Segurança Pública, Go-
verno Federal).

Artigo Científicos:
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- A Necessidade de Treinamento dos Ordenadores de Despesas 

das Unidades Orçamentárias da PMMA (ACW); 
- A Educação em Direitos Humanos na Formação de Policiais 

– Um Estudo de Caso na Academia de Polícia Militar do Maranhão 
(UFMA).

Outras Atividades Científicas:
- 02 (duas) Participações em bancas de Trabalho de Conclusão 

de Curso de Graduação;
- 04 (quatro) Orientações em Trabalho de Conclusão de Curso 

de Graduação;
- 02 (duas) Participações em Bancas de Trabalhos de Conclusão 

de Curso de Pós-Graduação;
- 05 (cinco) Projetos Profissionais concluídos.
Elogios e Referências Elogiosas
- Cel PMMG Klinger Sobreira de Almeida – Cmt da Academia de 

Polícia Militar de Minas Gerais, em três oportunidades; 
- Maj PMMA Antônio dos Santos Sousa – Cmt da Companhia de 

Polícia de Choque Independente da PMMA; 
- Secretário de Estado do Meio Ambiente e Turismo do Mara-

nhão;
- Maj PM Teodomiro de Jesus Diniz Moraes – Cmt do Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMA; 
- Maj Willmar Maciel Mendes – Cmt do Batalhão de Polícia Flo-

restal da PMMA; 
- Cel PMMA Manoel de Jesus Moreira Bastos – Cmt Geral da 

PMMA; 
- Cel Walderi Assis de Jesus – Diretor de Finanças da PMMA; 
- Cel William Romão – Cmt Geral da PMMA; 
- Deputada Estadual Janice Braide – Assembleia Legislativa do 

Maranhão;
- Cel QOPM Francisco Melo da Silva – Cmt do Comando do 

Policiamento Metropolitano da PMMA; 
- Cel QOPM Roberto Uchoa Lima – Diretor de Ensino da PMMA; 
- Cel QOPM Antônio Alves da Silva – Cmt Geral da PMMA.
Moções Legislativas
- Moção de Aplausos e Congratulações (Câmara Municipal de 

São Luís) em duas oportunidades; 
- Moção de Aplausos (Câmara Municipal de São Luís); 
- Moção de Felicitações (Câmara Municipal de Pinheiro); 
- Moção de Aplausos (Câmara Municipal de Pinheiro). 
Condecorações (Medalhas, Troféus e Placas)
- Medalha Simão Estácio da Silveira (Câmara Municipal de São 

Luís); 
- Medalha de Mérito Tiradentes (Polícia Militar do Tocantins); 
 - Medalha Brigadeiro Falcão (PMMA); 
- Medalha de Serviço Policial Militar – 10 anos (PMMA); 
- Medalha de Serviço Policial Militar – 20 anos (PMMA);
- Medalha de Mérito (Polícia Militar de Sergipe); 
- Medalha Intendente Antônio Lemos (Guarda Municipal de Be-

lém); 
- Medalha Governador Luís Domingues (Gabinete Militar do 

Governo do Estado do Maranhão);
- Medalha de Mérito Operacional (PMMA); 
- Medalha Alferes Moraes Santos (Corpo de Bombeiros Militar 

do Maranhão);
- Medalha Mérito Policial Militar Tiradentes (Polícia Militar do 

Para); 
- Medalha de Serviço Policial Militar – 30 anos (PMMA); 
- Medalha Centenária Governador Luís Domingues (Gabinete 

Militar do Governo do Estado do Maranhão); 
 - Medalha Desembargador Moreira (Corpo de Bombeiros Mili-

tar do Estado do Ceará); 
 - Medalha Mérito do Ensino Policial Militar Coronel PM Libe-

rato de Carvalho (Academia de Polícia Militar da Bahia); 
 - Medalha Cinquentenário do Batalhão de Suez (Associação 

Brasileira de Integrantes do Batalhão de Suez); 
 - Medalha Jose Moreira da Rocha (Casa Militar do Governo do 

Estado do Ceará); 
 - Medalha Amigo da Marinha (4º Distrito Naval da Marinha do 

Brasil); 
 - Troféu 78ª Festa de São Marçal; 
 -Troféu Personalidade do Ano (Cidade de Pinheiro); 
- Placas de Reconhecimento pela composição da letra e música 

(Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças); 
- Placa de Reconhecimento por ter comandado a Academia de 

Polícia Militar Goncalves Dias (Oficiais, Praças e Funcionários Ci-
vis); 

- Placa de Reconhecimento pelos 35 anos de serviço a Polícia 
Militar do Maranhão (PMMA).

Condecorações (Certificados e Diplomas de Honra)
- Honra ao Mérito (Associação dos Moradores do Bairro Ponte 

de Caxias/MA);
- Amigo (Batalhão de Polícia Florestal - BPFLO); 
- Amigo (Clube dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros 

Militar do Maranhão - COPM); 
- Reconhecimento (Missão das Nações Unidas em Guatemala - 

MINUGUA); 
- Honra (Associação Regional de Cabos e Soldados da Policia 

Militar de Imperatriz e Açailândia/MA - ARCSPMIA); 
- Reconhecimento (Condomínio Um Novo Tempo II); 
- Facilitador (I Conferencia de Meio Ambiente do Estado do Ma-

ranhão); 
- Amigo (1º Batalhão de polícia Militar - BPM); 
- Reconhecimento (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Praças - CFAP); 
- Honra ao Mérito (24º Batalhão de Caçadores do Exército Bra-

sileiro); 
- Reconhecimento (78ª Festa de São Marçal); 
- Reconhecimento (6º Batalhão de Polícia Militar - BPM); 
- Palestrante (PMMA); 
- Amigo (Batalhão de Missões Especiais - BME); 
- Coordenador de Mesa em Jornada (CEST/Faculdade Santa Te-

rezinha);
- Amigo (24º Batalhão de Caçadores “Batalhão Barão de 

Caxias/ExB); 
- Carta Patente de Oficial nº 001/2006 (Polícia Militar do Ma-

ranhão - PMMA); 
- Apostilamento de Carta Patente como Oficial Superior 

(PMMA); 
- Ministrante da Aula Inaugural e Instrutor (Guarda Municipal 

de Pinheiro - GMP); 
- Ministrante de Seminário (Associação dos Praças Militares do 

Estado do Ceará - ASPRAMECE); 
- Amigo e Colaborador “em duas oportunidades” (Guarda Mu-

nicipal de Pinheiro - GMP); 
- Palestrante em Seminário (Centro de Referência da Assistência 

Social - CRAS/Secretaria de Desenvolvimento Social de Cantanhêde); 
- Palestrante em Curso (Secretaria de Segurança Pública do Es-

tado do Maranhão); 
 - Honra ao Mérito, em duas oportunidades (Academia Coronel 

Walterler - ACW); 
- Aluno Nota Dez (ACW); 
 - Ministrante de Aula da Saudade (Academia de Polícia Militar 

Gonçalves Dias - APMGD); 
- Agradecimento (Comando do Policiamento Especializado - 

CPE);
- Palestrante (Rotary Clube de São Luís Praia Grande); 
- Amigo (Ronda Ostensivas Táticas Metropolitana - ROTAM); 
- Honra ao Mérito (5º Batalhão de Polícia Militar - BPM); 
- Reconhecimento (Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 

- APMGD);
- Conselheiro (Corpo de Capelães Oficiais do Brasil - CCOB); 
- Amigo (9º Batalhão de Polícia Militar - BPM); 
- Amigo do Batalhão – Legião Barão de Caxias (24 Batalhão de 
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Infantaria Leve/ExB); 

- Moderador de Mesa Redonda, em duas oportunidades (Univer-
sidade Estadual do Maranhão - UEMA); 

- Aula Inaugural (Corpo de Capelães Oficiais do Brasil - CCOB); 
- Honra ao Mérito (CCOB); 
- Amigo (9º Batalhão de Polícia Militar - BPM); 
- Contribuição (Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias - 

APMGD);
- Painelista (Universidade Federal do Maranhão - UFMA); 
Títulos: 
- Título de Reconhecimento (Batalhão de Polícia Ambiental - 

BPA);
- Cidadão do município de São Bento/MA; 
- Cidadão do município de Cantanhede/MA; 
- Cidadão do município de Presidente Sarney/MA; 
- Acadêmico Efetivo e Perpétuo (Academia Maranhense de Ciên-

cias, Letras e Artes Militares - AMCLAM), titular da cadeira nº 01 que 
tem como patrono Feliciano Antônio Falcão;

- Honorífico de Embaixador da Paz (Supremo Consistório Inter-
nacional dos embaixadores da Paz).

PRODUÇÃO ACADÊMICA LITERÁRIA E ARTÍSTICA
Pesquisador, articulista, cronista, poeta, historiador, idealizador, 

fundador e primeiro presidente da Academia de Ciências, Letras e Ar-
tes Militares – AMCLAM.

Composição:
– Canção do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Pra-

ças – CFAP, “letra e música” (1981) da Polícia Militar do Maranhão 
(PMMA); 

Artigos Publicados: 
– O Batalhão de Polícia Florestal e o seu dia-a-dia (Polícia Mi-

litar em Revista - PMMA); 
– Clube dos Oficiais (Polícia Militar em Revista - PMMA);  
– Polícia Florestal Aposta na Consciência Ecológica (Polícia 

Militar em Revista - PMMA);  
– Apresentação 18 (Livro A Cara Nova da Polícia Militar do Ma-

ranhão de Hélio Maranhão); 
– Organizações Policiais no Brasil (Revista Direito Militar da 

Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais) 
– Autor de inúmeros artigos opinativos e técnicos publicados em 

periódicos, blogs, sites e revistas do país; 
– autor e mantém o blog: www. celqopmfurtado.blogspot.com  

(2001 a 2020) e administra o site: www.amclamma.org. 
Organizador/coordenador:
– Editor Chefe do Jornal “O Espadim” do Diretório Acadêmico 

Euclides da Cunha da APMMG (1986 – 1987);  
– Revista Comemorativa dos Aspirantes da APMMG (Imprensa 

Oficial do Estado de MG, Belo Horizonte, 1987);  
– Revista Aspirantes 2014 da Academia de Polícia Militar Gon-

çalves Dias (Arte Visual, Fortaleza, 2014); 
– Revista O Brigadiano da Academia Maranhense de Ciências, 

Letras e Artes Militares - AMCLAM, (Ano I, nº 1, São Paulo: Edições 
Sohan, 2019);

– Revista O Anuário da Academia Maranhense de Ciências, Le-
tras e Artes Militares – AMCLAM (Ano I, nº 1 – Janeiro/2020. AM-
CLAM. São Luís: 7 Cores – Gráfica e Editora, 2020. Pág. 44 il. ISBN: 
978-65-992163-0-5.

Prefácios:
– Livro A Menina do Casaco Vermelho (Romance Policial) de 

Ebnilson Carvalho (J. A. A. Viegas Editora - São Luís - MA, 2019, 
144p.ISBN: 978-65-80192. 

Participações em Antologias:
– Poetas e Escritores Brasileiros Antologia
Borges José (Org.) Poetas e Escritores Brasileiros: antologia – 

40 anos de Neotrovismo / Clério José Borges (Org.). – Espírito Santo: 
Editora Canela Verde / ACLAPTCTC, 2020. 290 p.; I. Coleção Poetas e 
Escritores Brasileiros (Vol. 1) ISBN 978-65-991059-0-6, pags. 70 e 71.

– Coleção Mulher - Mãe 

Coleção Mulher, volume I: mulher: mãe / coordenação Neusa 
Maria Jordem Alamaça Possati. 1. ed. -- Muniz Freire, ES: Café & 
Livros: Editora Jordem, 2020. – (Coleção mulher: v. 1). Vários autores. 
ISBN 978-65-991519-2-7 (Café & Livros), pags. 15 e 16.

– Antologia Poética ALB Campos dos Goytacazes – RJ, Volume 
1 - Partenon

Antologia Poética da Partenon: Academia de Letras do Brasil: 
Seccional Campos dos Goytacazes: RJ: 2020 / organizado por Solange 
da Silva Figueiredo. - Campos dos Goytacazes, RJ: ALB Campos Gru-
po Editorial e Literário, 2020. – (Antologia poética ALB Campos RJ; 
1) Vários autores ISBN 978-65-992202-03-1, pag. 88.

– 2ª Coletânea de NATAL
Projeto Apparere. 2ª Coletânea de Natal – 1. ed – São Paulo: 

PerSe, 2020. Vários autores. ISBN 978-65-5879-067-9), pag. 39.
Livro:
– Ponderações de um Observador Privilegiado
São Luís, MA: Viegas Editora, 2020. 188 p. ISBN: 978-65-

991895-2-4
– Pedro Ivo de Carvalho Viana – Uma História de Sucessos. Par-

ceria com Manoel de Jesus Moreira Bastos e Teodomiro de Jesus Diniz 
Moraes. – São Luís: Gráfica e Editora Sete Cores, 2020, 76 p.: il. ISBN: 
978-65-992163-1-2.

Coordenação de Projetos Acadêmicos-Literários:
– 06 (seis) Projetos em andamento NA Academia Maranhense de 

Ciências, Letras e Artes Militares (AMCLAM): 
1) Revista O Brigadiano; 
2) Revista O Anuário; 
3) Revista Científica da AMCLAM; 
4) Proposta Cultura-Exposição; 
5) Projeto Cultural-Pedagógico (Concurso Anual de Textos); 
6) Concurso Anual de Poesias “Pedro Ivo de Carvalho Viana”.
Comissões julgadoras de Concursos:
– Concurso Anual de Textos GRLP: Sesquicentenário do Exérci-

to Brasileiro em São Luís: Evolução histórica, tecnológica e atuação 
social - Grêmio Lítero Recreativo Português (GLRP), 2020;

– Concurso ACLAPTC 2020 de TROVAS e outros POEMAS – 
Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores (ACLAP-
TCT), Serra/ES, 2020;

– Concurso Anual de Textos GRLP: A Presença Portuguesa em 
São Luís: Arquitetura, Culinária, Cultura, Economia e Política - Grê-
mio Lítero Recreativo Português (GLRP), 2021.

Certificações, Títulos e Condecorações Literárias:
– Diploma de Acadêmico Efetivo e Perpétuo da Academia Mara-

nhense de Ciências, Letras e Artes Militares (AMCLAM), 20/06/2018; 
– Sócio da Associação Maranhense dos Escritores Independen-

tes – AMEI (31/10/2018);
– Certificado de Painelista no I Encontro de Escritores Mara-

nhenses - Coordenadoria Geral da 12ª FeliS (PMSL) e União Brasilei-
ra de Escritores (UBE/MA), 19/11/2018; 

– Sessão Solene da Câmara Municipal de São Luís, homena-
geando a Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares - 
AMCLAM, pela passagem do seu 1º Aniversário, proposta do Vereador 
Cezar Bombeiro (14/05/2019); 

– Diploma concedido à AMCLAM, pela Federação das Acade-
mias de Letras do Maranhão (FALMA) como sócio efetivo (29/05/2019);

– Certificado de Palestrante, tema: Brigadeiro Falcão, Patrono 
da PMMA e da AMCLAM (29/05/2019);

– Colar Acadêmico da Academia Maranhense de Ciências, Le-
tras e Artes Militares (AMCLAM), 31/05/2019;

– Medalha da Academia de Letras dos Militares Estaduais do 
Paraná (ALMEPAR), Patrono Capitão PM João Alves da Rosa Filho, 
30/08/2019;

– Diploma de titular da cadeira nº 19, patroneada pelo Briga-
deiro Feliciano Antônio Falcão da Academia de Letras dos Militares 
Estaduais do Brasil e do Distrito Federal - ALMEBRAS (09/10/2019); 

– Certificado de Palestrante no II Encontro UBE de Escritores e 
Leitores Maranhenses (12/10/2019);
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– Certificado de Debatedor no II Encontro UBE de Escritores e 

Leitores Maranhenses (13/10/2019);
– Diploma de membro efetivo da Sociedade de Cultura Lati-

na do Estado do Maranhão (SCLMA), empossado na mesma data 
(14/10/2019);

– Diploma de Mérito pela participação na 13ª Feira do Livro de 
São Luís (FeliS), ofertado pela Federação das Academias de Letras do 
Maranhão (FALMA) 18/10/2019;

– Certificado de participação no Congresso Internacional dos 
400 Anos da Presença Açoriana no Maranhão: História, Cultura e 
Identidade, expedido pela Casa dos Açores do Maranhão, Instituto His-
tórico e Geográfico de Santa Catarina (IHGSC) e o Instituto Histórico 
e Geográfico do Maranhão (IHGM) 23 a 25/10/2019;

– Medalha Capelão Eloy José do Nascimento Neto – Corpo de 
Capelães Oficiais do Brasil (CCOB) – 03/04/2020; 

– Comenda Rafael Sanzio “Mestre da Arte e da Arquitetura” 
- Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes 
(FEBACLA), 18/06/2020;

– Diploma de Mérito Cultural e Social - Federação Brasileira 
dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes (FEBACLA), 10/07/2020;

– Título Honorífico de Embaixador da Paz – Supremo Consistó-
rio Internacional dos embaixadores da Paz (10/07/2020)

– Benfeitor das Ciências, Letras e Artes - Real Ordem dos Cava-
leiros Sarmathianos – Augustíssima e Soberana Casa Real e Imperial 
dos Godos de Oriente, 20/08/2020;

– Grande Prêmio Internacional de Literatura Machado de Assis 
- Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes 
(FEBACLA), 20/08/2020;

– Capelão Honorário – Sociedade Brasileira de Capelães (SO-
BRAC), 10/10/2020;

– Certificado de participação no Ciclo de Palestras – III Ani-
versário de Fundação do Instituto Brasileiro de Segurança Pública 
(IBSP), 23/10/2020;

– Moção de Honra ao Mérito - Federação Brasileira dos acadê-
micos das Ciências, Letras e Artes (FEBACLA), 31/10/2020;

– Certificado de Participação como Paraninfo na Entrega do 
Troféu Mulher de Expressão – Jornalista Rosenira Alves, Coluna VIP 
do Jornal Pequeno, 2020;

– Certificado como Palestrante: História da Polícia Militar para 
a turma de Cadetes do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Aca-
demia de Polícia Militar Gonçalves Dias (APMGD) da Polícia Militar 
do Maranhão (PMMA), 09/11/2020;

– Moção de Reconhecimento e Honra ao Mérito pelo lançamento 
da obra “Ponderações de um Observador Privilegiado” - Federação 
Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes (FEBACLA), 
15/11/2020;

– Título Honorífico: Personalidade Cultura do Ano de 2020 - Fe-
deração Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes (FE-
BACLA), 15/11/2020;

 – Diploma de Mérito Cultural “Paladino da Cultura Maranhen-
se” – Centro Sarmathiano de Altos Estudos Filosóficos e Históricos, 
16/11/2020;

– Certificado de Participação na Sessão Magna Comemorativa 
dos 95 Anos do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão (IHGM), 
20/11/2020;

– Comenda Defensor do Patrimônio Histórico e Cultural Bra-
sileiro - Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e 
Artes (FEBACLA), 20/11/2020;

– Medalha Destaque Literário 2020 – Editora Mágico de Oz, 
28/11/2020;

– Certificado de Menção Honrosa – Academia de Letras do Bra-
sil, Seccional Campos dos Goytacazes RJ, pela participação na Antolo-
gia Poética ALB Campos dos Goytacazes RJ Partenon, volume I, 2020;

– Medalha de Mérito Acadêmico Nacional de Grande Honra 
- Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes 
(FEBACLA), 04/12/2020;

– Diploma de Posse Acadêmica, na cadeira nº 62 patroneada por 

Adelino Fontoura - Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciên-
cias, Letras e Artes (FEBACLA), 04/12/2020;

– Certificado de Honra ao Mérito – Cruz Vermelha do Brasil, 
Secção Maranhão, 05/12/2020;

– Certificado pela Participação na Comissão Julgadora do Con-
curso Anual de Textos GLRP 2020 – Grêmio Lítero Recreativo Portu-
guês; 14/12/2020;

– Membro da Associação Brasileira das Forças Internacionais 
de Paz (ABFIP), 19/01/2021;

– Medalha Cinquentenário das Forças de Paz no Brasil - As-
sociação Brasileira das Forças Internacionais de Paz (ABFIP), 
23/021/2021.

Contexto Histórico para a criação da Academia Maranhense de 
Ciências, Letras e Artes Militares (AMCLAM)

Na metade do século XIX, em razão da efervescência econômica 
experimentada pela Província do Maranhão, São Luís, se destaca cul-
turalmente. A cidade possuía calçamento e iluminação como poucas do 
país, assim foi a primeira a receber uma companhia italiana de ópera e 
com frequência as últimas novidades da literatura francesa.

A representação de uma identidade europeia, culta, erudita e 
“branca” faz com que São Luís valorasse uma imagem exterior, na 
construção de uma identidade baseada no “estrangeirismo”, assim São 
Luís desperta uma postura aristocrática e o comportamento de sua so-
ciedade é associado à Atenas, capital da Grécia, berço da civilização 
ocidental.

As grandes fortunas algodoeiras e os comerciantes locais passam 
a enviar seus filhos para estudar em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e, 
principalmente na Europa e no retorno destes, São Luís passa a reunir 
grandes intelectuais: poetas, escritores, jornalistas, cientistas, músicos, 
compositores, romancistas, atores, cronistas e críticos.

O jornalismo, a literatura e as crônicas impulsionam a produção 
cultural e surge o epíteto de “Atenas Brasileira”, decorrendo provavel-
mente do papel importante desempenhado nos movimentos literários 
brasileiros, a partir do romantismo, possivelmente reforçado de forma 
cotidiana através dos jornais que aqui se estabeleceram. 

Figuras proeminentes como: 
Manuel Odorico Mendes (o maior especialista em línguas anti-

gas);
Francisco Sotero dos Reis (maior gramático e filólogo brasileiro 

que escreve e edita a primeira gramática do Brasil);
João Francisco Lisboa (um dos mais respeitados historiadores e 

jornalistas brasileiros);
Candido Mendes de Almeida (jornalista);
Joaquim Manuel de Sousa Andrade “Sousândrade” (escritor e 

poeta);
Antônio Gonçalves Dias (o maior poeta brasileiro);
Pedro Nunes Leal (jornalista, filólogo e  lexicógrafo);
Maria Firmina dos Reis (nasceu em 11/03/1822 em São Luís, 

faleceu em 11 de novembro de 1917, com 95 anos Guimarães/MA). 
Considerada a primeira romancista brasileira.

Antônio Henriques Leal (jornalista e escritor);
Joaquim Gomes de Sousa (maior matemático brasileiro);
Raimundo Nina Rodrigues (pesquisador, antropologista e etnó-

logo);
Antonio Francisco Leal Lobo (jornalista, poeta, romancista, pro-

fessor, tradutor, publicista e polemista compulsivo);
Teófilo Odorico Dias de Mesquita (jornalista e poeta);
Raimundo Teixeira Mendes (filósofo e matemático);
Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo (dramaturgo, poeta, con-

tista e jornalista);
Antônio Carlos dos Reis Rayol (compositor, tenor, violonista e 

regente);
Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo (romancista, contista, 

cronista, caricaturista e jornalista);
Benedito Pereira Leite (jornalista);
Adelino Fontoura Chaves (jornalista, ator e poeta);
Raimundo da Mota de Azevedo Correia (poeta);
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Catulo da Paixão Cearense (poeta, músico e compositor);
Henrique Maximiano Coelho Netto (escritor, cronista, folcloris-

ta, romancista, crítico e teatrólogo) e tantos outros, destacam-se.
Nesse contexto, Manuel Francisco Pacheco “Fran Paxeco” (es-

critor e jornalista), que embora português de nascimento, ao chegar à 
São Luís em 02 de maio de 1900, passou a desempenhar importante e 
decisivo papel na vida cultural maranhense, com seu tirocínio, visão de 
mundo e vasta cultura, torna-se imprescindível para a movimentação da 
vida são-luisense sob os mais diversos aspectos, tornando-se ao lado de 
Antônio Lobo, colunas mestras para a força arrebatadora do verbo de 
Coêlho Neto que falava às multidões como um profeta anunciador da 
ressureição que era imperativo promover. 

Em todas as iniciativas relevantes tomou parte e de muitas foi 
o impulsionador: membro fundador das Oficinas dos Novos, da Aca-
demia Maranhense de Letras (inaugurada às dezenove horas do dia 10 
de agosto de 1908, tem o poeta Gonçalves Dias escolhido como seu 
patrono geral), da Legião dos Atenienses e de numerosas outras insti-
tuições culturais e científicas do Maranhão e de outros Estados, como o 
Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão (IHGM) nascido de uma 
ideia sua.

Já haviam se desenvolvido, nessa época importantes realizações 
que contribuíram para transformar o Maranhão, no grande cenário da 
poesia, da prosa e da produção jornalística no século XIX, destacando-
-se o Teatro Artur Azevedo (01/07/1817), a Biblioteca Pública Benedito 
Leite (03/05/1831), o Colégio Liceu Maranhense (24/07/1838) e a As-
sociação Literária do Ateneu Maranhense.

No alvorecer do século XX, um outro grupo de intelectuais 
maranhenses destaca-se na vida cultural brasileira: João Dunshee de 
Abranches Moura (jornalista e polígrafo), José Pereira da Graça Aranha 
(escritor), Antônio Francisco Leal Lobo (jornalista e poeta), Humberto 
de Campos Veras (jornalista e escritor).

E mais recentemente, a grande cantora e compositora Maria de 
Lourdes Argollo Oliver (Dilú Melo) e os poetas e escritores Josué de 
Sousa Montello, José Sarney de Araújo Costa (José Sarney), José de 
Ribamar Ferreira (Ferreira Gullar), Nauro Diniz Machado, Arlete da 
Cruz Machado, que continuaram a enaltecer a cultura maranhense e 
brasileira.

Nessa digressão histórica, nascem as Academias Maçônica de 
Letras, Maranhense de Ciências Contábeis, Maranhense de Medicina, 
de Letras Jurídicas, Ludovicense de Letras (ALL) e tantas outras como, 
as Academias de vários municípios maranhenses. 

Faltava preencher uma lacuna, pois a Polícia Militar do Mara-
nhão (PMMA) como instituição quase bicentenária, que já contou em 
seus quadros com figuras proeminentes e destacadas da sociedade ma-
ranhense, precisava ocupar tal espaço. 

Desde tenra idade, o Cel Carlos Augusto Furtado Moreira des-
pertou para as letras, escrevendo quadrinhas, acrósticos, versos e pe-
quenos poemas. Em 1981, ao ingressar na PMMA, compôs e eternizou 
a canção do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) 
e mais tarde, entre os anos de 1985 a 1987, na Polícia Militar de Mi-
nas Gerais ao frequentar o CFO lançou a revista comemorativa de sua 
turma.

 Retornando ao Maranhão, aprimorou seus escritos, passando a 
escrevendo textos opinativos, artigos técnicos e trabalhos de conclusão 
de seus cursos, publicando-os em periódicos, revistas, sites, criando um 
blog para preservar suas criações. O ideário em criar um sodalício lite-
rário no Maranhão em um nincho com policiais e bombeiros militares, 
passou a ser o seu foco. Convidou personalidades civis que com as cor-
porações, possuíam estreitos laços fraternos. 

Os possuidores de habilidades: escritores, especialistas, mestres 
e doutores acadêmicos, literatos e artistas foram sendo sondados obje-
tivando ao lançamento de mais uma notável experiência. Assim, após 
reuniões, diálogos e sugestões.

INDICAÇÃO Nº 1444 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, solicitando que apreciem a possibilidade promover a recu-
peração da parada de ônibus próximo ao aeroporto de São Luís-MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação da parada de ônibus próximo ao aeroporto de São Luís, 
mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação de diversos mo-
radores em virtude da existência de buracos na via, em virtude do au-
mento de chuva nesse período causando transtorno a população, assim 
como, risco de acidente. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de maio 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 1445 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica na Chácara do Itapiracó.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Chácara do Itapiracó, mencionada, uma vez 
que se trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da 
existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse pe-
ríodo causando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de maio 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 1446 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Chácara do Itapiracó.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Chácara do Itapiracó, mencionada, uma vez 
que se trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da 
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existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse pe-
ríodo causando transtorno a população, assim como, risco de acidente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1447 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação para 
Crie o AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR NO LAR destinado aos 
alunos regularmente matriculados na Rede de Ensino Estadual do 
Maranhão.

A finalidade desse auxílio é ajudar no mantimento alimentar diá-
rio dos estudantes da Rede pública de ensino. Conforme vários depoi-
mentos de educadores, que tem chegado até nós, muitos alunos tem o 
lanche escolar como uma das principais alimentações diárias. Não é 
atoa que em várias unidades escolares, o lanche da tarde é servido arroz 
e um acompanhamento.

Esse programa, durante a pandemia, vai ajudar significativamen-
te no combate a um inimigo cruel e sempre presente em várias comu-
nidades, a fome.

Isso acontece por conta da necessidade de isolamento social, uma 
vez que os alunos não teriam mais acesso à merenda que a escola oferta. 
Por esse motivo, então, muitos desses estudantes que já possuíam difi-
culdades financeiras, deixariam de ter uma alimentação regular.

No Brasil, estima-se que 55,2% da população está em estado de 
insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou grave. Em números 
reais, essa porcentagem representa nada menos que 117 milhões de bra-
sileiros. Além disso, 19,1 milhões destes estão em estado de fome.

Como se pode ver, o Auxílio Merenda é de grande necessidade e 
de suma importância nesse momento.

Já está sendo implantado esse benefício em outros estados, como 
por exemplo em São Paulo, que concederá R$ 55,00 por aluno a cada 
família. Logo, caso uma família possua 3 crianças matriculadas na rede 
estadual, por exemplo, ela receberá R$ 165,00. Ou seja, não haverão 
limites de alunos por família.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado, 
ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do Maranhão, bem 
como, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido 
aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo 
mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 14 de abril de 
2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1448/2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto 

a Secretaria de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, para que 
disponibilize a carreta da mulher maranhense para o município de 
Barra do Corda, objetivando beneficiar a população feminina daquele 
município com ações de cidadania e saúde preventiva, com orientações 
sobre a importância da prevenção ao câncer.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de abril 
de 2021. - DANIELA TEMA - Deputada Estadual

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

Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, realizada no cinco de maio de dois mil e vinte e um.

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

de.
Segundo Secretário Senhor Deputado Zé Inácio Lula.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Antônio Pe-
reira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César 
Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio 
Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, 
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora 
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Detinha, 
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, 
Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Vinícius Louro e 
Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão e determinou a leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a palavra 
aos (as) Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Professor Marco 
Aurélio, Mical Damasceno, Roberto Costa, Doutor Yglésio, Professora 
Socorro Waquim. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos 
trabalhos, o Presidente anunciou na Ordem do Dia, em primeiro e se-
gundo turnos, regime de urgência, os Projetos de Lei nos 007/2021, de 
autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a prioridade de 
atendimento aos órfãos e abrigados egressos de orfanato ou instituição 
coletiva pública ou privada sem fins lucrativos nos programas habita-
cionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos do Governo 
do Estado do Maranhão, com pareceres favoráveis das comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e de Administração Públi-
ca, Seguridade Social e Relação do Trabalho e 026/2021, de autoria da 
Deputada Mical Damasceno, que cria a política estadual de amparo, 
apoio e capacitação de viúvas para ingresso ou retomada ao mercado de 
trabalho. com pareceres favoráveis da CCJC e de Defesa dos Direitos 
Humanos e das Minorias. Os projetos foram aprovados e encaminhados 
à sanção governamental. Sujeito à deliberação do Plenário, os Reque-
rimentos nos 151, 157 e 158/2021, do Deputado Doutor Yglésio, foram 
retirados a pedido do autor, assim como os Requerimentos nos 123, 135, 
127, 136/2021, todos do Deputado Wellington do Curso. Na sequência, 
o plenário aprovou o Requerimento nº 196/2021,  do Deputado Wellin-
gton do Curso, solicitando que seja submetido ao regime de urgência, 
para discussão e votação em um sessão extraordinária, o Projeto de Lei 
nº 163/2021, de sua autoria. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram re-
tirados da pauta, a pedido do autor e transferidos para a próxima sessão 
ordinária, os Requerimentos nos 087, 107, 171, 173, 174, 186/2021, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso. Na sequência,  A Mesa in-
deferiu o Requerimento n° 188/2021, de autoria do Deputado Wellin-
gton do Curso, que recorreu da decisão, sendo o referido Requerimen-
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to incluído na próxima sessão ordinária. Os Requerimentos nos 189 e 
193/2021,  de autoria do Deputado Wellington do Curso e do Deputado 
Duarte Júnior, respectivamente, foram retirados da Ordem do Dia, a 
pedido dos autores e 164/2021, da Deputada Detinha, transferido para 
a próxima sessão, devido à ausência da autora. Nada mais havendo a 
tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, lida e apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de maio de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputado Zé Inácio Lula
Segundo Secretário, erm exercício

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 348, DE 16 DE ABRIL DE 
2021)

LEI Nº 11.470 DE 11 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a prorrogação do 
prazo de pagamento do ICMS por contri-
buintes enquadrados no Simples Nacio-
nal, ao teor da Resolução nº 158, de 24 
de março de 2021, do Comitê Gestor do 
Simples Nacional (CGSN), e prorroga o 
prazo para o pagamento do ICMS relati-
vo à diferença de alíquota nas aquisições 
de outros Estados e do Distrito Federal, 
de que trata a Lei nº 8.948, de 19 de maio 
de 2009.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 348, de 16 de abril de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º O prazo de pagamento do ICMS por contribuintes 
enquadrados no regime de tributação do Simples Nacional, em obe-
diência ao disposto na Resolução nº 158, de 24 de março de 2021, 
do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), relativamente aos         
períodos de apuração março, abril e maio de 2021, fica prorrogado 
para os vencimentos indicados na tabela abaixo, podendo o imposto 
ser pago em até duas parcelas mensais, iguais e sucessivas:

PERÍODO DE APURAÇÃO VENCIMENTO

Março/2021
1ª parcela: até 20/07/2021
2ª parcela: até 20/08/2021

Abril/2021
1ª parcela: até 20/09/2021
2ª parcela: até 20/10/2021

Maio/2021
1ª parcela: até 22/11/2021
2ª parcela: até 20/12/2021

Art. 2º O ICMS correspondente à diferença de alíquota nas 
aquisições de outros Estados e do Distrito Federal, de que trata a Lei 
Estadual nº 8.948, de 15 de abril de 2009, relativamente aos períodos 
de apuração março, abril e maio de 2021, poderá ser pago, em parcela 

única, até a data de vencimento correspondente, abaixo indicada:

PERÍODO DE APURAÇÃO VENCIMENTO
Março/2021 20/08/2021
Abril/2021 20/10/2021
Maio/2021 20/12/2021

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no caput, ficam 
temporariamente  suspensos, em relação às operações regulares ocor-
ridas nos períodos de apuração indicados, os efeitos do art. 5o da Lei 
8.948, de 15 de abril de 2009, ressalvadas as operações objeto de Ter-
mos de Verificação e Irregularidade e Infração Fiscal (TVI-IF) emiti-
dos pelas unidades de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda 
- SEFAZ.

Art. 3º Ficam mantidos os prazos para envio dos arquivos digi-
tais correspondentes às declarações de informação dos contribuintes 
do ICMS enquadrados no regime de tributação do Simples Nacional 
relativos aos períodos de apuração do imposto a que se referem os arts. 
1º e 2º desta Lei.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 349, DE 22 DE ABRIL DE 
2021)

LEI Nº 11.471 DE 11 DE MAIO DE 2021

Suspende, até 31 de dezembro de 
2021, a exigência de comprovação de 
regularidade cadastral e fiscal para fins 
de participação nos Eixos Auxílio à Con-
tratação e Estágio Social do Programa 
Trabalho Jovem, e altera a Lei nº 11.384, 
de 16 de dezembro de 2020.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 349, de 22 de abril de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 2021, a exigência 
de comprovação de regularidade cadastral e fiscal para fins de partici-
pação nos Eixos Auxílio à Contratação e Estágio Social do Programa 
Trabalho Jovem, instituído pela Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 
2020.

Art. 2º O art. 26 da Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26. O Eixo Auxílio à Contratação e o Eixo Estágio Social 
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do Programa Trabalho Jovem vigorarão até 31 de dezembro de 2022, 
quando então serão reavaliados no tocante aos seus efeitos, visando à 
transformação em ação permanente.” (NR)

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 350, DE 30 DE ABRIL DE 
2021)

LEI Nº 11.472 DE 11 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a reestruturação de 
cargos e funções na Estrutura Básica da 
Polícia Militar do Maranhão.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 350, de 30 de abril de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam extintas quarenta vagas de 2º Tenente QOPM do 
Quadro de Oficiais Combatentes - QOPM da Polícia Militar do Mara-
nhão.

Art. 2º Ficam criadas quarenta vagas de 2º Tenente QOAPM 
para o Quadro de Oficiais Administrativos - QOA da Polícia Militar do 
Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 351, DE 30 DE ABRIL DE 
2021)

LEI Nº 11.473 DE 11 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a reestruturação de 
cargos na Estrutura Básica do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do 
Maranhão.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 

Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 351, de 30 de abril de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam extintas as seguintes vagas na Estrutura Básica do 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão: 

I – do Quadro de Oficiais de Saúde Médicos - (QOSM):
Posto Quantidade

Tenente-Coronel 01
Major 01
Capitão 04
1º Tenente 05
2º Tenente 04

II – do Quadro de Oficiais de Saúde Dentistas - (QOSD): 
Posto Quantidade

Major 01
Capitão 02
1º Tenente 02
2º Tenente 03

III – do Quadro de Oficiais Complementares - (QOCOMP):
Posto Quantidade

Major 01
Capitão 01
1º Tenente 02
2º Tenente 04

Art. 2º Ficam criadas as seguintes vagas na Estrutura Básica do 
Corpo de                  Bombeiros Militar do Maranhão:

I – para o Quadro de Oficiais Combatentes – QOCBM:

Posto Quantidade

Tenente-Coronel 01
Major 03
Capitão 07
1º Tenente 07

II – para o Quadro de Oficiais Administrativos – QOA: 

Posto Quantidade
2º Tenente 11

III - para o Quadro de Oficiais Especialistas Músico – QOE:

Posto Quantidade
1º Tenente 02

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
troagindo seus efeitos a contar de 21 de abril de 2021.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 352, DE 04 DE MAIO DE 
2021)

LEI Nº 11.474 DE 11 DE MAIO DE 2021

Altera a Lei nº 11.361, de 14 de 
outubro de 2020, que isenta do pagamen-
to do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação (ICMS), até 31 de dezembro 
de 2020, as operações e prestações com 
as mercadorias que especifica, no âmbito 
das medidas de prevenção ao contágio 
e de enfrentamento à pandemia causada 
pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 352, de 04 de maio de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica ampliado o número de itens com isenção do ICMS 
de que trata a Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 2020, nas operações 
e prestações com as mercadorias que especifica no seu Anexo Único, 
no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à 
pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2º O Anexo Único da Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 
2020, passa a vigorar acrescido dos itens 112 a 131, com a seguinte 
redação:

ITEM NCM DESCRIÇÃO

112 2939.79.90 
3003.49.90 
3004.49.90

Atropina

113 2933.49.90 
3003.90.79 
3004.90.69

Atracúrio

114 2933.49.90 
3003.90.79 
3004.90.69

Cisatracúrio

115 2933.29.99

3003.90.79

3004.90.69

 

Dexmedetomidina

116 2922.39.90

3003.90.49

3004.90.39

Dextrocetamina

117 2933.91.22 
3003.90.74 
3004.90.64

Diazepam

118 2937.90.90 
3003.39.99 
3004.39.99

Epinefrina

119 2933.29.99

3003.90.79

3004.90.69

Etomidato

120 2933.33.63 
3003.90.79 
3004.90.69

Fentanila

121 2933.39.15 
3003.90.79 
3004.90.69

Haloperidol

122 2924.29.14 
3003.90.53 
3004.90.43

Lidocaína

123 2933.91.53 
3003.90.79 
3004.90.69

Midazolam

124 2939.11.61 
3003.49.90 
3004.49.90

Morfina

125 2937.90.90 
3003.39.99 
3004.39.99

Norepinefrina

126 2934.99.19

3003.90.89 
3004.90.79

Rocurônio

127 2923.90.20

3003.90.99

3004.90.99

cloreto de suxametô-
nio (Succinilcolina)

128 2933.39.49

3003.90.79

3004.90.69

Remifentanila

129 2933.33.11

3003.90.79

3004.90.69

Alfentanila
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130 2934.91.70

3003.90.89

3004.90.79

Sufentanila

131 2933.39.49 
3003.90.79 
3004.90.69

Pancurônio

Art. 3º Ficam acrescidos os seguintes dispositivos à Lei nº 
11.361/20, com as redações que seguem:

I – o art. 2º-A:
“Art. 2º-A. Fica isento do ICMS, até 31 de dezembro de 2021, 

o item 5 do Anexo Único desta Lei (Oxigênio Medicinal – NCM 
2804.40.00) relativamente ao imposto incidente nas operações in-
ternas e de importação do exterior, bem como nas correspondentes 
prestações de serviço de transporte, mantida, por igual prazo, a não 
exigência do estorno do crédito a que se refere o art. 2o. (CV ICMS 
41/21)

§ 1º Atendida, prioritariamente, a demanda da população 
maranhense, fica o Poder Executivo, havendo solicitação de outra 
unidade federada, autorizado a conceder isenção do ICMS nas 
operações, e respectivas prestações de serviço de transporte, com a 
mercadoria descrita no caput com destino aos Estados do Amapá, 
Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina, e Tocantins e ao Distrito Federal. 
(CV ICMS 41/21)

§ 2º A autorização será concedida por ato do Secretário de 
Estado da Fazenda, ouvido o Chefe do Poder Executivo.” 

II - o art. 2º-B: 
“Art. 2º-B. Ficam isentos do ICMS, até 31 de março de 2022, 

nas operações e prestações internas e de importação destinadas ao 
uso no âmbito das medidas de prevenção ao contágio, de enfrenta-
mento e de contingenciamento da pandemia da doença infecciosa 
viral respiratória causada pelo novo agentes do Coronavírus (SAR-
S-CoV-2), realizadas por órgão da Administração Pública Estadual 
ou Municipal, suas Fundações e Autarquias, com as seguintes merca-
dorias listadas nos itens abaixo indicados do Anexo Único desta Lei, 
mantida, por igual prazo, a não exigência do estorno do crédito a que 
se refere o art. 2o. (CV ICMS 66/20; 28/21 e 38/21):

Item NCM Descrição
20 3002.15.90 Kits de teste para Covid-19, baseados em 

reações imunológicas
38 3822.00.90 Kits de teste para COVID-19, baseados no 

teste de ácido nucleico da reação em cadeia 
da polimerase (PCR)

103 9019.20.10 Aparelhos de ozonoterapia
104 9019.20.30 Aparelhos respiratórios de reanimação
105 9019.20.40 Respiradores automáticos (pulmões de aço)
106 9019.20.90 Ventiladores médicos (aparelhos de respira-

ção artificial)
107 9020.00.10 Máscaras contra gases
108 9020.00.90 Aparelhos respiratórios e máscaras contra 

gases, exceto as máscaras de proteção des-
providas de mecanismo e de elemento filtrante 
amovível

Art. 4º Fica isento do ICMS, até 31 de dezembro de 2021, 
o equipamento respiratório Elmo, suas partes e peças, utilizado 

no âmbito das medidas de enfrentamento à pandemia causada 
pelo novo agente do Coronavírus (SARS-CoV-2), nas seguintes                       
operações (CV ICMS 13/21):

I - aquisição interna e interestadual realizada por pessoa jurídica 
pública, prestadora de serviço de saúde;

II - aquisição interna e interestadual realizada por pessoa física 
ou jurídica, contribuinte ou não do ICMS, desde que as mercadorias 
objeto dessas operações sejam doadas às instituições públicas presta-
doras de serviço de saúde.

§ 1º A isenção de que trata este artigo aplica-se também:

I - à diferença das alíquotas interestadual e interna, se couber;
II - às correspondentes prestações de serviço de transporte;
III - às doações realizadas nos termos do inciso II do caput deste 

artigo.

§ 2º Não se exigirá o estorno do crédito de ICMS previsto nos 
incisos I e II do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 
de 1996.

Art. 5º Ficam isentas do ICMS, por prazo indeterminado, 
as operações com vacinas e insumos destinados à produção de 
vacinas para o enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente 
do Coronavírus (SARS-CoV-2), classificados pela NCM como 
3002.20.19 e 3002.20.29, e as respectivas prestações de serviços de 
transporte (CV ICMS 15/21).

Parágrafo único. Não se exigirá o estorno do crédito de ICMS 
previsto nos incisos I e II do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996.

Art. 6º Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas 
complementares necessárias à implementação das disposições contidas 
nesta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2021.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução dapresente Lei pertencerem, que a cumpram 
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A 
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 005/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.043 /2021

Altera o art. 105-A à Resolução Le-
gislativa nº 449 de 24 de junho de 2004 
(Regimento Interno da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão).

Art. 1º - A alínea “a” do §2º do Art. 105-A da Resolução Legis-
lativa nº449 de 24 de junho de 2004, incluída pela Resolução Legisla-
tiva nº 1.032 de 15 de junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação.

“Art.105 -A.................................................................................
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§2º..................................................................................................
a) Será realizada até 4 (quatro) Sessões Ordinárias ou Extraordi-

nárias por semana, ficando suspensas as realizações de Sessões Espe-
ciais e Solenes, podendo para tanto, através de Ato do Presidente, ser 
definido a quantidade de sessões e seu rito respeitando o limite descrito 
nesta alínea.”

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

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

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 042/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 639/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Caxias, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Che-
fe do Poder Executivo do Município de Caxias, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 177, de 12 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Caxias, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 043/2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 640/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Governador Nunes Freire.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Che-
fe do Poder Executivo do Município de Governador Nunes Freire, em 
todo território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas 
repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 
025, de 21 de abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública 
no Município de Governador Nunes Freire.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 11 de maio de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 291 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 167/2020, de autoria do Senhor 
Deputado Adriano, que Dispõe sobre a padronização dos Boletins Epi-
demiológicos em meio a pandemia relacionada a COVID-19.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, o Estado do Mara-
nhão e os Municípios que o compõe ficam obrigados a publicar em 
seu Site e Redes Sociais Oficiais os Planos de Contingência e os Bole-
tins Epidemiológicos referente à COVID-19 na forma desta Lei e dos 
atos que a regulamentem, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual por 
meio de Regulamento a qual estabelecerá as informações básicas que 
deverão constar nos Boletins Epidemiológicos em meio à pandemia do 
Novo Coronavírus, bem como, dispor sobre a forma de envio destas 
informações pelos entes municipais.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da pro-
posição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos:

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa previsto no art. 43, incisos III e V, da Constituição Estadual, 
vez que se verifica a competência privativa do Governador do Estado 
quanto à iniciativa de Leis que disponham sobre organização adminis-
trativa, bem como criação, estruturação e atribuição das Secretarias 
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da Administração 
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Pública Estadual. 

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

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

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

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

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

mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;

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

Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: 
II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previs-

tos nesta Constituição; [...] 
V – dispor sobre a organização e o funcionamento da admi-

nistração do Estado na forma da lei; [...]”

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições a órgãos pú-
blicos.

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

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa e, por conseguinte, o Princípio da Separação de Poderes, pa-
decendo de inconstitucionalidade formal. Assim, como prevê o Projeto 
de Lei, sob exame, não pode o Poder Legislativo intervir na esfera re-
servada ao Poder Executivo e demais Poderes, sob pena de ofender o 
princípio constitucional da separação de Poderes. 

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

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

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da 
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder 
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de autoadmi-
nistração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da função 
administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Assim sendo, é inconstitucional qualquer tentativa do Poder Le-
gislativo de definir previamente conteúdo para que o Poder Executivo, 
em relação as matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposição le-
gislativa, mesmo em sede de Constituição Estadual. Porquanto ofende, 
a seara administrativa, a garantia de gestão superior dada aquele Poder                         
(autonomia de auto governo), interferindo indevidamente na necessária 
independência e na harmonia entre os Poderes, tolhendo o campo de 
discricionariedade e as prerrogativas próprias do Chefe do  Poder Exe-
cutivo, em ofensa ao Art. 2º da Constituição Federal de 1988.

Ademais, nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 30, 
I, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
ou seja, legislar em matéria de interesse predominantemente municipal.

De fato, a matéria de fundo versada no presente Projeto de Lei, 
obriga os Municípios Maranhenses a publicarem em seu Site e Redes 
Sociais Oficiais os Planos de Contingência e os Boletins Epidemiológi-

cos referente à COVID-19 na forma desta Lei, ferindo, portanto, a au-
tonomia municipal, por força do disposto no art. 30, inciso I, da CF/88, 
e não do Estado, a quem é vedado implicitamente normatizar matérias 
expressamente afetas a outros entes públicos pela Constituição Federal.

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

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise é, 
segundo a Constituição Federal e Estadual, dotado de inconstituciona-
lidade, visto que fere o princípio constitucional da reserva de iniciativa, 
bem como o princípio da autonomia dos Municípios.

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

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

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Or-
dinária nº 167/2020, nos termos do voto do Relator, contra o voto do 
Senhor Deputado Neto Evangelista.

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

em 11 de maio de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                          Vota contra
Deputado Duarte Júnior                     Deputado Neto Evangelista
Deputado Wendell Lages                                                  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 301/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 142/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Pará Figueiredo, que Institui a criação de delegacia 
para atendimento de pessoa com deficiência.

O Projeto de Lei em epígrafe, em seus termos, autoriza o Poder 
Executivo a criar a Delegacia de Atendimento a Pessoa com Deficiência 
no Estado do Maranhão,  que deverá possuir estrutura capaz de facilitar 
o atendimento aos portadores de deficiência, com rampas de acesso, 
equipamentos que facilitem a comunicação, funcionários treinados para 
atender esse público e suas necessidades especiais, inclusive com as-
sistentes sociais, psicólogos, médicos psiquiatras, intérprete de libras 
e de braile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária         nº 
142/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                     
Deputado Wendell Lages                                                     
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 302 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 143/2021, de auto-
ria do Senhor Deputado Pará Figueiredo, que Institui o Programa 
estadual “Adote um animal doméstico.

  O Projeto de Lei, em epígrafe, institui o Programa Estadual 
“Adote um animal doméstico”, com o objetivo de incentivar pessoas 
físicas e/ou jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade e 
quantidade de adoções animais domésticos em situação de abandono 
ou abrigados em centros de controle de zoonoses nas redes públicas e 
espaços públicos de grande concentração de animais nos municípios do 
Estado do Maranhão.

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

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

VOTO DO RELATOR:

Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 143/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

dania, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 
1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação 
Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
143/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Duarte Júnior

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                     
Deputado Wendell Lages                                                    

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 143/2021

Estabelece diretrizes para adoção 
de um animal doméstico, no âmbito do 
Estado do Maranhão.
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Art. 1º - Esta lei estabelece diretrizes para adoção de um animal 

doméstico, com o objetivo de incentivar pessoas físicas e/ou jurídicas a 
contribuírem para a melhoria da qualidade e quantidade de adoções ani-
mais domésticos em situação de abandono ou abrigados em centros de 
controle de zoonoses nas redes públicas e espaços públicos de grande 
concentração de animais no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º A participação das pessoas físicas e ou jurídicas no pro-
cesso de adoção de animal poderá se dar sob a forma de:

I- Doação de serviços (banho, tosa, etc.);
II - Atendimento veterinário em tratamento(s) clínico(s), cirúrgi-

co(s), castração(es), medicação(es) e consulta(s);
III- Doação de insumo(s) e equipamento(s) necessário(s) para 

funcionamento de espaço(s) que abrigam os animais (ração, produtos 
de limpeza, medicamentos, produtos para pets).

Art. 3º - As pessoas físicas e/ou jurídicas poderão, em parce-
ria e/ou com apoio do poder público e da iniciativa privada, organizar 
campanhas relativas a boas práticas para  preservação da vida animal, 
como feiras de adoção, campanhas educativas sobre guarda responsável 
e bem estar animal.

Art. 4º - As pessoas físicas e/ou jurídicas participantes, promoto-
ras, cooperantes poderão divulgar, com fins promocionais, publicitários 
e de marketing, as ações praticadas em benefícios da ação ou campanha 
local, intermunicipal ou regional a ser realizada dentro do Programa 
Estadual “Adote um Animal doméstico”, indicando como se deu seu 
apoio, cooperação, realização, ou ajuda a ação ou campanha, se, por 
sua pessoa jurídica e/ou se, por uma pessoa física. A divulgação pro-
mocional, publicitária e de marketing poderá ocorrer antes, durante e 
depois do evento.

Art.5º - As pessoas físicas poderão usar o nome que são conhe-
cidos, incluindo apelidos, bem como o seu nome social ou aquele em 
que é conhecido na causa animal nas ações da campanha “Adote um 
animal”.

Art. 6º - Os animais participantes dos eventos ou campanhas de 
adoções, realizadas dentro do Programa “Adote um Animal domésti-
co” deverão ser previamente vermifugados e vacinados.

§1º - Sem prejuízo e respeitadas as legislações municipais de 
adoções e guarda de animais domésticos.

§2º - Nos eventos e/ou campanhas realizados dentro do programa 
deverão ser entregues certificados de adoção contendo as informações 
de procedência do animal, e o atestado, pelo organizador, de que o ani-
mal atende ao disposto no “caput” deste artigo.

§3º - As entidades ou pessoas físicas que realizaram a campanha 
“Adote um animal” poderão realizar o cadastro dos receptores dos ani-
mais doados para acompanhamento pós-adoção e medidas educativas 
de bons-tratos animais.

Art. 7º - A cooperação não implicará ônus de nenhuma natureza 
para o Poder Público, nem concederá quaisquer prerrogativas aos coo-
perantes, além daquelas previstas no desta Lei. Também, não implica 
em vínculo empregatício de nenhuma natureza com o poder público por 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 336/2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 185/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Doutor Yglésio, que “estabelece política 
pública de definição dos critérios para priorização nos processos de 
imunização contra a infecção causada pelo novo coronavirus”. 

 O Projeto de Lei em epígrafe estabelece que funcionários que 
exercem atividades em confinamento nos Centros de Controle essen-
ciais, tais como, atendentes do SAMU, Companhia Energética, CAE-
MA e CIOPS, terão prioridade na imunização contra infecção causada 
pelo novo coronavírus. Haverá, ainda, prioridade de vacinação das pes-
soas com síndromes raras e alterações genéticas de quaisquer naturezas, 
desde que estejam aptas a receberem imunização. Estende-se a priorida-

de do caput para familiares que habitem no mesmo imóvel que menor 
de idade que possua síndromes raras e alterações genéticas de quaisquer 
naturezas.

Com efeito, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, já prioriza alguns casos, de modo que com a abran-
gência do grupo em questão, sem dúvida merecedor de proteção esta-
tal, na lista de precedência, poderia acarretar a retirada total ou parcial 
de outros grupos já incluídos no rol dos que serão vacinados de forma 
prioritária, presumivelmente escolhidos a partir de critérios técnicos e 
científicos definidos pelas autoridades sanitárias.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame dispõe 
sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado, 
matéria de competência privativa do Governador, a teor do que dispõe o 
inciso V do artigo 64, da CE/89.

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

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o 
assunto: 

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber 
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estan-
ques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câma-
ra intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Execu-
tivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely 
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 
438/439). (Grifei)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que de-
lega atribuições ao Poder Executivo, bem como matéria relativa à or-
ganização administrativa, viola o princípio da separação dos poderes 
invadindo matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Exe-
cutivo Estadual.

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

185/2021 em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
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Maranhão votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Ordi-
nária nº 185/2021, nos termos do voto do Relator, contra os votos dos 
Senhores Deputados Doutor Yglésio e Duarte Júnior.

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

em 11 de maio de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages                           Deputado Doutor Yglésio
Deputado Adelmo Soares                      Deputado Duarte Júnior

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 347 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 184/2021, de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que 
Dispõe sobre criação do Programa de telemedicina para mulheres ges-
tantes no âmbito do Estado do Maranhão no período de pandemia do 
Covid-19.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica o Poder Executivo 
autorizado a criar o Programa de Telemedicina para mulheres gestan-
tes, no âmbito do Estado de Maranhão, no período da Pandemia decor-
rente do COVID-19.

Prevê ainda, a propositura de Lei, que a Secretaria de Estado de 
Saúde deverá ofertar atendimento online, com especialistas em gineco-
logia e obstetrícia, às mulheres gestantes, com vistas a reduzir o trânsito 
de pessoas e também o risco de contágio do COVID-19 em unidades 
básicas de saúde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pela rejeição do Projeto de Lei, ora em comento, em face de sua 
inconstitucionalidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
184/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 11 de maio de 2021.

                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Duarte Júnior                                                     
Deputado Wendell Lages                                                     
Deputado Neto Evangelista                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 348 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 178/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui as Diretrizes para a Política 
Estadual de Valorização da Vida, a ser implementada na Rede Estadual 
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de Ensino. 

 Nos termos da presente propostitura de Lei, ficam instituídas 
as Diretrizes para a Política Estadual de Valorização da Vida, a ser im-
plementada na Rede Estadual de Ensino, com as finalidades seguintes:  
desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos;  fortale-
cimento da escola como um ambiente acolhedor, que ofereça à comu-
nidade escolar espaços de expressão, protagonismo e inclusão;  promo-
ção da paz no ambiente escolar, nos termos da Lei nº 23.366, de 25 de 
julho de 2019;  disseminação de informações sobre saúde mental que 
possibilitem a compreensão do sofrimento psicológico e da violência 
autoprovocada como problemas de saúde pública passíveis de preven-
ção;  disponibilização de espaços de escuta e acolhimento das deman-
das emocionais dos alunos, entre outras.

Todavia, ao revés da regra geral, in casu viabiliza-se a apresen-
tação de Projeto de Lei de iniciativa parlamentar na criação de políti-
cas públicas desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os 
Poderes, não haja interferência na estrutura organizacional da adminis-
tração pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a 
órgãos e entidades estatais.

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

Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no 
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o detalha-
mento da ação executiva ou questões técnicas, prescrevendo a implan-
tação de política governamental, fato que iria esvaziar a atuação institu-
cional do Poder Executivo e, principalmente, contrariar o Princípio da 
Separação dos Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito 
previsto no art. 2º, da Constituição da República. 

O Projeto de Lei em tela segue os parâmetros apresentados, logo, 
não há objeções nessa fase do processo legislativo.

Quanto à forma, a Lei Ordinária é o instrumento correto para o 
fim previsto, não havendo objeções nessa fase do processo legislati-
vo.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 178/2021, em face de sua cons-
titucionalidade.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
178/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.    
                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Duarte Júnior

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 363 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 586/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que 
obriga as maternidades públicas e privadas do Estado do Maranhão a 
realizarem o Teste do Quadril em todos os recém-nascidos.

Através da Mensagem Governamental nº 019/2021, o Excelentís-
simo Governador do Estado, usando da faculdade que lhe conferem os 
arts. 47, caput e 64, IV, todos da Constituição Estadual, vetou totalmen-
te o Projeto de Lei em epígrafe, por ser contrário ao interesse público.

Nas razões do veto governamental, sua Excelência esclarece que, 
não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção ao Pro-
jeto de Lei nº 586/2019, vez que a matéria já se encontra integralmente 
regulada pela Lei nº 11.406, de 30 de dezembro de 2020, que instituiu o 
Programa Estadual de Triagem Neonatal. Nos termos do art. 2º, inciso 
V, da Lei nº 11.406, de 30 de dezembro de 2020, todos os hospitais, 
maternidades e demais estabelecimentos de atenção à saúde das redes 
pública e privada do Estado do Maranhão devem assegurar a realiza-
ção do Teste do Quadril, que, juntamente com os demais exames que 
compõem o Programa Estadual de Triagem Neonatal, deve realizado, 
de preferência, após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas de vida e, 
obrigatoriamente, antes de ser concedida alta médica para liberação do 
recém-nascido.

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

 No controle de constitucionalidade que cabe ao Chefe do Exe-
cutivo Estadual fazer (art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), 
deve-se analisar a constitucionalidade e o interesse público. Caso o 
projeto apresente inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao interes-
se público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, apresentando a Mensagem 
com as razões do veto. 

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao Projeto 
de Lei nº 586/2019, são convincentes, visto que a matéria tratada con-
traria o interesse público.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Total 

aposto ao Projeto de Lei nº 586/2019, por contrariar o interesse pú-
blico.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total 
aposto ao Projeto de Lei nº 586/2019, nos termos do voto do Relator, 
contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 11 de maio de 2021.    

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                          Vota contra
Deputado Wendell Lages                           Deputado Doutor Yglésio
Deputado Duarte Júnior                                                       
                                                   
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 373 / 2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 349, de 22 de abril de 2021, que 
Suspende, até 31 de dezembro de 2021, a exigência de comprovação 
de regularidade cadastral e fiscal para fins de participação nos Eixos 
Auxílio à Contratação e Estágio Social do Programa Trabalho Jovem, e 
altera a Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020.
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De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução 

Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Perti-
nente para exame e parecer.

O Programa Trabalho Jovem de que trata a medida, foi instituído 
pela Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020, e tem por objetivo con-
tribuir para a geração de oportunidades de emprego, trabalho e renda à 
juventude maranhense. Para cumprimento de sua finalidade, conta com 
quatro eixos de atuação, quais sejam: Eixo Capacitação; Eixo Auxílio à 
Contratação; Eixo Cooperação Estratégica; e Eixo Estágio Social.

Por meio do Eixo Auxílio à Contratação, é concedido apoio fi-
nanceiro às empresas que ampliarem seu quadro de pessoal por meio 
da admissão de jovens. A cada formalização de contrato de trabalho 
nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o Poder Exe-
cutivo concederá apoio financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 
por mês. 

O incentivo será concedido, a cada empresa, pelo período má-
ximo de 12 (doze) meses, e a continuidade de percepção durante este 
período está vinculada à manutenção dos postos de emprego que lhe 
deram ensejo. O incentivo somente se aplica aos postos de emprego 
acrescidos ao quantitativo já existente na empresa em 1º de novembro 
de 2020.

Por fim, o art. 26 da Lei nº 11.384/2020, é alterado para pre-
ver que o Eixo Auxílio à Contratação e o Eixo Estágio Social do 
Programa Trabalho Jovem vigorarão até 31 de dezembro de 2022, 
quando então serão reavaliados no tocante aos seus efeitos, visando 
à transformação em ação permanente. 

Em síntese, a Medida Provisória, em análise, consiste, em mais 
uma forma de auxiliar a iniciativa privada no enfrentamento dos refle-
xos da pandemia da COVID-19 no setor econômico, sendo essa, pois, 
a relevância da matéria.  Por outro lado, a urgência decorre da neces-
sidade de se adotar, com a maior brevidade possível, medidas capazes 
de contribuir para a geração de oportunidades de emprego, trabalho e 
renda à juventude maranhense no contexto de crise econômica, como 
bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

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

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

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

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem 

Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão 
na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Consti-
tucional nº 38, de 2003:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provisó-
ria, em epígrafe, consiste em mais uma forma de auxiliar a iniciativa 
privada no enfrentamento dos reflexos da pandemia da COVID-19 no 
setor econômico.

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

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

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
necessidade de se adotar, com a maior brevidade possível, medidas ca-
pazes de contribuir para a geração de oportunidades de emprego, tra-
balho e renda à juventude maranhense no contexto de crise econômica, 
como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No que concerne ao mérito, as alterações promovidas por meio 
desta Medida Provisória consistem em mais uma forma de auxiliar a 
iniciativa privada no enfrentamento dos reflexos da pandemia da CO-
VID-19 no setor econômico, bem como medidas capazes de contribuir 
para a geração de oportunidades de emprego, trabalho e renda à juven-
tude maranhense no contexto de crise econômica, como bem esclarece 
a Mensagem, que encaminha a propositura. Assim sendo, constata-se 
seu caráter meritório.

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

sória nº. 349/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam pela aprovação da Medida Provisória nº 349/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.                                                                                                   

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 373 / 2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 349, de 22 de abril de 2021, que 
Suspende, até 31 de dezembro de 2021, a exigência de comprovação 
de regularidade cadastral e fiscal para fins de participação nos Eixos 
Auxílio à Contratação e Estágio Social do Programa Trabalho Jovem, e 
altera a Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020.

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

O Programa Trabalho Jovem de que trata a medida, foi instituído 
pela Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020, e tem por objetivo con-
tribuir para a geração de oportunidades de emprego, trabalho e renda à 
juventude maranhense. Para cumprimento de sua finalidade, conta com 
quatro eixos de atuação, quais sejam: Eixo Capacitação; Eixo Auxílio à 
Contratação; Eixo Cooperação Estratégica; e Eixo Estágio Social.

Por meio do Eixo Auxílio à Contratação, é concedido apoio fi-
nanceiro às empresas que ampliarem seu quadro de pessoal por meio 
da admissão de jovens. A cada formalização de contrato de trabalho 
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nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o Poder Exe-
cutivo concederá apoio financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 
por mês. 

O incentivo será concedido, a cada empresa, pelo período má-
ximo de 12 (doze) meses, e a continuidade de percepção durante este 
período está vinculada à manutenção dos postos de emprego que lhe 
deram ensejo. O incentivo somente se aplica aos postos de emprego 
acrescidos ao quantitativo já existente na empresa em 1º de novembro 
de 2020.

Por fim, o art. 26 da Lei nº 11.384/2020, é alterado para pre-
ver que o Eixo Auxílio à Contratação e o Eixo Estágio Social do 
Programa Trabalho Jovem vigorarão até 31 de dezembro de 2022, 
quando então serão reavaliados no tocante aos seus efeitos, visando 
à transformação em ação permanente. 

Em síntese, a Medida Provisória, em análise, consiste, em mais 
uma forma de auxiliar a iniciativa privada no enfrentamento dos refle-
xos da pandemia da COVID-19 no setor econômico, sendo essa, pois, 
a relevância da matéria.  Por outro lado, a urgência decorre da neces-
sidade de se adotar, com a maior brevidade possível, medidas capazes 
de contribuir para a geração de oportunidades de emprego, trabalho e 
renda à juventude maranhense no contexto de crise econômica, como 
bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a carreira e a garantia de seus membros;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa 
objeto da Medida Provisória.
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Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

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

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

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provisó-
ria, em epígrafe, consiste em mais uma forma de auxiliar a iniciativa 
privada no enfrentamento dos reflexos da pandemia da COVID-19 no 
setor econômico.

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

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

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
necessidade de se adotar, com a maior brevidade possível, medidas ca-
pazes de contribuir para a geração de oportunidades de emprego, tra-
balho e renda à juventude maranhense no contexto de crise econômica, 
como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No que concerne ao mérito, as alterações promovidas por meio 
desta Medida Provisória consistem em mais uma forma de auxiliar a 
iniciativa privada no enfrentamento dos reflexos da pandemia da CO-
VID-19 no setor econômico, bem como medidas capazes de contribuir 
para a geração de oportunidades de emprego, trabalho e renda à juven-
tude maranhense no contexto de crise econômica, como bem esclarece 
a Mensagem, que encaminha a propositura. Assim sendo, constata-se 

seu caráter meritório.

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

sória nº. 349/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam pela aprovação da Medida Provisória nº 349/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.                                                                                                   

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages                                                

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                               
                     
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 374 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 348, de 16 de abril de 
2021, que Dispõe sobre a prorrogação do prazo de pagamento do ICMS 
por contribuintes enquadrados no Simples Nacional, ao teor da Resolu-
ção nº 158, de 24 de março de 2021, do Comitê Gestor do Simples Na-
cional (CGSN), e prorroga o prazo para o pagamento do ICMS relativo 
à diferença de alíquota nas aquisições de outros Estados e do Distrito 
Federal, de que trata a Lei nº 8.948, de 19 de maio de 2009.

Em suma, a Medida Provisória, sob exame, tem por espoco es-
timular o setor econômico, considerando para tanto, a Resolução nº 
158, de 24 de março de 2021, do Comitê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN), que prorroga o prazo de pagamento do ICMS referente aos 
períodos de apuração de março, abril e maio de 2021. O imposto pode-
rá ser pago em até duas parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Do mesmo modo, também é prorrogado o prazo de pagamento da 
diferença de alíquota do ICMS nas operações interestaduais referente 
aos períodos de apuração de março, abril e maio de 2021. Em vez de 
pagamento até o dia 20 do mês subsequente ao da operação/prestação, 
o adimplemento da obrigação tributária poderá ocorrer em até cinco 
ou seis meses após o período de apuração, como bem esclarece a Men-
sagem Governamental que a acompanha a propositura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diante do contexto, a medida, ora proposta, é mais uma alterna-
tiva para o enfrentamento dos reflexos da pandemia da COVID-19 no 
setor econômico, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

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

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

No caso em espécie, a urgência, decorre da necessidade de se 
adotar, com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir 
para o fortalecimento das empresas optantes do Simples Nacional no 
contexto de crise econômica.

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

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

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

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

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

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

Nesse aspecto, entretanto, o ato normativo não possui elementos sufi-
cientes para verificação da adequação orçamentária e financeira, porém 
deve-se ressaltar que a mera prorrogação de prazo para pagamento não 
consiste em de renúncia de receita (art. 14 da LRF).

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 348, de 16 de abril de 

2021, enviada pela Mensagem nº 028/2021, demonstra a natureza re-
levante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção imediata 
da providência contida na proposição, uma vez que prorroga o prazo 
de pagamento do ICMS por contribuintes enquadrados no Simples 
Nacional, ao teor da Resolução nº 158, de 24 de março de 2021, do 
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), além de prorrogar o 
prazo para o pagamento do ICMS relativo à diferença de alíquota 
nas aquisições de outros Estados e do Distrito Federal, de que trata a 
Lei nº 8.948, de 19 de maio de 2009, em virtude da crise econômica 
causada pela pandemia de COVID-19, infecção humana causada pelo 
Coronavírus (SARS-CoV-2).

Em sintonia com isso, o art. 196 da Constituição Federal aduz 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas, o acesso igualitário e universal às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 Ademais, medidas necessárias de restrições sociais para o 
combate a disseminação do vírus, como as tomadas pelo Governo 
do Estado, devem ser sempre acompanhadas de ações propositivas 
visando amenizar a situação ocasionada pela Pandemia, garantindo, 
dessa forma, o princípio da dignidade da pessoa humana e os valores 
sociais do trabalho, fundamentos basilares da República Federativa 
do Brasil (art. 1º, III e IV, da CF/88). Portanto, constata-se seu caráter 
meritório.

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

sória nº. 348/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 

do Maranhão, votam pela aprovação da Medida Provisória nº 348, de 
16 de abril de 2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.                                                                                                   

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 375 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 220/2021, de autoria do Senhor Deputado Zé 
Inácio, que Considera de Utilidade Pública a Associação Desportiva 
Atletas do Futuro – ATLEF, com sede e foro no Município de São 
Luís, Estado do Maranhão.

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

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

A Associação Desportiva Atletas do Futuro, designada pela 
sigla ATLEF, é uma associação sem fins lucrativos e econômicos, 
de caráter desportivo, fundada na cidade de São Luís, em dois de 
fevereiro de dois mil e nove, que terá duração por tempo indeter-
minado, com sede e foro provisório no Município de São Luís, Es-
tado do Maranhão. A referida entidade tem por finalidade a prá-
tica da atividade física, do desporto olímpico amador em todas as 
suas modalidades e a prestar assistência social aos seus associados, 
prestação de serviços e promover: amparo às crianças e adolescen-
tes carentes; desenvolver a educação, cultura e o turismo; prestar 
assistência médico-social; estimular a saúde preventiva (educação 
ambiental e sanitária); promover e integrar socialmente jovens e 
adolescentes através de execução de projetos esportivos e culturais; 
realizar competições oficiais; sensibilizar e conscientizar os associa-
dos da prática do jogo limpo, através de manifestações coerentes 
dos membros; promover ações de prevenção, habilitação e reabili-
tação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua 
integração a vida comunitária.

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

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

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

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

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei  nº 220/2021, 
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nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.    
                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 376 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 033/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Doutor Yglésio, ao Desembargador Lourival Serejo, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão e ao Desembargador 
Cleones Carvalho Cunha, Presidente da CEMULHER/TJMA, para-
benizando-os pela iniciativa da Campanha “Homem Consciente”, 
que objetiva divulgar conteúdos sobre masculinidade, como artigos, 
relatórios, dossiês e outras publicações e práticas de grupos reflexivos 
realizados pelas Varas especializadas e Comarcas do Estado, como 
forma de combate à violência doméstica. 

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 033/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão votam pela aprovação da Moção nº 033/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.    
                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 377 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 034/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Doutor Yglésio, ao Desembargador PAULO SÉR-

GIO VELTEN PEREIRA, Corregedor Geral do Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão, parabenizando-o pela valorosa atuação na 
Corregedoria Geral de Justiça - CGJ, especialmente quanto às ações 
de combate ao sub-registro civil no Estado, como forma de exercício 
da cidadania e de promoção das políticas públicas, no exercício do 
biênio 2020/2022.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 034/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão votam pela aprovação da Moção nº 034/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.    
                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 378 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 027/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Zé Inácio, que Dispõe sobre as Diretrizes para a Campanha Esta-
dual de Vacinação da COVID-19 e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, com Emenda Substitutiva, no âmbito desta Comis-
são Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável da 
Comissão de Saúde.

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

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

Ordinária nº 027/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
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de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Lei 
Ordinária nº 027/2021, em redação final, nos termos do voto do Rela-
tor, contra o voto do Senhor Deputado Rafael Leitoa.

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

em 11 de maio de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                            Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                           Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 027/2021

Estabelece as Diretrizes para a 
Campanha Estadual de Vacinação da CO-
VID-19 e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a imunização da po-
pulação no âmbito do Estado do Maranhão, obedecendo os seguintes 
parâmetros:

I- Critérios de priorização da imunização baseados em evidên-
cias científicas e em critérios sanitários e sociais;

II- Previsibilidade de recursos operacionais e financeiros para 
aquisição, distribuição e aplicação das doses vacinais;

III- Proteção da integridade do sistema de saúde e infraestrutura 
para a continuidade dos serviços de saúde;

IV- Redução da morbidade e mortalidade graves associadas ao 
COVID-19 protegendo as populações de maior risco;

V- Diminuição da transmissão da infecção na comunidade e a 
busca por imunidade coletiva através da imunização;

VI- Garantia de vacinação prioritária em áreas vulneráveis e de 
grande densidade demográfica. 

Art. 2º Para efeitos desta Lei será divulgada periodicamente 
nos sítios institucionais na internet a relação do quantitativo de vacinas 
adquiridas ou recebidas pelo Estado, o Laboratório de origem, os custos 
despendidos, os grupos elegíveis e o município onde ocorreu ou ocor-
rerá a imunização, a informação e o percentual sobre o atingimento da 
meta de vacinação, bem como os dados sobre a aquisição, o estoque e a 
distribuição dos insumos necessários à aplicação das vacinas. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 379 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 033/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Daniella Tema que Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, a 
Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante o período 
gestacional.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, com Emenda Supressiva, no âmbito desta Comis-
são Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável da 
Comissão de Saúde.

Concluída a votação, com Emenda Supressiva, vem agora a esta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de 
Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 

matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

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

Ordinária nº 033/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
033/2021, em redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                         
Deputado Doutor Yglésio                                                     

PROJETO DE LEI Nº 033/2021

Institui, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a Política Estadual de Preven-
ção às Arboviroses durante o período ges-
tacional, e dá outras providências.

Art. 1º A Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante 
o período gestacional, fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão 
e tem por objetivo:

I - informar as gestantes sobre as medidas de prevenção ao contá-
gio de arboviroses (Dengue, Febre Chicungunha e Zika);

II - conscientizar as gestantes sobre os riscos da arboviroses para 
a saúde do binômio materno-infantil e de repercussões como a microce-
falia, síndrome de Guillain Barré e outros agravos;

III - fortalecer a abordagem das arboviroses durante a consulta de 
rotina do pré-natal de baixo risco; e

IV - capacitar os profissionais de saúde, como instrumentos de 
propagação do conhecimento a respeito das arboviroses e seus riscos 
para o binômio materno-infantil.

Art. 2º Para a implantação e efetivação da Política Estadual de 
Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional serão adotadas 
as seguintes medidas pelos hospitais, maternidades, clínicas, unidades 
de pronto atendimento e demais estabelecimentos públicos e privados 
de saúde:

I - inclusão, nos programas pré-natais, de esclarecimentos às ges-
tantes sobre os riscos, profilaxia e demais informações sobre o mos-
quito transmissor, Aedes Aegypti, e as arboviroses por ele transmitidas 
(Dengue, Febre Chicungunha e Zika); 

II - divulgação, entre os profissionais de saúde, da publica-
ção Dengue: Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de 
Microcefalia e/ou Alteração do Sistema Nervoso Central (SNC), do 
Ministério da Saúde; e

III – Capacitação da equipe multifuncional que trabalham com as 
gestantes, sobre diagnósticos, tratamentos, cuidados, tratamento, erra-
dicação e prevenção das Arboviroses.

Parágrafo único. Fica facultado aos hospitais, maternidades, 
clínicas, unidades de pronto atendimento e demais estabelecimentos 
públicos e privados de saúde estabelecerem medidas complementares, 
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desde que em conformidade com os objetivos da Política Estadual de 
Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional.

Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas ins-
tituições públicas ensejará a responsabilização administrativa de seus 
dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 380 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 214/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Fábio Braga, que Institui a “Semana Estadual da 
Defesa Sanitária Agropecuária no âmbito do Estado do Maranhão 
e dá outras providencias.

    Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída no Estado 
do Maranhão a Semana Estadual da Defesa Sanitária Agropecuária, a 
ser comemorada na semana de ocorrência no dia 11 de novembro, de 
cada ano. 

A Semana do que trata a presente propositura de Lei, tem por ob-
jetivos ampliar os conhecimentos dos profissionais da Defesa Sanitária 
Agropecuária dos municípios e as regiões do Estado, onde poderão ser 
criados cursos livres , workshops , treinamentos , palestras , campanhas 
publicitárias, congressos, seminários e campanhas de conscientização 
ao combate de doenças infectocontagiosas e parasitarias, de interesse 
econômico e de saúde pública.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.      

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

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

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

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

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta Au-
gusta Casa.

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

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua apro-
vação, presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
214/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 11 de maio de 2021.    

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                     
Deputado Duarte Júnior                                                       
Deputado Doutor Yglésio                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 381 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 043/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Cria a Tecla Samu e dá 
outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criado o aplicativo 
TECLA SAMU no âmbito do Estado, com a finalidade de garantir 
aos deficientes auditivos e/ou com impossibilidade de fala (Afonia) o 
acesso a este canal de emergência.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (arts. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

Com efeito, a temática constante da propositura de Lei, em aná-
lise, em que pese a grande utilidade e necessidade dessa parte da popu-
lação, esbarra na iniciativa, visto que compete aos Municípios legislar 
sobre assuntos de interesse local, ou seja, legislar em matéria de inte-
resse predominantemente municipal, a teor do que dispõe o inciso I, do 
art. 30, da CF/88, senão vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios: (EC nº 53/2006)
I – legislar sobre assuntos de interesse local;”
De fato, a matéria de fundo versada no presente Projeto de Lei 

(atendimento prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
-Samu), são de responsabilidade do ente municipal.

Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local, cuja a 
competência legislativa é do Município por força do disposto no art. 30, 
inciso I, da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado implicitamente 
normatizar matérias expressamente afetas a outros entes públicos pela 
Constituição Federal.

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

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

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

043/2021, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

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



  34       TERÇA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2021                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 34
043/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.    
                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                     
Deputado Duarte Júnior                                                       
Deputado Doutor Yglésio                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 384/2021 
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução Legislativa nº 
005/2021, de autoria da Mesa Diretora, que Altera o art. 105-A à Reso-
lução Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004 (Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão).

Nos termos do presente Projeto de Resolução Legislativa, a alí-
nea “a” do § 2º do Art. 105-A da Resolução Legislativa nº 449 de 24 de 
junho de 2004, incluída pela Resolução Legislativa nº 1.032 de 15 de 
junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art.105 -A.................................................................................
§2º..................................................................................................
a) Será realizada até 4 (quatro) Sessões Ordinárias ou Extraor-

dinárias por semana, ficando suspensas as realizações de Sessões Es-
peciais e Solenes, podendo para tanto, através de Ato do Presidente, 
ser definido a quantidade de sessões e seu rito respeitando o limite 
descrito nesta alínea.”

Em suma, a propositura sob exame versa sobre a realização de 
Sessões Ordinárias ou Extraordinárias por semana, ficando suspensas as 
realizações de Sessões Especiais e Solenes, podendo para tanto, através 
de Ato do Presidente, ser definido a quantidade de sessões e seu rito 
respeitando o limite.

Com efeito, as resoluções constituem, em conjunto com as nor-
mas do art. 59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos nor-
mativos primários, e disporão sobre a regulação de determinadas ma-
térias pelo Poder Legislativo, não incluídas no campo de incidência dos 
decretos legislativos e da lei.

Verifica-se, por oportuno, que é tema que depende unicamente da 
deliberação de seus membros, pois se trata de matéria estritamente in-
terna corporis desta Casa Legislativa. É que a ordem jurídico-constitu-
cional assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão harmônica 
de funções, a exclusiva competência para dispor sobre sua organização 
e seus serviços internos.

Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal ou 
Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões adminis-
trativas internas, sem a necessária participação de outro Poder. Nesse 
sentido, a Constituição Estadual, estabelece em seu art. 31, in verbis:

“Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, cria-

ção, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os parâ-
metros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias [...]”

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da pro-
posição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do Regimento 
Interno desta Casa:

“Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]

V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia 
de lei ordinária matéria de competência privativa da Assembleia Le-
gislativa e os de caráter político-processual legislativo ou administra-
tivo, ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos 
[...]”

Ademais, o Regimento Interno em seu Art. 272, estabelece, in 
verbis:

 “Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou re-
formado por meio de projeto de resolução de iniciativa da Mesa, de 
Comissão Permanente ou Especial para esse fim criada, também por 
um terço dos membros da Assembleia”.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais e regimen-
tais o Projeto de Resolução Legislativa sob exame se encontra consoan-
te o direito, estando o mesmo redigido em boa técnica legislativa.

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

nalidade e legalidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 005/2021. 
Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa 
nº 005/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.                                                                                                   

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 388/2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Caxias, o Senhor Fábio José Gentil 

Pereira Filho, através da Mensagem nº 07/2021, datada de 14 de abril 
de 2021, que solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de 
estado de calamidade pública no Município de Caxias, neste Estado, 
em virtude do agravamento da crise de saúde  pública decorrente da 
pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo 
coronavírus (Covid-19), com repercussão nas finanças públicas muni-
cipais e para fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal). 

Aduz a Mensagem que encaminha a solicitação de reconheci-
mento, que considerando não haver nenhuma usurpação de competên-
cia legislativa além de se verificar notório interesse público, foi decla-
rado o Estado de Calamidade Pública no Município de Caxias, através 
do Decreto Municipal nº 177 de 12 de abril de 2021.

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

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

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

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Consti-
tuinte, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circuns-
tâncias anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificulda-
des, contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido 
pelo Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, 
que demandassem grande comprometimento e aporte financeiro, auto-
rizando o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Caxias, através do Decreto Municipal nº 
177, de 12 de abril de 2021.

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

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 042/2021 

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela 
Chefe do Poder Executivo do Município de Caxias, em todo território 
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercus-
sões nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 177 
de 12 abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no 
Município de Caxias.

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

          
É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 042/2021, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 11 de maio de 2021.                                                                                                   

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 389/2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Governador Nunes Freire, o Senhor 

Josimar Alves de Oliveira, através do Ofício nº 132/2021/GAP, datado 
de 30 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legis-
lativa, de estado de calamidade pública no Município de Governador 
Nunes Freire, neste Estado, visando adotar medidas emergenciais de 
enfrentamento da Pandemia causada pela COVID-19 (COBRADE 
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral. 

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em razão da Pandemia ocasionada pelo Vírus SARS-Cov2 (Co-
ronavírus) causador da Doença Covid-19, foi declarado o Estado de 
Calamidade Pública no Município de Governador Nunes Freire, atra-
vés do Decreto Municipal nº 025, de 21 de abril de 2021.

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

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

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

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Consti-
tuinte, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circuns-
tâncias anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificulda-
des, contrárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido 
pelo Poder Público determinadas situações de gravidade e perturbação, 
que demandassem grande comprometimento e aporte financeiro, auto-
rizando o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Governador Nunes Freire, através do 
Decreto Municipal nº 025, de 21 de abril de 2021.

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

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

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Gover-
nador Nunes Freire, na forma seguinte:

   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 043/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Governador Nunes Freire.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo 
Chefe do Poder Executivo do Município de Governador Nunes Freire, 
em todo território do Município, para fins de prevenção e enfrenta-
mento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) 
e as suas repercussões nas finanças públicas, nos termos do Decreto 
Municipal nº 025, de 21 de abril de 2021, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Governador Nunes Freire.

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

É o voto. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 043/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.                                                                                                   

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 392 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 217/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Andreia Rezende, que Dispõe sobre a diagnose precoce do câncer de 
mama com obrigatoriedade dos hospitais públicos estaduais, fornece-
rem exames em mamógrafos adaptados para mulheres e homens com 
deficiência e outras necessidades especiais no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.  

O presente Projeto de Lei prevê que o Estado do Maranhão dotará 
todos os hospitais públicos estaduais de equipamentos para realizar a 
mamografia e a ultrasonografia, exames preventivos que evitam o cân-
cer de mama.

Prevê ainda a propositura, a obrigatoriedade dos hospitais pú-
blicos estaduais, a fornecerem exames em mamógrafos adaptados para 
pessoas com deficiência e outras necessidades especiais no âmbito do 
Estado do Maranhão, cabendo à Secretaria de Estado de Saúde pro-

mover campanha de divulgação do atendimento colocado à disposi-
ção da população, e estabelecer os critérios para sua realização.

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

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

ção do Estado
na forma da lei;”

Ademais, é sabido que a Constituição Estadual, reserva ao Chefe 
do Poder Executivo determinadas matérias para iniciativa de Projetos 
de Leis, in verbis:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

217/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, visto que fere 
o disposto nos art. 64, inciso V e 43, incisos III e V, ambos da CE/89.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 217/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages

 Vota a favor                                                                       Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                         
Deputado Duarte Júnior                                                         
Deputado Doutor Yglésio                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 394 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, a Medida Provisória nº 351, de 30 de abril de 
2021, que Dispõe sobre a reestruturação de cargos na Estrutura Básica 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão.

A presente Medida Provisória tem por objetivo modificar a es-
trutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Maranhão, por meio da reestruturação de cargos e funções (extinção de 
vagas ociosas existentes na Estrutura Básica do Corpo de Bombeiros 
Militar do Maranhão, criando-as em quadro diverso, com vistas à rees-
truturar e aperfeiçoar a força de trabalho da Corporação, em benefício 
da sociedade, não implicando em aumento de despesas), como bem 
esclarece a Mensagem Governamental, que encaminha a propositura.

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

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

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

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 

possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na 
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabele-
cidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo subme-
tê-las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (acrescidos 
pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

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

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

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

ditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia 

Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do Estado.” 
Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stados-

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

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória 
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, assim como, não está incluída dentre as vedações estabeleci-
das na Magna Carta da República para edição de Medida Provisória, 
in verbis:

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

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

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

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

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

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

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

E no tocante a matéria tratada não vislumbramos também nenhu-
ma inconstitucionalidade. 

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

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

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

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provisó-
ria, em epígrafe, reside, em especial, no aperfeiçoamento da estrutura 
administrativa para tornar mais eficiente a prestação dos serviços pú-
blicos de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar, de confor-
midade com o princípio constitucional da eficiência, estabelecido no 
art. 37, caput, da CF/88.

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

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

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

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

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do Su-
premo Federal sobre o assunto, vejamos:

     
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 

11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-

cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos 
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, verti-
dos nos conceitos jurídicos indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgên-
cia’ (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao 
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de po-
deres (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-
4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 
1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-
MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto 
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário, DJ de 
29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, julga-
mento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-2012.”

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

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da 
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, esclarecendo, portan-
to, que as medidas, ora propostas, não implicarão em aumento de 
despesas (Mensagem Governamental nº 038/2021).

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante 
a Mensagem nº 038/2021, de autoria do Governador do Estado, a res-
truturação ora proposta, reside, no aperfeiçoamento da estrutura 
administrativa para tornar mais eficiente a prestação dos serviços 
públicos de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar. As-
sim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 351/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam pela aprovação da Medida Provisória nº 351/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.                                                                                                   

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

NIA
PARECER Nº 395 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 036/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração 
ao Jornal do Estado do Maranhão, através do Diretor, Marcus Sar-
ney, em homenagem aos 62 anos do Jornal o Estado do Maranhão.

Nas últimas cinco décadas, a história do Maranhão foi regis-
trada pelo jornal O Estado do Maranhão, veículo de comunicação 
que se tornou divisor de águas na história da imprensa local. Desde 
o início, a proposta do jornal foi a de ser “um órgão a serviço da 
verdade”, como afirma texto publicado em sua primeira edição. 
Fundado em 1º de maio de 1959, pelo empresário e político Alberto 
Aboud, O Estado é herdeiro do Jornal do Dia. Nesse mesmo ano, 
a empresa Jaguar Ltda. – com instalações à Rua de Santana, Cen-
tro – passou a editar o Jornal do Dia, sob o comando de Walbert 
Pinheiro. 

A mudança de nome para O Estado do Maranhão ocorreu em 
1973, numa iniciativa do então governador José Sarney e do poeta 
Bandeira Tribuzi, que assumiram o comando do periódico. 

Em 2009, o jornal O Estado do Maranhão completou 50 
anos, iniciando uma nova fase, tanto estrutural quanto editorial. 
Grandes comemorações marcaram a data e grandes investimentos 
foram aplicados para a modernização do jornal. Novos equipamen-
tos em seu maquinário industrial, novos espaços para a redação e 
editoração e novo projeto gráfico com novos cadernos e editorias. 
Investimentos necessários para quem quer continuar a ser o jornal 
que valoriza seu leitor e seus anunciantes.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 036/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão votam pela aprovação da Moção nº 036/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.    
                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 396 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete a apreciação da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, a Medida Provisória nº 350, de 30 de abril de 
2021, que Dispõe sobre a reestruturação de cargos e funções na Estru-
tura Básica da Polícia Militar do Maranhão.

A presente Medida Provisória tem por objetivo modificar a estru-
tura organizacional da Polícia Militar do Estado do Maranhão, por meio 
da reestruturação de cargos e funções (extinção de vagas ociosas exis-
tentes na Estrutura Básica da Polícia Militar do Maranhão, criando-as 
em quadro diverso, para reestruturar e aperfeiçoar a força de trabalho 
da Corporação, em benefício da sociedade, não implicando em aumen-
to de despesas), como bem esclarece a Mensagem Governamental, que 
encaminha a propositura.

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

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

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

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

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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na 
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabele-
cidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo subme-
tê-las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (acrescidos 
pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

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

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

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

ditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia 

Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do Estado.” 
Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stados-

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

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória 
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, assim como, não está incluída dentre as vedações estabeleci-
das na Magna Carta da República para edição de Medida Provisória, 
in verbis:

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

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

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

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

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

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

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

E no tocante a matéria tratada não vislumbramos também nenhu-
ma inconstitucionalidade. 

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

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

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

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provisó-
ria, em epígrafe, reside, em especial, na necessidade de reorganizar o 
efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão e, assim, garantir a 

manutenção da prestação adequada e contínua dos serviços de segu-
rança pública. 

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

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

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre do 
supramencionado princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constitui-
ção da República), e do princípio da supremacia do interesse público, 
os quais demandam velocidade na realização de mudanças administra-
tivas com vistas a assegurar a adequada prestação dos serviços públi-
cos, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do Su-
premo Federal sobre o assunto, vejamos:

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

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos 
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, verti-
dos nos conceitos jurídicos indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgên-
cia’ (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao 
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de po-
deres (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-
4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 
1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-
MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto 
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário, DJ de 
29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, julga-
mento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-2012.”

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

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

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

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da 
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, esclarecendo, portan-
to, que as medidas, ora propostas, não implicarão em aumento de 
despesas (Mensagem Governamental nº 037/2021).

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que consoante 
a Mensagem nº 037/2021, de autoria do Governador do Estado, a res-
truturação ora proposta, reside, no aperfeiçoamento da estrutura 
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administrativa para tornar mais eficiente a prestação dos serviços 
públicos de responsabilidade da Polícia Militar. Assim sendo, cons-
tata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 350/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam pela aprovação da Medida Provisória nº 350/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.                                                                                                   

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 398 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 352, de 04 de maio 
de 2021, que Altera a Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 2020, que 
isenta do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Cir-
culação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 
até 31 de dezembro de 2020, as operações e prestações com as mer-
cadorias que especifica, no âmbito das medidas de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2).

Em suma, a Medida Provisória, sob exame, propõe a amplia-
ção do número de itens com isenção do ICMS de que trata a Lei nº 
11.361, de 14 de outubro de 2020, nas operações e prestações com as 
mercadorias que especifica no seu Anexo Único, a exemplo a Atropina, 
Diazepam, Morfina, entre outros, no âmbito das medidas de prevenção 
ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2).

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

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

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

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 

desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diante do contexto, a relevância da matéria tratada na Medida 
Provisória em epígrafe reside, em especial, na necessidade de facilitar, 
por meio da desoneração tributária, a aquisição de mercadorias, pro-
dutos e insumos utilizados, pelos profissionais de saúde, no tratamento 
e combate à COVID-19. 

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

No caso em espécie, a urgência, decorre da necessidade de se 
adotar, com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir 
para o enfrentamento à COVID-19 e, assim, garantir o direito à saúde 
e salvar vidas.

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

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

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

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 

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

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

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

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

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

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 352/2021, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição, uma vez que a medida 
do governo possui por escopo ampliar o número de itens com isenção do 
ICMS de que trata a Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 2020, que isenta 
do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), até 31 de dezembro de 
2020, as operações e prestações com as mercadorias que especifica, no 
âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à 
pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

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

sória nº. 352/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 
24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por 
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, votam pela aprovação da Medida Provisória nº 352/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de maio de 2021.                                                                                                   

Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Duarte Júnior                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                               
Deputado Wendell Lages                                    
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P O R T A R I A   Nº 218/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do 
Processo nº 0019/2021-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores IRENE AGUIAR SOUSA LIN-

DOSO,        matrícula  nº 1667823 e LEANDRO AIRES LIMA, ma-
trícula nº 1648153, ambos lotado na Diretoria de Administração, para 
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato 
nº 021/2021-AL, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão - ALEMA e a empresa ACEROLINA PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa 
responsável pelo fornecimento de polpa de frutas para atender as

necessidades da ALEMA, conforme determina o Art. 25 da Resolução 
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os proce-
dimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformi-
dade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas 
resoluções e nos processos administrativos.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10 de maio de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

  
  
  
 

 
 

  
 

   


