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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  10 / 05 / 2022 – 3ª FEIRA

BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-MDBPV....................06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO.PDT/-PL...................15 MINUTOS
ESCALA RESERVA

PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 10.05.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 002/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 007/2022), DISPÕE SOBRE 
ESTÍMULOS AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, À PES-
QUISA, À CAPACITAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E À 
INOVAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO, E ALTERA A LEI ES-
TADUAL Nº 6.915, 11 DE ABRIL DE 1997, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO WENDELL LAGES.

2. PROJETO DE LEI Nº 009/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 008/2022), INSTITUI O SIS-
TEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS AMEAÇADAS 
NO ESTADO DO MARANHÃO E O CONSELHO DO SISTEMA DE 
PROTEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ADRIANO.  

3. PROJETO DE LEI Nº 112/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 017/2022), ESTABELECE 
OS CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS A SEREM 
REPASSADOS AO ESTADO DO MARANHÃO, A TÍTULO DE 
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DO ANTIGO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
(FUNDEF), CONFORME AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 661 - STF 
E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1022241- 74.2019.4.01.3700 
(TRF - 1ª REGIÃO)..- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

II – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE LEI Nº 169/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 025/2022), AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A CELEBRAR COM A UNIÃO CONTRATO 
DE CONFISSÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, COM ES-
TEIO NO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N° 178, DE 13 DE 
JANEIRO DE 2021, E NO ART. 9°-A DA LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL N° 159, DE 19 DE MAIO DE 2017.- COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

5. PROJETO DE LEI Nº 072/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 011/2022), QUE INSTITUI O 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BIOMA CERRA-
DO E SISTEMA COSTEIRO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

          III – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE LEI Nº 158/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE,  INSTITUI E INCLUI NO 
CALENDÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO O 
“DIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
EPILEPSIA”. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. 

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

7. REQUERIMENTO Nº 116/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA 
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À ACADE-
MIA MARANHENSE DE MEDICINA (AMM), ATRAVÉS DE SEU 
PRESIDENTE, PROFESSOR DOUTOR JOSÉ MÁRCIO SOARES 
LEITE, PELO TRANSCURSO DE SEUS PROFÍCUOS 34 ANOS DE 
FUNDAÇÃO DESSA TÃO IMPORTANTE ENTIDADE DE CLAS-
SE. 

8. REQUERIMENTO Nº 118/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA BETEL GOMES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDO O PLENÁRIO, SEJA  SUBMETIDO AO REGIME DE TRA-
MITAÇÃO DE URGÊNCIA, O PROJETO DE LEI Nº 178/2022, QUE 
ASSEGURA AO CUIDADOR DA PESSOA COM TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) DIREITO DE ATENDIMENTO 
PRIORITÁRIO EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVA-
DOS; E AO PROJETO DE LEI Nº 179/2022, QUE INSTITUI A “SE-
MANA ESTADUAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA DOENÇA DE 
PARKINSON” NO ESTADO DO MARANHÃO. AMBOS DE SUA 
AUTORIA. 

9. REQUERIMENTO Nº 119/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDO O PLENÁRIO, SEJA  DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME 
DE URGÊNCIA O PROJETO DE LEI Nº 42/2022, DE SUA AUTO-
RIA, QUE SUSPENDE OS PRAZOS RELATIVOS AOS CONCUR-
SOS PÚBLICOS, EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA PELO GOVERNO DO ESTADO DO 
MARANHÃO. 

10. REQUERIMENTO Nº 121/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM 
DE CONGRATULAÇÃO AOS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBAR-
GADORES PAULO WELTER, RICARDO DUALIBE E JOSÉ DE 
RIBAMAR FROES SOBRINHO, QUE ASSUMIRAM RESPECTI-
VAMENTE OS CARGOS DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE 
E CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
MARANHÃO. 

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 117/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DANIELLA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVI-
DA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE A DELEGADA 
DA CIDADE DE DOM PEDRO (MA), DRA. RENATA LINS, SO-
LICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO IN-
QUÉRITO QUE INVESTIGA O FEMINICÍDIO  DA JOVEM IANCA 
AMARAL. 

12. REQUERIMENTO Nº 120/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS 
DE OUVIDA A MESA,  SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR 
AOS FAMILIARES DO LÍDER QUILOMBOLA PETISTA EDVAL-
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DO PEREIRA ROCHA, BEM COMO AO DIRETÓRIO MUNICIPAL 
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE SÃO JOÃO DO 
SÓTER/MA, ONDE FOI VÍTIMA DE CRIME DE LATIFUNDIO NA-
QUELA REGIÃO. 

13. REQUERIMENTO Nº 122/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO JOTA PINTO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVI-
DA A MESA,  SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA SESSÃO 
PLENÁRIA DO DIA 28/04/22, POR TER PARTICIPADO DE EVEN-
TO DA ALUMAR. 

14. REQUERIMENTO Nº 126/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDA A MESA,  SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS 
FAMILIARES DO DR. JOSÉ EVANDRO BARROS, EX-PRESIDEN-
TE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, FALECIDO EM 
07/05/22.

MENSAGEM Nº  29 /2022
São Luís, 05 de  maio  de 2022.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, 
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade material, o Projeto de Lei nº 
362/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou adapta-
ção de fraldários acessíveis aos frequentadores de shoppings centers e 
estabelecimentos similares, e dá outras providências.

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

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

Atenciosamente, 

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 362/2017, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldários acessíveis aos 
frequentadores de shoppings centers e estabelecimentos similares, e dá 
outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
362/2017.

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei em comento pretende tornar obrigatória a cons-
trução ou adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores de sho-
ppings centers e estabelecimentos similares. Em linhas gerais, a pro-
posta legislativa:

1) Determina a instalação de fraldários nos shoppings centers e 
demais estabelecimentos com grande fluxo de pessoas e infraestrutura 
de banheiros de utilização pública;

2) Dispõe que os fraldários deverão ser instalados em locais re-
servados próximos aos banheiros, sendo de livre acesso a ambos os 
sexos. Na hipótese de não haver lugar reservado, o fraldário deve ser 
instalado dos dentro dos banheiros masculino e feminino (art. 2º);

3) Estabelece que o descumprimento da norma enseja aplicação 
de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será aplicada 
em dobro em caso de reincidência. Para cada reincidência subsequente, 
aplicar-se-á a multa corresponde à reincidência anterior acrescida de 
20% (vinte por cento);

4) Determina que o Poder Executivo regulamente a Lei no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação.

Inicialmente, há de registrar que a proposta é meritória, na medi-
da em que reforça o dever da família, da sociedade e do Estado de as-
segurar às crianças, com absoluta prioridade, a dignidade e o respeito, 
além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, Constituição Fe-
deral1). Ademais, não é  

Contudo, ao estabelecer, em seu artigo 4º, o prazo de 30 (trinta) 
dias para que o Executivo regulamente o disposto na norma, a proposi-
tura acaba por violar o Princípio da Separação dos Poderes que encontra 
previsão no art. 2º da Constituição Federal2 e no art. 6º da Constituição 
Estadual3. 

A divisão constitucional das funções estatais, em razão do siste-
ma de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que é possível a 
instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados pela inter-
penetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente centrali-
zadores e abusivos por parte de cada um deles. 

Não obstante, a Lei Fundamental estabeleceu um rijo modelo de 
Estado, no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusiva-
mente autorizada nas hipóteses nela previstas. 

O Princípio da Separação de Poderes funda-se na ideia de limita-
ção, isto é, de exercício de atribuições em um raio de competência pró-
prio, sem a ingerência indevida de outros órgãos. Dito de outro modo, 
quando se fala em separação de Poderes, reporta-se a uma divisão de 
funções estatais, conferidas a órgãos especializados para cada atribui-
ção.  

Nessas circunstâncias, ao fixar o prazo de 30 (trinta) dias para 
que o Poder Executivo exerça a função regulamentar prevista no artigo 
64, III, da Constituição do Estado do Maranhão, o Projeto de Lei em 
apreço, além de restringir o exercício de um poder administrativo para 
além das hipóteses constitucionalmente previstas, infringiu o princípio 
da harmonia e independência entre os poderes.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou quando 
do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.394/AM:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, 
DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E 
PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO 
DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEM-
BRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO 
DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍN-
DOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO 
I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. 
PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRA-
TUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTI-
GO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECI-
SÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS 
DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONS-
TITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA 
AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “E”, E 
NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRA-
SIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não 
cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não 
procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só 
poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limi-
tação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, 
no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao fun-
cionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere 

1  Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, ex-

ploração, violência, crueldade e opressão.      
2  Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

3  Art. 6º  São Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judi-

ciário, independentes e harmônicos entre si.
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a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2. Reconhe-
cimento, pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do 
exame de DNA pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 
3. O custeio do exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efeti-
vo exercício do direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 
5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia 
matéria de índole processual --- concessão definitiva do benefício à 
assistência judiaria gratuita --- tema a ser disciplinado pela União. 5. 
Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2º que estabelece a per-
da do direito à assistência judiciária gratuita do sucumbente na ação 
investigatória que tenha sido proposta pelo Ministério Público e que 
tenha como suporte o resultado positivo do exame de DNA. Violação 
do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição de 1.988. 
6. Fixação de prazo para cumprimento da decisão judicial que deter-
minar o ressarcimento das despesas realizadas pelo Estado-membro. 
Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta jul-
gada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os 
incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como a expressão “no prazo 
de sessenta dias a contar da sua publicação”, constante do caput 
do artigo 3º da Lei n. 50/04 do Estado do Amazonas.

(STF. ADI 3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Ple-
no, julgado em 02/04/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 
24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152 DIVULG 14-08-2008 PU-
BLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-01 PP-00099 DJ 24-08-2007 
PP-00023 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 112-117)

Registre-se, por oportuno, o posicionamento contido no voto pro-
ferido pelo Eminente Ministro Relator, Eros Grau, no julgamento da 
supramencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, in verbis:

“Observe-se, ainda, que, algumas vezes, rebarbativamente (art. 
84, IV), determinadas leis conferem ao Executivo autorização para a 
expedição de regulamento tendo em vista sua fiel execução; essa autori-
zação apenas não será rebarbativa se, mais do que autorização, impuser 
ao Executivo o dever de regulamentar. No caso, no entanto, o preceito 
legal marca prazo para que o Executivo exerça função regulamen-
tar de sua atribuição, o que ocorre amiúde, mas não deixa de afron-
tar o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes. 
A determinação de prazo para que o Chefe do Executivo exerça 
função que lhe incumbe originariamente, sem que expressiva de 
dever de regulamentar, tenho-a por inconstitucional”. (grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos Po-
deres (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição Federal) e 
considerando que o legislador infraconstitucional não pode interferir 
na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os campos de 
intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto ao artigo 4º do Pro-
jeto de Lei nº 362/2017 por padecer de vício de inconstitucionalidade 
material.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto cons-
titucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de 
adequação 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 362/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS,   05 DE MAIO DE 2022, 201º DA INDEPEN-
DÊNCIA, 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 30 /2022 
São Luís, 05 de maio de 2022.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por pa-

decer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 066/2021, 
que institui a Política Estadual de Direitos das Populações Atingidas 
por Barragens.

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,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 066/2021, que institui a Política 
Estadual de Direitos das Populações Atingidas por Barragens.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
066/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por objetivo instituir 
a Política Estadual de Direitos das Populações Atingidas por Barragens 
(PEAB), tendo como objetivo resguardar os direitos das populações que 
sofrem direta ou indiretamente danos decorrentes de rompimento de 
barragens, discriminando os direitos das populações Atingidas por Bar-
ragens (PAB), como também, prevê a criação do Programa de Direitos 
das Populações Atingidas por Barragens (PDPAB) e estabelece regras 
de responsabilidade social.

O Projeto de Lei nº 66/2021 de autoria do Deputado Adelmo Soa-
res apresenta, na maior parte de seus dispositivos, amparo constitucio-
nal tanto na Constituição Federal quanto na Constituição do Estado do 
Maranhão. 

Constata-se que a propositura legislativa se ocupa de prevenção 
e reparação quanto a acidentes em barragens que atinjam populações 
vizinhas. Abrange o projeto de lei a constatação de que os acidentes e 
demais ocorrências relacionadas a este tema podem impactar direitos 
das mulheres, idosos, crianças, deficientes, animais, populações indíge-
nas e comunidades tradicionais, saúde, educação, pesca e demais temas 
do meio ambiente.

Quanto à temática do meio ambiente observa-se no projeto de lei 
o tema da pesca, do saneamento ambiental e possíveis perdas decorren-
tes de rompimentos de barragens, bem como a consequente reparação. 
São todos assuntos no campo do Direito Ambiental e da responsabilida-
de e consequente reparação por danos ambientais, próprios da compe-
tência legislativa concorrente dos Estados-Membros, conforme dicção 
do art. 24 da Constituição Federal, o que torna constitucional o projeto 
de lei ora em análise:

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

(...) 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-

midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico;

  
A verificação da competência em projeto de lei estadual para tra-

tar sobre a matéria ainda é comprovada quando da análise dos arts. 23 e 
24 da Constituição Federal ao definir que os diversos temas do projeto, 
desde a proteção aos mais vulneráveis, até saúde e educação atingidas, 
em decorrências das obras e acidentes em barragens são competência 
dos Estados-Membros, conforme normas a seguir reproduzidas da Car-
ta Magna que tratam sobre competência comum dos entes federativos:

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

(...) 



  6       TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 6
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência;         
(...) 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciên-

cia, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;         (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas;

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

(...) 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-

midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pes-
quisa, desenvolvimento e inovação;        

(...) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;       
(...) 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de de-

ficiência;
XV - proteção à infância e à juventude;
Esse conjunto legislativo previsto no edifício constitucional con-

solida a conclusão sobre a competência do Estado do Maranhão para 
legislar sobre a matéria, a despeito de já haver normas federais sobre 
reparação em caso de danos ambientais e sobre os demais temas trata-
dos na propositura legislativa.

Lembre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
da ADI nº 6341, definiu que a competência material comum previs-
ta no art. 23 da Constituição Federal permite concluir ser clara a ra-
tio constitucional em prol de uma atuação coordenada entre os entes da 
Federação (art. 23, parágrafo único).

Portanto, qualquer ato voltado à adoção de medidas de proteção 
de populações atingidas por barragens devem ser partilhadas pelos en-
tes em harmonia.

As competências comuns se relacionam à multiplicação de esfor-
ços, e não à subtração de ações entre os entes federativos, o que autoriza 
a adoção de medidas pelos entes estaduais, a exemplo da Política Esta-
dual de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. 

No texto da Constituição do Estado do Maranhão também existe 
amparo constitucional para o projeto de lei em questão, no capítulo IX 
do Meio Ambiente.

Ainda na seara ambiental pode-se citar três princípios sustentan-
do a adoção do projeto de lei - os princípios da prevenção, da precaução 
e o princípio do poluidor-pagador -  já que se observam as  conotações 
preventiva e repatória para mitigar futuros desastres, conforme disposto 
no art. 1º do projeto de lei.

Quanto ao princípio da prevenção Antônio Herman Benja-
min destaca que a prevenção é mais importante do que a responsabi-
lização do dano ambiental4 , já que a dificuldade, improbabilidade ou 
mesmo impossibilidade de recuperação é a regra em se tratando de um 
dano ao meio ambiente. Com efeito, são inúmeros os casos em que as 
catástrofes ambientais têm uma recuperação difícil e lenta ou que até 
não têm reparação, e seus efeitos acabam sendo sentidos principalmente 
pelas gerações futuras.

Por conta dessas características do dano ambiental, a Constituição 
Federal reconheceu que deve ser dada prioridade àquelas medidas que 
impeçam o surgimento de lesões ao meio ambiente. Tanto o caput do 
artigo 225, quando fala sobre o dever do poder público e da coletivida-
de de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações, quanto a maior parte do restante do dispositivo determina a 
adoção de medidas na defesa dos recursos ambientais como uma forma 
de cautela em relação à degradação, o que autoriza o acolhimento do 
plano estadual agora em questão.

4  BENJAMIN, Antônio Herman. Função socioambiental. In: 
BENJAMIN, Antônio Herman (coord). Dano ambiental: prevenção, 
reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 227.

O princípio da prevenção é aplicado em relação aos impactos 
ambientais conhecidos e dos quais se possa estabelecer as medidas 
necessárias para prever e evitar os danos ambientais, não levando em 
conta a incerteza científica. Para suprir a necessidade de criação de um 
dispositivo que fizesse frente aos riscos ou à incerteza científica ganhou 
corpo o princípio da precaução, que exige uma ação antecipada dian-
te dos riscos de danos ambientais ou à saúde humana, reconhecido na 
Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
consagrou pioneiramente o princípio no âmbito internacional5 .

No sentido de que a precaução é uma compreensão mais alargada 
do conceito de prevenção caminha a opinião de Ana Carolina Casagran-
de Nogueira:

“O ‘princípio de precaução’, por sua vez, é apontado, pelos que 
defendem seu status de novo princípio jurídico-ambiental, como um 
desenvolvimento e, sobretudo, um reforço do princípio da prevenção. 
Seu fundamento seria, igualmente, a dificuldade ou impossibilidade de 
reparação da maioria dos danos ao meio ambiente, distinguindo-se do 
princípio da prevenção por aplicar-se especificamente às situações de 
incerteza científica” 6

Quanto ao princípio do poluidor-pagador apresenta-se como um 
dos principais sustentáculos para o presente projeto de lei já que con-
siste em atribuir responsabilidade aos causadores de danos ambientais, 
o que corrobora as diversas medidas reparatórias previstas na proposta 
em análise.

O Princípio do Poluidor-Pagador fora recepcionado pela Cons-
tituição Federal no seu art. 225, parágrafo 3º, que prescreve: “As ati-
vidades e condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, inde-
pendentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Além da sustentação do projeto de lei nas normas constitucionais 
e nos princípios constitucionais deve-se atentar ainda para o que a Teo-
ria do Direito Constitucional denomina de bloco de constitucionalidade 
7. Segundo este entendimento a norma constitucional não se refere ape-
nas ao texto da Constituição Federal, mas aos demais direitos e garan-
tias compatível com o sistema da Constituição Federal, decorrentes do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos:

Art. 5º 
(...)
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte.

Neste bloco de constitucionalidade encontram-se as diversas 
convenções e tratados próprios do sistema de direitos humanos, que 
também devem ser utilizados para a análise da regularidade da lei, o que 
se assenta no plano da constitucionalidade e também da convencionali-
dade, conforme ensinamento de André Carvalho Ramos8:

“ o  Brasil  já  fez  mais:  já  reconheceu  a  jurisdição  obrigatória  
5   Princípio 15. De modo a proteger o meio ambiente, o 
princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, 
de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos 
sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não 
deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.
6  NOGUEIRA, Ana Carolina Casagrande. O conteúdo jurídico 
do princípio da precaução no direito ambiental brasileiro. In: FERREI-
RA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato (orgs). Estado de Direi-
to Ambiental: tendências: aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p 199.

7  BULOS, Uadi Lamego . Curso de Direito Constitucional, 
Saraiva, 2021, 14 ed. 

8  RAMOS, André Carvalho. SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL BRASILEIRO E O CONTROLE DE  CONVENCIONALIDA-
DE: LEVANDO A SÉRIO OS TRATADOS DE DIREITOS  HUMA-
NOS. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo  v. 
104  , p. 241 - 286 , jan./dez. 2009
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de  órgãos internacionais, como a Corte  interamericana de Direitos  
humanos, que têm como  tarefa fixar a interpretação do alcance das 
obrigações internacionais de Direitos Humanos  contraídas pelo esta-
do.  Assim, ao mesmo tempo em que se prestigia o Direito  interna-
cional dos Direitos  humanos, alçando os tratados internacionais a um 
estatuto supralegal ou mesmo constitucional, deve ser iniciada também 
a valorização das deliberações dos órgãos internacionais judiciais ou 
quase-judiciais, que podem condenar o Brasil por violações de Direitos 
humanos.”

Em caso de danos ambientais com repercussão para saúde e se-
gurança de populações o Sistema Interamericano de Direitos Huma-
nos, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no 
caso  12718, Comunidade de la Oroya , Peru, recomendou que fossem 
adotadas medidas análogas àquelas mencionadas no projeto de lei em 
questão, inclusive com participação da comunidade nas negociações e 
tratativas, técnica adotada na propositura estadual agora sob análise, 
ainda em conformidade com a Convenção OIT 169 que, em casos de 
reassentamento, como aqueles preconizados no projeto dei lei, deman-
dam participação da comunidade afetada. 

Ainda na opinião consultiva OC 23/17 da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos restou consagrada a relação entre meio ambiente 
e direitos humanos, o que sustenta a análise da temática das populações 
atingidas por barragens não só no plano ambiental, mas também dos 
direitos humanos, inclusive com as consequências adotadas no projeto 
de lei:

“ 48. En particular, en casos sobre derechos territoriales de pue-
blos indígenas y tribales, este Tribunal se ha referido a la relación entre 
un medio ambiente sano y la protección de derechos humanos, consi-
derando que el derecho a la propiedad colectiva de estos está vinculado 
con la protección y acceso a los recursos que se encuentran en los terri-
torios de los pueblos, pues estos recursos naturales son necesarios para 
la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de 
dichos pueblos

62. Asimismo, la Corte ha reconocido la estrecha vinculación del 
derecho a una vida digna con la protección del territorio ancestral y 
los recursos naturales. Al respecto, este Tribunal ha determinado que, 
en atención a la situación de especial vulnerabilidad de los pueblos in-
dígenas y tribales, los Estados deben adoptar medidas positivas enca-
minadas a asegurar a los miembros de estos pueblos el acceso a una 
vida digna -que comprende la protección de la estrecha relación que 
mantienen con la tierra- y su proyecto de vida, tanto en su dimensión 
individual como colectiva”

Em tempo, importante destacar que a proteção a indígenas em 
normas estaduais pode ser aceita nos termos de precedente do STF (Pe-
tição nº 3388), desde que de forma complementar, o que se coaduna 
com o projeto em questão.

Sendo assim, o projeto de lei em questão, concretiza a um só tem-
po direitos constitucionais fundamentais, direitos humanos e a proteção 
ao meio ambiente para as futuras gerações, encontrando-se dentro do 
âmbito da regular convencionalidade e da constitucionalidade. 

Entretanto, pelas razões a seguir, partes do projeto comportam 
veto. 

O Projeto de Lei nº 066/2021, assim dispõe:

Art. 1º (...)

Parágrafo único. As obrigações e direitos estabelecidos pela 
PEAB aplicam-se às barragens localizadas no Estado do Maranhão, 
construídas por entes públicos ou privados.

O parágrafo único do art. 1º do projeto ao prever que as obri-
gações e os direitos estabelecidos pela PEAB aplicam-se às barragens 
construídas tanto pelos entes privados como pelos entes públicos  aca-
bou por dar atribuição a entes públicos, inclusive aqueles em que pon-
tua o Poder Executivo Estadual indo, portanto de encontro com os man-
damento da Constituição Estadual, mais precisamente o que prevê o art. 
43, os incisos III e V9.

9  Art. 43.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado às 

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa parlamentar 
disciplinar matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do 
Poder Executivo, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO 
- DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALE-
CENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE 
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSIS-
TÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO 
RECORRIDA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio 
constitucional da reserva de administração impede a ingerência norma-
tiva do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência 
administrativa 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 ins-
titucionais.

(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: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE 
REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILAN-
TRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA 
EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXE-
CUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA 
DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Estadual 
12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política pública a 
ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com repercussão di-
reta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir a responsabilidade 
pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e com previsão de 
repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 2º). 2. Incons-
titucionalidade formal. Processo legislativo iniciado por parlamentar, 
quando a Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c e e) reserva ao chefe 
do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de 
servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcio-
namento de órgãos administrativos. 3. Ação Direta julgada procedente.

(STF, ADI 4288, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201, DIVULG 12-08-
2020  PUBLIC 13-08-2020)

 O parágrafo único do art. 3º menciona o Comitê Estadual, que 
estaria previsto no caput do mesmo artigo, o  que não é verificado na re-
dação deste, o que comporta o veto por interesse público, pela ausência 
de suporte literal a permitir a aplicação do parágrafo único.

O inciso V, do art. 6º, ao dispor acerca das indenizações pelas 
perdas materiais decorrentes do rompimento de barragens, acabou por 
trazer possível hipótese excludente de indenização:

Art. 6º (...)
(...)
V – indenização em dinheiro pelas perdas materiais, justa e pré-

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;
[...]
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via, salvo nos casos de acidente ou desastres, que contemple:

a) os valores das propriedades e das 
benfeitoria;

b) os lucros cessantes, nos casos de 
acidente e desastre; e

c) os recursos monetários que assegu-
rem a manutenção dos níveis de vida até que as famílias e indivíduos 
alcancem condições pelo menos equivalentes às precedentes, nos casos 
de acidente e desastres;

(...)
Ocorre, que a responsabilidade civil por dano ambiental é ob-

jetiva, sendo contrário ao interesse público a promulgação de norma 
que crie excludentes que afastem a obrigação de indenizar, razões pelas 
quais oponho veto ao inciso V do art. 6º do Projeto de Lei nº 066/2021.

Acerca do tema, colhe-se o seguinte julgado do STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIEN-

TAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CON-
TROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORREN-
TES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO SERGIPE. 
ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) para demons-
tração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental 
que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador 
profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante 
o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permi-
tam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa ativida-
de, são idôneos à sua comprovação; b) a responsabilidade por dano am-
biental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo 
de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na 
unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsá-
vel pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para 
afastar a sua obrigação de indenizar; c) é inadequado pretender conferir 
à reparação civil dos danos ambientais caráter punitivo imediato, pois 
a punição é função que incumbe ao direito penal e administrativo; d) 
em vista das circunstâncias específicas e homogeneidade dos efeitos 
do dano ambiental verificado no ecossistema do rio Sergipe - afetando 
significativamente, por cerca de seis meses, o volume pescado e a renda 
dos pescadores na região afetada -, sem que tenha sido dado amparo 
pela poluidora para mitigação dos danos morais experimentados e de-
monstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca profissional, 
não se justifica, em sede de recurso especial, a revisão do quantum arbi-
trado, a título de compensação por danos morais, em R$ 3.000,00 (três 
mil reais); e) o dano material somente é indenizável mediante prova 
efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros 
cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos; as-
sim, se durante o interregno em que foram experimentados os efeitos 
do dano ambiental houve o período de “defeso” - incidindo a proibição 
sobre toda atividade de pesca do lesado -, não há cogitar em indeni-
zação por lucros cessantes durante essa vedação; f) no caso concreto, 
os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor 
da condenação arbitrada para o acidente - em atenção às característi-
cas específicas da demanda e à ampla dilação probatória -, mostram-se 
adequados, não se justificando a revisão, em sede de recurso especial. 
2. Recursos especiais não providos. (REsp 1354536/SE. RECURSO 
ESPECIAL 2012/0246647-8.)

Razões pelas quais oponho veto ao parágrafo único do art. 1º, ao 
parágrafo único do art. 3º e ao inciso V, do art. 6º do Projeto de Lei nº 
066/2021.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 066/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS,   05 DE MAIO DE 2022, 201º DA INDEPEN-
DÊNCIA, 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 31 /2022 
São Luís, 05 de maio de 2022.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por interesse 
público, o Projeto de Lei nº 107/2022, que dispõe sobre a repartição da 
parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do 
ICMS, pertencente aos municípios.

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,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 107/2022, que dispõe sobre a 
repartição da parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da 
arrecadação do ICMS, pertencente aos municípios.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV da Constituição Estadual, oponho veto integral  ao Projeto de Lei nº 
107/2022.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por objetivo dispor 
sobre a repartição da parcela de produto da arrecadação do ICMS, per-
tencente aos municípios, por imposição do art. 158 da Constituição Fe-
deral, determinando o rateio de 18% (dezoito por cento) na proporção 
da pontuação do Município no Índice de Desenvolvimento da Educação 
do Maranhão (IDE-MA) e 2% (dois por cento) na proporção da pontua-
ção na Taxa de Mortalidade Infantil (TMI).

A distribuição desses recursos tributários visa o alcance de 
uma maior equidade entre os municípios desta Unidade da Fede-
ração. No encalço desse objetivo, deve-se buscar a mais satisfatória 
forma de diminuir as diferenças socioeconômicas dos entes mu-
nicipais. No entanto, a adoção desses dois critérios, conforme são 
apresentados no Projeto de Lei 107/2022, pode trazer obstáculos 
para realização das atividades funcionais da Secretaria de Estado 
da Fazenda, conforme ofício nº 1042/2022/SEFAZ/MA, que abriga 
os elementos técnicos que sustentam as razões de veto adiante co-
lacionadas:

Com relação ao que versa o caput, do art. 2°, do Projeto de Lei 
107/2022, encaminhado para sanção, que regulamenta a maneira que 
deve ser rateado o percentual de ICMS, entre os municípios mara-
nhenses, leva em consideração a pontuação destes no IDE-MA, sendo 
apontados para o cálculo do índice o desempenho e o rendimento dos 
estudantes da rede municipal em avaliações da aprendizagem conforme 
critério a ser definido em Decreto do Poder Executivo.

Contudo, segundo o estudo técnico da Secretaria de Estado da 
Fazenda, conforme estabelece o projeto de lei, fica determinado que o 
IDE-MA seja calculado, anualmente, a partir do corrente ano, por meio 
do Sistema de Avaliação Estadual do Maranhão (SEAMA), e deverá 
ser publicado até o fim do primeiro semestre do ano subsequente, para 
que estes recursos tributários sejam distribuídos aos municípios no ano 
seguinte.

Esse prazo, entretanto, segundo a Secretaria de Estado da Fazen-
da, coincide com o estabelecido pela Lei Complementar n° 63/1990, 
que determina que o Estado publique, no seu órgão oficial, até o dia 30 
de junho do ano da apuração, o valor adicionado em cada município, 
além dos índices percentuais referidos (coeficientes provisórios). 

Essa simultaneidade de prazos irá dificultar o processamento dos 
dados referentes aos índices supracitados em tempo hábil, bem como 
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a análise da consistência destes dados, prejudicando desta maneira as 
tarefas concernentes à SEFAZ-MA.

Sugere tecnicamente a Secretaria de Estado da Fazenda que me-
lhor seria se o prazo imposto para o cálculo do IDE-MA por meio do 
SEAMA e sua devida publicação fossem antecipados para o fim do 
primeiro trimestre do ano subsequente, oferecendo, deste modo, opor-
tunidade para realização da análise e dos trâmites do processamento 
dos dados referentes ao valor adicionado fiscal e índices percentuais 
dos coeficientes provisórios pela Secretaria, inclusive avaliando a pos-
sibilidade de modificação legislativa nesse sentido, com a finalidade de 
evitar conflitos com a publicação do índice provisório prevista na Lei 
Complementar n° 63/1990.

Ademais, no que diz respeito ao inciso III do art. 1º, do Projeto 
de Lei n° 107/2022, a adoção do dispositivo baseado na Taxa de Morta-
lidade Infantil (TMI) acarretará controversas interpretações que levarão 
a contestações por parte dos prefeitos e representantes municipais, se-
gundo a Secretaria de Estado da Fazenda.

Diante disso, o cenário no qual se considera a proporção da pon-
tuação do município na TMI para direcionar mais recursos aos muni-
cípios pior posicionados (com maior índice de mortalidade infantil), 
embora represente a intenção de maior amparo para os mais necessi-
tados, ou seja, municípios como: Bacurituba, São Raimundo do Doca 
Bezerra, Nova Iorque, São Roberto, Graça Aranha, pode, no entanto, 
dar ensejo para que seja interpretado como uma forma de recompensa 
ao mau desempenho, o que seria propenso a estimular a manutenção de 
um baixo índice referente a esse indicador social, por parte dos gestores 
destes municípios, para que nos anos seguintes continuem a receber 
uma maior parcela dos recursos tributários atrelado ao aumento da mor-
talidade infantil.

Por outro lado, caso o critério adotado relacionado a direcionar 
uma fração maior dos referidos 2% (dois por cento) na proporção da 
pontuação do município na Taxa de Mortalidade Infantil para aqueles 
com melhores desempenhos, acentuaria ainda mais a desigualdade so-
cioeconômica entre os municípios maranhenses, pois estaria benefician-
do, assim, aqueles entes municipais com situação sociais e econômicas 
mais elevadas, tais como: São Luís, Imperatriz, Balsas, Açailândia e 
São José de Ribamar.

Destarte, segundo levantamento da Secretaria de Estado da Fa-
zenda, vale lembrar que nenhum Estado da Federação se utiliza deste 
critério subjetivo, Taxa de Mortalidade Infantil, para estabelecer parte 
do rateio dos 25% (vinte e cinco por cento) constitucionais do produto 
de arrecadação do ICMS, pertencente aos municípios, utilizando-se de 
outros fundamentos mais objetivos para a distribuição desses recursos 
tributários, tais como: educação, população, igualitário, área, meio am-
biente, IDH, receita própria, rural, energia, segurança, PIB per capita.

Destacou a Secretaria de Estado da Fazenda, em seu estudo téc-
nico sobre o presente projeto de lei que a não reconsideração da adoção 
do critério referente à Taxa de Mortalidade Infantil, ocasionará contro-
vérsias de difícil consenso frente aos prefeitos municipais, o que re-
percutirá nas tarefas realizadas pela Secretaria da Fazenda do Estado 
quanto à distribuição dos recursos devidos. 

Por fim, como obstáculo à sanção do projeto de lei em análise, es-
clareceu a Secretaria de Estado da Fazenda que quem de fato fornece as 
informações referentes à taxa de mortalidade infantil é o IBGE e não a 
Plataforma do DATASUS, como sugere o inciso II do art. 3º do Projeto 
de Lei Ordinária n° 107/2022, visto que aquele é a instituição oficial de 
estatística. Enquanto que a Plataforma do DATASUS apenas informa 
o número absoluto de óbitos infantis e fetais, sem clareza específica 
quanto ao índice de mortalidade infantil em cada um dos municípios 
maranhenses.

Em análise do número absoluto de óbitos registrados na Platafor-
ma do DATASUS, observa-se, inclusive, que municípios como Nova 
Colinas, Arame, Mata Roma, Turiaçu, Milagres do Maranhão, entre 
outros, não apresentaram registros de óbitos de menores de um ano de 
idade por mil nascidos vivos (mortalidade infantil), ou seja, os dados 
apresentados são iguais a 0 (zero), o que impossibilita matematicamen-
te estabelecer o rateio da cota-parte do ICMS aos citados municípios.

Razões pelas quais oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
107/2022.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 

opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 107/2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS,   05 DE MAIO DE 2022, 201º DA INDEPEN-
DÊNCIA, 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 32 /2022 
São Luís,  06    de     maio   de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera 
a Lei nº 11.367, de 2 de dezembro de 2020, que institui o Programa de 
Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários, relacionados ao Im-
posto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – ICMS, vencidos até 31 de dezembro de 2021.

O artigo 155, II e XII, alínea “g”, da Constituição Federal, refor-
çado pelo artigo 127, b, da Constituição Estadual, dispõe que compete 
aos Estados instituir impostos sobre as operações relativas à circulação 
de mercadorias e prestação de serviços de transportes interestadual e 
municipal e de comunicação, ainda que as operações e a prestação se 
iniciem no exterior, e regulamentar, mediante lei complementar, os in-
centivos e benefícios fiscais concedidos e revogados.

Destarte, o Convênio ICMS nº 79, de 2 de setembro de 2020, 
autoriza a dispensa de tratamento tributário diferenciado, nos termos 
do art. 155, XII, alínea “g”, da Constituição Federal, e do art. 1º da 
Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, mediante 
a instituição de Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos 
Tributários relacionados com o Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias - ICM e o Imposto sobre Operações Re-
lativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 
vencidos até 31 de julho de 2020.

Contudo, restringe a possibilidade de concessão desse benefício 
aos Estados do Amapá, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia 
e Sergipe. Havendo a internalização do Convênio ICMS 79, de 2 de 
setembro de 2020, no Estado do Maranhão, em específico, por meio da 
Medida Provisória nº 329, de 24 de setembro de 2020, convertida na Lei 
nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020.

Ocorre que o Conselho Nacional de Política Fazendária – CON-
FAZ, mediante o Convênio ICMS nº 22, de 7 de abril de 2022, alterou 
o Convênio ICMS nº 79, de 2 de setembro de 2020, de forma a autori-
zar os Estados de Alagoas, Maranhão e Piauí a estenderem o prazo de 
formalização da opção do contribuinte pela adesão ao Programa de Pa-
gamento e Parcelamento de Créditos Tributários, cuja vigência findaria 
em 30 de abril de 2022, até 31 de agosto de 2022.

A presente Medida Provisória volta-se, portanto, a oportunizar 
aos contribuintes a regularização dos débitos fiscais oriundos de Im-
posto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias - ICM e 
de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunici-
pal e de Comunicação - ICMS, vencidos até 31 de dezembro de 2020, 
através da redução, prevista na legislação tributária, de juros e multas 
punitivas e moratórias, para pagamento à vista ou parcelado do crédito 
tributário.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em epígra-
fe reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação administrativa para 
concretização do princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput da 
Constituição da República. De outro giro, a urgência decorre do prin-
cípio da supremacia do interesse público, que demanda velocidade na 
realização de mudanças, visando ao melhor funcionamento da máquina 
administrativa.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos 
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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,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº     383   , DE   06   DE      MAIO           
DE 2022

Altera a Lei nº 11.367, de 2 de de-
zembro de 2020, que institui o Programa 
de Pagamento e Parcelamento de Créditos 
Tributários, relacionados ao Imposto so-
bre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação – ICMS, venci-
dos até 31 de dezembro de 2021.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
e observado o disposto no Convênio ICMS nº 79/2020, alterado pelo 
Convênio ICMS nº 22/2022, adota a seguinte Medida Provisória, com 
força de lei:

Art. 1º Ficam alterados o caput do art. 1º e o § 2º do art. 5º da 
Lei nº 11.367, de 2 de dezembro de 2020, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:

“Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ, o Programa de Pagamento e Parcelamento de Cré-
ditos Tributários, relacionados com o ICMS, com relação aos fatos ge-
radores ocorridos até 31 de dezembro de 2021, constituídos ou não, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, inclusive objeto de parcelamentos 
anteriores rescindidos ou ativos, espontaneamente denunciados pelo 
contribuinte, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda prove-
niente de lançamento de ofício efetuados após a ratificação do Convê-
nio ICMS nº 79/2020, alterado pelo Convênio ICMS nº 22/2022, com 
redução de até 90% (noventa por cento) dos juros, multas e demais 
acréscimos legais, observadas as condições e limites estabelecidos 
nesta Lei, bem como os termos do referido Convênio e a legislação 
tributária estadual.

(...) 
Art. 5º (...)
(...)
§ 2º O prazo de opção do contribuinte ao programa será até 29 

de julho de 2022, podendo ser prorrogado por ato do Poder Executivo, 
obedecido o prazo limite fixado no Convênio ICMS nº 79/2020, 
alterado pelo Convênio ICMS nº 22/2022, do Conselho Nacional de 
Política Fazendária - CONFAZ.” (NR)

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de maio de 2022.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 06  DE MAIO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊN-
CIA E 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Secretário-Chefe da Casa Civil

REQUERIMENTO Nº 126 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, após aprovação da Mesa Diretora, que seja 
enviada mensagem de Pesar a esposa, filhos e familiares do Dr. José 
Evandro Barros, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado. (TCE), 
pai do ex deputado Max Barros, do engenheiro Ricardo Barros e da 
senhora Patrícia Barros Fonsêca, falecido em 07/05/2022

José Barros como era conhecido, era filho do ex governador Eu-
genio Barros foi figura de destaque na sociedade maranhense, dotado de 
uma personalidade marcante, fato esse que rendeu-lhe respeito e admi-
ração de seus amigos. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 10 DE MAIO DE  2022 - César Pires - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 127 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Nº 206/2022, de 
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 10 DE MAIO DE 2022. 
- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 105  /2022
RELATÓRIO: 
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 061/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Pará Figueiredo, que “dispõe sobre a política de in-
centivo a iniciação da pesquisa científica nas escolas públicas da rede 
estadual de ensino do Estado do Maranhão”.

Nos termos da presente propositura de Lei, a referida política es-
tadual  tem por finalidade possibilitar o acesso de estudantes da rede 
pública estadual à pesquisa científica sendo ferramenta fundamental 
para o desenvolvimento de habilidades e competências que garantam a 
aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa capazes de estimular 
o pensar científico e criativo

Prevê ainda a propositura, que o programa contará com a equipe 
de docentes da própria escola pública bem como através de convênios 
firmados entre a Secretaria Estadual de Educação e universidades pú-
blicas estaduais e projetos de pesquisas parceiros, preferencialmente no 
formato de voluntariado e protocolo de extensão curricular.

Por fim, nos termos do art. art.5º da referida propositura ora em 
analise determina que o  Executivo Estadual poderá firmar parcerias ou 
convênios para fomentar a pesquisas dos estudantes da educação básica 
da rede pública, com entes governamentais, instituições não-governa-
mentais e pessoas jurídicas com sede ou filiais no Estado do Maranhão, 
no Brasil e no exterior.

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 do art. 43, 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 administrativa, criação, es-
truturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da Administração Pública Estadual. 

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para 
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governa-
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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.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades pú-
blicas conforme induz os arts. 2º, 3º e 5º da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta em seus arts. 2º, 3º e 
5º há uma ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura 
atribuir competência/atribuições a órgãos públicos.  

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui 
competência para criar programas de governo, uma vez que a 
elaboração e a execução de plano/programa são atividades inseridas 
no rol de competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível 
estadual, avançar até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo a 
implantação estadual de políticas ou programas em políticas públicas. 

Nesta perpectiva, e dentro desta orientação, citamos o Projeto de 
Lei nº 002/2020 que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento cien-
tífico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação no 
Estado do Maranhão, alterando a Lei Estadual nº 6.915, 11 de abril de 
1997, e dá outras providências, devidamente apresentado pelo Execu-
tivo Estadual. 

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 061/2022, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 061/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.                                                                                                                      
                                                                                
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 142/ 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 585/2021, de autoria 

da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Dispõe sobre a criação 
do cadastro estadual de profissionais que trabalham ou cuidam de 
crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

 O presente Projeto de Lei, visa dispor sobre a criação do cadastro 
estadual de profissionais que trabalham ou cuidam de crianças, adoles-
centes, idosos e pessoas com deficiência, com o objetivo de acompa-
nhamento e assistência à pessoa com necessidade temporária ou per-

manente, mediante ações domiciliares, comunitárias, ou institucionais 
de cuidado de curta ou longa permanência, individuais ou coletivas, 
visando à autonomia e independência, zelando pelo bem-estar, saúde, 
alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer.

Prevê ainda a propositura, que será negado o registro do reque-
rente que possuir condenação penal transitada em julgado por crime 
com pena de reclusão. 

E caso sejam comprovados maus-tratos e violência por parte do 
profissional contratado ou cuidador contratado, o profissional este, será 
imediatamente excluído do cadastro.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 apresenta o regra-
mento para a repartição de competências entre os entes da federação. 
Aos Estados coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição 
(art. 25, § 1º, CF88), prescrevendo o que cabe expressamente à União 
(art. 21 e 22, CF88) e aos Municípios (art. 30, CF88).

A proposição não disciplina de quem será a atribuição para a ges-
tão do cadastro, ficando uma obrigação sem destinatário. Qualquer obri-
gação que exista para os órgãos do Poder Executivo deverá ter iniciativa 
do Governador do Estado (art. 43, V, da Constituição Estadual).

Em que pese a importância da matéria apresentada na proposição, 
falta a devida determinação para o órgão público e, sendo órgão do 
Poder Executivo, a proposta deverá partir do Governador do Estado.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 585/2021, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 585/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 143 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 588/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre os cartórios divul-
garem os casos de gratuidade nos serviços notoriais garantidos por 
Lei, no âmbito do Estado do Maranhão.

 O presente Projeto de Lei, visa dispor sobre os cartórios divulga-
rem os casos de gratuidade nos serviços notoriais garantidos por Lei, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 apresenta o regra-
mento 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 
(art. 21 e 22, CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

De acordo com jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, 
cartórios e usuários têm relação de consumo (Recurso Extraordinário 
397.094).

Assim, por determinação constitucional, cabem aos Estados, em 
concorrência com a União, legislar sobre produção e consumo, e res-
ponsabilidade por dano ao consumidor (art. 24, V e VIII, CF/88).

Sendo assim, entendo que não encontra impedimento constitu-
cional para sua aprovação, assim como não houve para a aprovação das 
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Leis Estaduais supramencionadas, opina-se pela aprovação do Proje-
to de Lei nº 588/2021.

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

Projeto de Lei nº 588/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 588/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 146 /2022
RELATÓRIO: 
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa  do Projeto de Lei  nº 402/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que  visa dispor sobre a 
obrigação da prestação de socorro aos animais atropelados no Estado do 
Maranhão, devendo o condutor (motociclista, motociclista ou ciclista) 
arcar com os custos relativos ao tratamento veterinário do animal até 
sua total recuperação.

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei foi apresentada 
uma Emenda Substitutiva, subscrita pelo Senhor Deputado Wellington 
do Curso, autor da propositura de Lei, objetivando aprimorar o texto do 
Projeto de Lei original.

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicida-
de, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 402/2021, 
ora apresentado, nos âmbitos formal e material.

Nas três esferas da Federação, o processo legislativo deve obe-
decer a procedimentos previamente estabelecidos. 

A Constituição Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas 
da Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedi-
mentos do processo legislativo no âmbito estadual.

Inicialmente, analisa-se a iniciativa da proposição. 
A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a 

determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositu-
ra de proposições legislativas. 

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é 
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar 
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

O presente Projeto de Lei é de iniciativa de parlamentar, não ha-
vendo objeções nesta fase do processo legislativo.

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 da Emenda Substitutiva apre-
sentada à propositura de Lei, sob exame.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 402/2021, na forma do Subs-
titutivo anexo a este Parecer.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 402/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022. 
                                                                                                                     
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 402/2021

Dispõe sobre a prestação de socorro 
aos animais atropelados no Estado do Ma-
ranhão e dá outras providências. 

Art. 1º - O condutor que, culposa ou dolosamente, provocar 
o atropelamento de animal de companhia, poderá arcar com todos os 
custos relativos ao tratamento veterinário do animal até sua total recu-
peração.

§1º O disposto no caput deste artigo se aplica aos: 
I – Motoristas; 
II – Motociclistas; 
III – Ciclistas. 
§2º O atendimento emergencial deverá ser prestado por médico 

veterinário devidamente inscrito e regularizado no Conselho Regional 
de Medicina Veterinária. 

Art. 2º O Poder Público disponibilizará todos os meios que 
sejam de fácil acesso à população, com a finalidade de facilitar a possi-
bilidade de denúncias.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  158/2022
RELATÓRIO
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
n° 100/2022, de autoria do  Senhor Deputado Roberto Costa , que 
garante ao Ex-jogador de futebol profissional o ingresso gratuito nos 
estádios de futebol de todo o estado do Maranhão em dias de jogos.

Nos termos do presente projeto de lei sob exame, fica garantido 
direito à gratuidade para o ex-jogador de futebol profissional, que tenha 
disputado o campeonato maranhense da primeira divisão, por qualquer 
clube desta categoria, filiado à Federação Maranhense de Futebol, por 
tempo igual ou superior a 3 (três) anos, ininterruptos ou não.

O ex-jogador, para ter direito ao referido benefício, deverá ser 
obrigatoriamente filiado ao Sindicato de Atletas Profissionais de Fute-
bol do Estado do Maranhão - SAPFEMA, entidade de classe, onde o 
mesmo terá acesso e o direito a assento nos estádios em dias de jogos 
estaduais, nacionais e internacionais, em todo o estado do Maranhão. 

Por último, determina que o benefício concedido ao ex-jogador 
solicitante é pessoal e intransferível.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a 
constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade projeto de lei 
apresentado, nos âmbitos formal e material. 
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O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. 

A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a 
determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura 
de proposições legislativas. 

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é 
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar 
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Já o art. 43, prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa 
privativa do Governador para se tornarem válidas.

A proposição em questão não aborda nenhuma das matérias de 
iniciativa privativa do Governador do Estado, não havendo, portanto, 
objeções nesta fase do processo legislativo.

Dessa forma, à vista dos dispositivos mencionados, não resta 
dúvida quanto a competência estadual para dispor normativamente 
sobre a matéria; cabendo, ainda, salientar que é lícito à Assembleia 
Legislativa deflagrar o processo legislativo a ela pertinente.

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

100/2022 por não possuir vício de inconstitucionalidade quanto a juri-
dicidade.

É o voto.

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

votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 100/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Márcio Honaiser                                            

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 173 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 381, de 31 de março de 2022, que 
Dispõe sobre a criação de Organizações Policiais Militares no âmbito 
da Polícia Militar do Estado do Maranhão, altera a Lei nº 8.591, de 27 
de abril de 2007, a Lei nº 8.507, de 16 de novembro de 2006 e a Lei 
nº 11.667, de 12 de abril de 2022 (Medida Provisória nº 379, de 11 de 
março de 2022).

Em suma, a Medida Provisória, sob exame, está criando 2 (dois) 
batalhões de Polícia Militar do Maranhão o 44º com sede no Municí-
pio de Coelho Neto e o 45º no Município de Bequimão, também está 
redistribuindo a competência do 2º BPM, 10º BPM e 16º BPM. Cria 02 
(dois) cargos de Tenente Coronel e 04 (quatro) de Major para exercício 
nos novos batalhões criados.

Acrescenta o § 4º no art. 1º da Lei nº 8.507, de 16 de novembro 
de 2006, que “Dispõe sobre medidas de segurança e apoio pessoal em 
favor de ex-Governador do Estado, e dá outras providências., abrindo 
a possibilidade do ex-Governador escolher entre 2 (dois) Policiais Mi-
litares ou Policiais Civis para compor sua equipe de segurança e apoio 

pessoal.
Também a Medida Provisória está alterando o parágrafo único do 

art. 1º da Lei nº 11.667, de 12 de abril de 2022 (Medida Provisória nº 
379, de 11 de março de 2022), acrescentando os servidores do Subgrupo 
Magistério do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão (IEMA) o direito de receber o Auxílio Alimentação.

Esclarece a Mensagem Governamental, que considerando que os 
Batalhões são unidades policiais de maior envergadura e importantes 
do ponto de vista estratégico da polícia de segurança pública, a pro-
posta de Lei em comento, cria o 44º e o 45º Batalhões de Polícia Mi-
litar. A criação das referidas organizações policiais leva em conta as 
características fisiográficas, a infraestrutura, conformação municipal, 
aspectos socioeconômicos, aspectos culturais, bem como população 
residente, população pendular, indicadores criminais e peculiaridades 
locais.

A expansão tem por escopo intensificar e fortalecer a presença 
da Força Pública de policiamento ostensivo, melhorando, assim, a ca-
pilarização do serviço de segurança pública, respeitando a demanda 
por regiões e o planejamento do Estado do Maranhão.

O 44º Batalhão de Polícia Militar terá circunscrição nos Mu-
nicípios de Coelho Neto, Afonso Cunha, Duque Bacelar e Buriti. Tais 
cidades formam um conglomerado com forte tendência à conurbação, 
de onde decorre o caráter estratégico da implantação de um Batalhão 
de Polícia com sede em Coelho Neto/MA.

Por outro lado, o 45º Batalhão de Polícia Militar terá circuns-
crição nos Municípios de Bequimão (sede), Alcântara, Perimirim e 
Palmeirândia. A criação de organização específica para essas loca-
lidades decorre das demandas de natureza policial militar que advi-
rão da conclusão das obras de engenharia no Município de Bequimão. 
Com a integração à região metropolitana da Ilha de São Luís, ao tempo 
em que serão fortalecidos o comércio, turismo e cultura locais, haverá 
sensível incremento das demandas por segurança, manutenção do pa-
trimônio e incolumidade do cidadão.

Ademais, esclarece a Mensagem Governamental, que a proposta 
legislativa em apreço visa elucidar que, com o advento da Lei Comple-
mentar nº 224/2020, em virtude das alterações normativas promovidas 
pela Lei Federal nº 13.954/2019, incide contribuição para a inativi-
dade militar sobre a retribuição pelo exercício de comando ou chefia 
disciplinada pela Lei nº 8.591, de 27 de abril de 2007. Desse modo, a 
partir do início da vigência da referida norma complementar estadual, 
a retribuição pelo exercício de comando ou chefia passa a ser conside-
rada para cálculo de proventos e pensões.  

A alteração promovida na Lei nº 8.507, de 16 de novembro de 
2006, que disciplina as medidas de segurança e apoio aos ex-deten-
tores de mandato no Poder Executivo Estadual, visa permitir que o 
antigo ocupante do cargo possa, se desejar, substituir dois membros da 
Polícia Civil por outros dois membros integrantes da Polícia Militar.

Outrossim, a Medida Provisória, em seus termos, cria, no Qua-
dro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM), do Maranhão 02 (dois) 
Cargos de Tenente Coronel QOPM e 04 (quatro) Cargos de Major 
QOPM, sendo as funções de Tenente Coronel QOPM, serão para o 
exercício da função de Comandante do 44º BPM e de Comandante do 
45º BPM, bem como as funções de Majores QOPM, serão para o exer-
cício da função Subcomandante do 44º BPM, Subcomandante do 45º 
BPM, Chefe da 4ª Seção do 44º BPM e Chefe da 4ª Seção do 45º BPM.

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:
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“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, incisos II, III e IV, da Constituição 
Estadual em observância compulsória da Magna Carta Federal, com-

pete privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “criação 
de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração”, “organização admi-
nistrativa” e “matéria orçamentária”, bem como “servidores públicos 
do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a 
inatividade”.

 “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 admi-
nistração 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).”

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

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

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

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

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

Contudo, as modificações normativas promovidas por esta Me-
dida Provisória, visam fortalecer o posicionamento estratégico da cor-
poração policial militar maranhense frente às demandas emergentes, 
elucidar as disposições do art. 13, da Lei Complementar nº 224, de 09 
de março de 2020, fazer pequena adaptação à equipe de apoio prevista 
na Lei nº 8.507, de 16 de novembro de 2006, com vistas a não prejudi-
car atividades importantes à investigação de crimes,  senda essa, pois, 
a relevância da matéria.

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

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

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da 
necessidade de se evitar obscuridades na interpretação da legislação 
estadual, de se fortalecer a política estadual de segurança pública e 
garantir a regular e eficaz prestação de serviço público, o que demanda 
velocidade na realização de mudanças normativas, como bem esclare-
ce 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:   
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“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, a Medida 

Provisória não faz nenhum detalhamento sobre o impacto financeiro 
e orçamentário.

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

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

No que concerne ao mérito, a medida, sob exame, propõe que 
as modificações normativas promovidas, visam fortalecer o posiciona-
mento estratégico da corporação policial militar maranhense frente às 
demandas emergentes, elucidar as disposições do art. 13, da Lei Com-
plementar nº 224, de 09 de março de 2020, fazer pequena adaptação à 
equipe de apoio prevista na Lei nº 8.507, de 16 de novembro de 2006, 
com vistas a não prejudicar atividades importantes à investigação de 
crimes. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

Por fim, objetivando corrigir impropriedades constantes do art. 
5º e do art. 9º, ambos da presente Medida Provisória, foi apresentada 
uma Emenda Modificativa, pelo Senhor Deputado Ricardo Rios, o que 
sugerimos, portanto, que a mesma, seja aprovada na forma de Projeto 
de Lei de Conversão, anexo a este Parecer.

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

sória nº. 381/2022, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do Projeto de Lei de Conversão, conforme acima sugerido.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 381/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 001/2022

Dispõe sobre a criação de Organi-
zações Policiais Militares no âmbito da 
Polícia Militar do Estado do Maranhão, 
altera a Lei nº 8.591, de 27 de abril de 
2007, a Lei nº 8.507, de 16 de novembro 
de 2006, e a Lei nº 11.667, de 12 de abril 
de 2022 (Medida Provisória nº 379, de 11 
de março de 2022).

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a criação de Organizações Policiais 
Militares no âmbito da Polícia Militar do Estado do Maranhão, altera a 
Lei nº 8.591, de 27 de abril de 2007, a Lei nº 8.507, de 16 de novembro 
de 2006, e a Lei nº 11.667, de 12 de abril de 2022 (Medida Provisória nº 
379, de 11 de março de 2022).

Art. 2º Ficam criados, na estrutura da Polícia Militar do Mara-
nhão, o 44º Batalhão de Polícia Militar, com sede no Município de Coe-
lho Neto, e o 45º Batalhão de Polícia Militar, com sede no Município 
de Bequimão.

§ 1º A área de circunscrição das unidades policiais oriundas 
da criação a que se refere o caput, correspondem:

I - o 44º Batalhão de Polícia Militar tem circunscrição nos Muni-
cípios de Coelho Neto (sede), Afonso Cunha, Duque Bacelar e Buriti;

II - o 45º Batalhão de Polícia Militar tem circunscrição nos Muni-
cípios de Bequimão (sede), Alcântara, Perimirim e Palmeirândia.

§ 2º As áreas de circunscrição do 2º, 10º e 16º BPM, passam a 
ter as seguintes redistribuições operacionais:

I - o 2º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo das 
cidades de Caxias (sede), Aldeia Altas, São Joao do Sóter.

II - o 10º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo 
das cidades de Pinheiro (sede), Presidente Sarney, Pedro do Rosário, 
São Bento, Bacurituba, Santa Helena, Turilândia e Turiaçu;

III - o 16º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo 
das cidades de Chapadinha (sede), Araioses, Anapurus, Belágua, Brejo, 
Magalhães de Almeida, Mata Roma, Milagres do Maranhão, Santa Qui-
téria, Santana do Maranhão, São Benedito do Rio Preto, São Bernardo, 
Urbano Santos e Pirangi.

§ 3º A 3ª Companhia de Polícia Militar do 2º Batalhão de 
Polícia Militar passa a ter sede no município de São João do Sóter.

Art. 3º Ficam criados, no Quadro de Oficiais da Polícia Militar 
(QOPM), do Maranhão 02 (dois) cargos de Tenente Coronel QOPM e 
04 (quatro) cargos de Major QOPM.

§ 1º As funções de Tenente Coronel QOPM, oriundas da 
criação a que se refere o caput, serão para o exercício da função de 
Comandante do 44º BPM e de Comandante do 45º BPM.

§ 2º As funções de Majores QOPM, criadas na forma do 
caput, serão para o exercício da função Subcomandante do 44º BPM, 
Subcomandante do 45º BPM, Chefe da 4º Seção do 44º BPM e Chefe 
da 4º Seção do 45º BPM.

Art. 4º O Comando Geral da PMMA adotará as providências 
para a implantação das Unidades Policial-Militar criadas e para a redis-
tribuição de efetivo em conformidade com o disposto nesta Lei.

Art. 5º O caput do art. 9º da Lei nº 8.591, de 27 de abril de 
2007, passa a vigorar acrescido do § 7º, do § 8º e do § 9º, nos seguin-
tes termos:

“Art. 9º Fica criada a retribuição pelo exercício de comando ou 
de chefia na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, obser-
vando o disposto neste artigo:

§ 7º Sobre a retribuição a que se refere o caput incide 
contribuição para custeio da inatividade dos militares, nos termos do 
art. 13 da Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020, passando 
a ser considerada para cálculo de proventos e pensões.

§ 8º A parcela a que se refere este artigo somente será considerada 
para cálculo de proventos e pensões relativos aos servidores que, com o 
advento da Lei Complementar nº 224, de 9 de março de 2020, passaram 
a contribuir para a inatividade considerando a referida retribuição.

§ 9º Para fins do cálculo do § 8º, a retribuição será na 
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integralidade do respectivo valor relativo ao militar da ativa e o termo 
inicial será o início da vigência da Lei Complementar nº 224, de 9 de 
março de 2020.” (AC)

Art. 6º O art. 1º da Lei nº 8.507, de 16 de novembro de 2006, 
passa a vigorar acrescido do § 4º, que terá a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
(...)
§ 4º A critério do ex-Governador, os 2 (dois) Policiais Civis a 

que se refere o § 1º poderão ser substituídos por membros da Polícia 
Militar do Estado do Maranhão.” (AC)

Art. 7º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 11.667, de 12 de 
abril de 2022 (Medida Provisória nº 379, de 11 de março de 2022), pas-
sa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
Parágrafo único. Permanecem com direito ao recebimento do 

Auxílio Alimentação a que se refere o caput os servidores do Subgrupo 
Magistério da Educação Básica que estiverem em exercício na Secre-
taria de Estado da Educação (SEDUC), nas Unidades Regionais de 
Educação, no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão (IEMA), bem como que estejam cedidos para exercício da 
função de Magistério.” (NR)

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à 
conta dos créditos                       orçamentários próprios.

Art. 9º Ficam revogados os §§ 2º e 6º do art. 9º da Lei nº 8.591 
de 27 de abril de 2007.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 177 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 163/2022, de 
autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que “Dispõe sobre as Prá-
ticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs) no ambito do 
Sistema Unico de Saúde (SUS), no Estado do Maranhão.”

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, as Práticas Integra-
tivas e Complementares em Saúde (PICs) já possuem uma política na-
cional onde é definido que poderá ser utlizada de forma transversal, 
podendo ser executada tanto na atenção primária quanto na média ou 
alta complexidade. Conforme as diretrizes do SUS é competência 
exclusiva dos  municípios a contratação de profissional e a escolha 
de quais práticas entre as 29 PICs serão adotadas. 

Também as PIC´s não possuem finaciamento próprio, os recusos 
saem da financiamnto da Atenção Primária de Saúde (APS) do Progra-
ma Previne Brasil e cada gestor muncipal que define como aplicar o 
recurso, soemente havendo recuros específico para acupultura  no caso 
de média e alta complexidade.

Sobre o assunto vale destacar o site do Ministério da Saúde:   
As práticas integrativas e complementares são ações de cui-

dado transversais, podendo ser realizadas na atenção primária, na 
média e na alta complexidade. Não existe uma adesão específica 
à PNPIC: a política traz diretrizes gerais para a incorporação das 
práticas nos diversos serviços.

 
Compete ao gestor municipal elaborar normas técnicas para in-
serção da PNPIC na rede municipal de Saúde, e definir recursos 
orçamentários e financeiros para a implementação das práticas in-
tegrativas. Dessa maneira, é de competência exclusiva do município 
a contratação dos profissionais e a definição de quais práticas serão 
ofertadas.

 
É fundamental para sua efetiva implantação, estimular nos 
territórios espaços de fortalecimento do debate sobre as práticas 
e fomentar a troca de experiências com os gestores de outros 
municípios/estados que tenham as PICS ofertadas pelo SUS.

A PNPIC não possui financiamento específico, assim, no que 
diz respeito aos recursos destinados às práticas, integram o finan-
ciamento da Atenção Primária à Saúde (APS) de cada município, 
por meio do Programa Previne Brasil, e cabe ao gestor local aplicar 

de acordo com as suas prioridades.
 

Para criar um serviço de PICS no estabelecimento de saúde, faz ne-
cessário o cadastramento no SCNES pelo “Serviço de classificação 
134 – Práticas Integrativas e Complementares”.10

O Ministério da Saúde que define a inclusão das práticas integra-
tivas e hoje são 29. Sendo elas:  

“As práticas foram institucionalizadas por meio da Política Na-
cional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC). São 
elas: Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Medicina Antroposó-
fica, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Termalismo Social/
Crenoterapia, Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Medi-
tação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexote-
rapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa, Yoga, Apitera-
pia, Aromaterapia, Bioenergética, Constelação familiar, Cromoterapia, 
Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos, Ozonioterapia e Terapia 
de Florais.”11

O Estado do Maranhão em 2017 já tinha as Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde (PICs) sendo ofertdas por 96 Municípios 
conforme dados do Ministério da Saúde:

“As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) dispo-
níveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são ofertadas à popula-
ção do Maranhão. No estado, medicina tradicional chinesa, terapia 
comunitária, dança circular/biodança, massagem, auriculoterapia, 
massoterapia, arteterapia, meditação, musicoterapia e acupuntura 
são as práticas oferecidas na Atenção Básica para o tratamento de 
usuários do SUS, em 96 municípios. Essas práticas são alguns dos 
tratamentos que utilizam recursos terapêuticos, baseados em co-
nhecimentos tradicionais, voltados para tratar e prevenir diversas 
doenças, como depressão e hipertensão. Em 2017, foram registra-
dos mais de 13 mil atendimentos individuais no estado. Na última 
segunda-feira (12), o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de 
10 novas práticas integrativas no SUS, agora os pacientes podem 
contar com 29 PICS.”12

A nível estadual foi editada a PORTARIA/SES/MA Nº 538, DE 05 DE 
SETEMBRO DE 2019 que Institui Grupo de Trabalho para operacio-
nalização e monitoramento das ações de Institucionalização e Estrutu-
ração da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares 
em Saúde13 com objetivo de implantar e acompanhar a política nacional.

A norma jurídica deve ser necessária, eficaz, efetiva e inovadora, trazendo 
ao ordenamento jurídico algo ainda não disciplinado, não existente e nem discipli-
nados por outras normas inferiores. E sobre o assunto, vale aqui citar o Consultor do 
Senado, Luciano Henrique da Silva Oliveira, em Análise de Juridicidade de 
Proposições Legislativas14:

 
“Deve ser verificada a adequação da espécie legislativa esco-

lhida para regular o assunto, para evitar que a norma resultante, 
ainda que válida, seja desnecessária, pôr o efeito por ela pretendido 
poder ser atingido mediante espécie normativa de menor dificuldade de 
elaboração. A norma jurídica deve possuir efetividade, consubstan-
ciada na alta probabilidade de que ela seja aceita e cumprida pelos 
destinatários. Assim, a regra de direito deve ser não apenas formal-
mente válida, mas também socialmente eficaz.” (original sem grifos)

Sendo assim, a referida Proposição não está inovando, pois a Po-
lítica Nacional já define a competência e já estabelece como será execu-
tado, implantação na atenção primária é competência do Município e o 
Estado já possui sua política estadual.
10  https://aps.saude.gov.br/ape/pics/comoimplantar
11  https://aps.saude.gov.br/ape/pics
12  https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2018/
marco/no-maranhao-96-municipios-utilizam-praticas-integrativas-
-no-tratamento-de-pacientes-do-sus
13  https://www.diariooficial.ma.gov.br/public/index.xhtml
14  OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de Proposi-
ções Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/
Senado, agosto/2014 (Texto para Discussão nº 151). Disponível em: 
www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 28/02/2022.
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Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

163/2022, por não inovar no ordenamento jurídico. 

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

163/2022.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 163/2022, nos 
termos do voto do Relator, com a abstenção dos Senhores Deputados 
Adriano e Professor Marco Aurélio.

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

em 10 de maio de 2022.  
                                                            
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio (abstenção)        
Deputado Adriano (abstenção)                                   
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 178  / 2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 144/2022, de autoria do Senhor Deputado Cito Neto, que Autoriza a 
criação do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica autorizada a criação 
do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, vinculado à Secretaria de 
Estado de Esporte, Lazer e Juventude.  O Fundo Estadual de Incen-
tivo ao Esporte destina-se ao financiamento de projetos esportivos e 
paradesportivos, sem discriminação de sexo ou etnia, de iniciativa de 
pessoas físicas e de pessoas jurídicas de direito público e de direito 
privado com os seguintes princípios e objetivos:  descentralização ad-
ministrativa e apoio institucional às federações esportivas;  promoção 
prioritária do desporto escolar, para desporto e do desporto eletrônico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera 
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).

As leis autorizativas são inconstitucionais por serem antijurídi-
cas, senão vejamos:

A norma legal, para ser qualificada como tal, deve possuir deter-
minadas características, elencadas pela doutrina, dentre as quais desta-
camos a novidade, a abstratividade, a generalidade, a imperativida-
de e a coercibilidade.

Um exemplo são as proposições que se destinem a originar leis 
de caráter meramente autorizativo, que apenas prevejam que um Poder 
possa exercer competência sua já prevista constitucionalmente. Neste 
caso, não há inovação do ordenamento jurídico, pois tal competência já 
está prevista em norma vigente, sendo despiciendo autorizar por lei o 
que a Constituição já autoriza. 

Além disso, o STF considera que as normas autorizativas são 
uma ofensa à separação de poderes e a iniciativa privativa de cada 
Poder, vide a ADI 3176/AP29, que considerou inconstitucional a lei de 
iniciativa parlamentar que autorize o Executivo a conceder vantagem 
pecuniária a servidores públicos.

Nesta situação, o Regimento Interno da Casa prevê a Indicação 
ao Poder Executivo. De acordo com o art. 152, do Regimento, tem-se 
que: 

Indicação é a proposição em que são sugeridas aos Poderes da 
União, do Estado e dos Municípios, medidas de interesse público, que 
não caibam em projetos de iniciativa da Assembleia, inclusive ante-
projetos de lei cuja competência seja de iniciativa exclusiva dos de-
mais Poderes. Deve ser redigida com clareza, concluída pelo texto a 
ser transmitido.
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Por fim, além de ser inconstitucional a lei autorizativa, por opor-

tuno, deve-se destacar que já existe o Fundo Estadual de Esportes, cria-
do pela Lei nº 8.702/2007, e em pleno funcionamento, já que consta da 
Lei Orçamentária de 2022, com o montante de R$ 730.000,00 (setecen-
tos e trinta mil reais).

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 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 144/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 179 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Proje-
to de Lei nº 582/2021, de autoria da Senhora Deputada Daniella, que 
“Concede às doadoras de leite materno isenção de pagamento de taxa 
de inscrição em concurso público e vestibular no âmbito do Estado do 
Maranhão”. 

Nos termos do Projeto de Lei, sob exame, ficam isentas do paga-

mento de taxa de inscrição em concurso público e vestibular no âmbito 
do Estado do Maranhão as candidatas que tenham doado leite materno 
em pelo menos 3 (três) ocasiões nos 12 (doze) meses anteriores à publi-
cação do edital do certame.

 Estabelece ainda, que a isenção será concedida mediante apre-
sentação, na forma prevista em edital, de documento comprobatório 
das doações realizadas, emitido por banco de leite humano em regular 
funcionamento.

Em sendo analisada a presente proposição, percebemos que a 
proposta tem como objetivo incentivar a doação de leite materno, ali-
mentação essencial a saúde dos bebês. Ficando evidenciado o seu al-
cance social, o qual favorece a defesa da vida. 

Cuida-se de ação em política social que encontra escopo no art. 
196, da Constituição Federal, ao qual dispõe que a assistência a saúde é 
dever do Estado, in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan-
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitá-
rio às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Neste sentido, percebe-se que a temática se encontra relacionadas 
entre àquelas de competência legislativa concorrente entre União, o Es-
tado e o Distrito Federal conforme art. 24, XII da CF/88.

Trata-se, pois, de dispositivo que torna o Estado-Membro com-
petente para cuidar sobre a proteção e defesa da saúde, em consonância 
com a própria Constituição do Estado do Maranhão:

Art. 12 – Compete, ainda, ao Estado: 
I – em comum com a União e os Municípios: 
a) Zelar pela guarda da Constituição Federal e desta Constituição, 

das leis e das instituições democráticas, e pela preservação do patrimô-
nio público; 

b) Cuidar da saúde, da assistência pública, proteger e garan-
tir as pessoas portadoras de deficiência de qualquer natureza.

Ademais, é necessário destacar que as inscrições em concurso, na 
forma apresentada, não é tributo, uma vez que os concursados não são 
contribuintes, destinando-se a taxa de inscrição a custear as despesas da 
entidade responsável pela organização do certame.

Em relação a reserva de iniciativa, da matéria tratada na propo-
sição, não está dentre aquelas de inciativa de outro órgão ou poder, não 
dispondo de regime jurídico de servidores públicos, mas de regras e 
condições anteriores à investidura ao cargo ou acesso ao curso, o que 
afasta resquício de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 

Neste sentido, é o entendimento do STF como se percebe no jul-
gamento do AI 682317 Agr/RJ onde figurou como relator o Min. Dias 
Toffoli, senão vejamos: 

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Lei nº 3.777/04 
do Município do Rio de Janeiro. Inconstitucionalidade formal. Não 
ocorrência. Precedentes. 1. Não há inconstitucionalidade formal 
por vício de iniciativa em lei oriunda do Poder Legislativo que 
disponha sobre aspectos de concursos públicos sem interferir, di-
retamente, nos critérios objetivos para admissão e provimento de 
cargos públicos. 2. Agravo regimental não provido.”

No tocante a isenção da inscrição do vestibular da Universidade 
Estadual do Maranhão, o Supremo na ADI nº 2643/RN decidiu que não 
é inconstitucional isenção de taxa do Vestibular por lei de iniciativa do 
Legislativo, vejamos:  

“CONSTITUCIONAL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE: VESTIBULAR: TAXA DE INS-
CRIÇÃO: ISENÇÃO. LEI nº 7.983/2001, DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE. I. - Lei nº 7.983/2001, que isenta do paga-
mento de taxa de inscrição os candidatos ao exame vestibular da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte: constitucionalida-
de. II. - ADI julgada improcedente.”

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. 
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Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 

ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade do Pro-

jeto de Lei nº 582/2021 ora apresentado, e, por conseguinte, pela sua 
aprovação. 

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 582/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022. 
                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 182 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 132/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que Dispõe sobre o Programa de 
prevenção de acidentes com idosos e orientações de primeiro socorros 
no Estado do Maranhão.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituído, 
no âmbito estadual, o programa de prevenção de acidentes com idosos 
e orientações básicas de primeiros socorros, tendo como objetivo pri-
mordial o de prevenir e orientar as pessoas de terceira idade do Estado 
do Maranhão.

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 8.368, de 06 de janeiro de 
2006, que Institui a Política Estadual do Idoso, visto que em seu art. 13, 
inciso V, alínea “b”, já contempla a implementação de programas públi-
cos que visem facilitar a locomoção do idoso, eliminando as barreiras 
arquitetônicas e urbanas.

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

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

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

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

Lei nº 132/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 8.368, de 06 de janeiro de 2006, o qual 
possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 132/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.                                                                                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                     
Deputado Wendell Lages                                          
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 183 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 060/2022, de autoria 

do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre a obrigatoriedade 
do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte 
de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde no caso 
de negativa de cobertura.

De acordo o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão, 
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Gover-
nador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Jus-
tiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. 
Essa iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima 
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordi-
nárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A 
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se 
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em 
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo 
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional 
explícita e inequívoca”.

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de ini-
ciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão 
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo 
legislativo.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador 
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de in-
constitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “ju-
ridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que dis-
ciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”15.

Deve-se verificar se a proposição apresentada é a adequada para 
a matéria. No caso em tela, os projetos que se apresentam são de Leis 
Ordinárias, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou re-
gimentais quanto à sua escolha.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência legislati-
va: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Fe-
deral legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por 
danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da República).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for 

15  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.
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o caso.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema, 
estampadas na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor).

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando constitu-
cional que trata das competências concorrentes dos entes federados não 
nos dar uma resposta segura quanto aos limites do poder de suplemen-
tação legal dos Estados, o que pode ensejar questionamentos quanto 
à legitimidade de construção legislativa local quando já existe norma 
federal a tratar do tema, no presente caso, as dúvidas quanto a essas li-
mitações são totalmente defenestradas pela própria Lei Federal aplicada 
ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em 
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem 
como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos consumido-
res, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios funda-
mentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respei-
to à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a trans-
parência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios:

(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 

consumidor:
 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequa-

dos de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da ad-

ministração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços prestados 
ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos oferece 
azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente Projeto 
de Lei:

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços.

        § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a 
publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no inte-
resse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação 
e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem 
necessárias.

Noutra quadra, no que toca ao arbitramento de multas e punições, 
estas decorrem naturalmente do poder de polícia estatal, estando dentro 
da razoabilidade e proporcionalidade haja vista que devem possuir con-
teúdo didático para coibir a reincidência do comportamento reprovável, 
bem como possibilitar a prevenção de novas práticas consumeristas le-
sivas.

De acordo com o inciso VI, da Lei n° 9.784/1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, pro-
porcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observa-
dos, entre outros, os critérios de: [...] 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obri-
gações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público;

Além disso, a previsão de multas irrisórias estimula a própria prá-
tica da infração, enfraquecendo o conteúdo da Lei e por consequência 
induzindo o desrespeito aos direitos dos consumidores. 

Nessa esteira, é juridicamente possível a confecção de lei esta-
dual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a pre-

servação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações 
consumeristas. 

Observa-se que o Projeto de Lei, ao se adequar as premissas pos-
tas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal que 
regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do Projeto de Lei, verifica-se que esse 
coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição da 
República, bem como com o Sistema de Proteção ao Consumidor 
instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor).

Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-
namos pela aprovação dos Projetos de Lei n° 060/2022, por não pos-
suir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

Projeto de Lei nº 060/2022, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 060/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 184 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 044/2022, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio Lula, que 
proíbe os profissionais de saúde e as operadoras de planos de assistência 
ou seguro à saúde de exigir o consentimento de cônjuge ou de compa-
nheiro para realizar ou autorizar os procedimentos de inserção dos mé-
todos contraceptivos que especifica, no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica vedada aos profissionais 
de saúde, bem como às operadoras de planos de assistência ou seguro 
à saúde, a exigência do consentimento de cônjuge ou de companheiro 
para realizar ou autorizar a realização dos procedimentos de inserção de 
dispositivo intrauterino (DIU), de implante contraceptivo ou de injeção 
anticoncepcional, no âmbito do Estado do Maranhão.

A Constituição Federal de 1988 atribui à União a competência 
para legislar e fiscalizar seguros e operações relacionadas ao tema e 
sobre Direito Civil (CF/88, art. 21, I e VII e 22, VII).

Os planos de saúde são equiparados à lógica dos contratos de se-
guro16, consoante entendimento pacífico no âmbito da Suprema Corte.

Além disso, a proposição em análise assegura o direito à digni-
dade da pessoa humana (artigo 1º, III) e o direito à liberdade (artigo 5º) 

16  [...] A Lei 12.562/2004 do Estado de Pernambuco trata da 
operacionalização dos contratos de seguros atinentes à área da saúde, 
interferindo nas relações contratuais estabelecidas entre médicos e em-
presas. Consequentemente, tem por objeto normas de direito civil e de 
seguros, temas inseridos no rol de competências legislativas privativas 
da União (art. 22, I e VII, da CF). Os planos de saúde são equiparados 
à lógica dos contratos de seguro.[ADI 3.207, rel. min. Alexandre de 
Moraes, j. 12-4-2018, P, DJE de 25-4-2018.]
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previsto na Carta Maior de 1988.

Nesse contexto o §7º, do artigo 226, da Constituição Federal, 
estabelece que “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa hu-
mana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacio-
nais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”

A Suprema Corte possui entendimento que “A decisão por uma 
descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia de vontade 
individual que a própria Constituição rotula como “direito ao pla-
nejamento familiar”, fundamentado este nos princípios igualmente 
constitucionais da “dignidade da pessoa humana” e da “paternidade 
responsável”17

O pleno exercício do direito fundamental ao planejamento fami-
liar estará garantido quando respeitada a autonomia do indivíduo, que 
pressupõe direito personalíssimos (direitos de reprodução), independe 
da concordância de terceiros, nem mesmo de um cônjuge.

Ademais o dispositivo intrauterino (DIU), de implante contra-
ceptivo ou de injeção anticoncepcional é meio lícito e cientificamente 
aceito pela medicina, e que não coloquem em risco a vida e a saúde.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 044/2022, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 044/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022. 
                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 185 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa  do Projeto de Lei nº 470/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Daniella, que cria a obrigatoriedade de solicitação 
de exames laboratoriais para acompanhamento dietoterápico pelo nutri-
cionista no Estado do Maranhão.

A presente propostitura de Lei,  tem como objetivo a obrigato-
riedade da cobertura da solicitação de exames laboratoriais quando 
emitidos por nutricionistas que contenham justificativa técnica funda-
mentada.

  Prevê ainda a propositura, que as operadoras de planos de saúde 
obrigam-se a cobrir os exames laboratoriais necessários ao acompa-
nhamento dietoterápico prescrito por nutricionistas, com justificativa 
técnica fundamentada.

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 (art. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).
17  (ADI 3.510, rel. min. Ayres Britto, j. 29-5-2008, P, DJE de 
28-5-2010)

Nos termos do art. 22, I e VII, da CF/88, compete privativamente 
à União legislar sobre direito civil e comercial, e sobre política de se-
guros, não cabendo aos estados legislar acerca das relações contratuais, 
por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente para tra-
tar da defesa do consumidor. Esse é o entendimento da Suprema Corte 
Brasileira:

Lei estadual que fixa prazos máximos, segundo a faixa etária dos 
usuários, para a autorização de exames pelas operadoras de plano de 
saúde. (...) Por mais ampla que seja, a competência legislativa con-
corrente em matéria de defesa do consumidor (CF/1988, art. 24, V e 
VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca 
de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida 
na competência da União Federal para legislar sobre direito civil 
(CF/1988, art. 22, I). [ADI 4.701, rel. min. Roberto Barroso, j. 13-8-
2014, P, DJE de 25-8-2014.]

Assim sendo, a propositura de Lei sob exame é inconstitucional, 
seja porque dispõe sobre obrigações contratuais privadas, seja por-
que a regulação dos planos de saúde, em particular, está incluída na 
competência privativa da União. Portanto, somos pela rejeição da 
proposição.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 470/2021, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 470/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em  10 de maio de 2022.    
                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 186 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 468/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Adriano, que dispõe sobre o atendimento preferen-
cial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica, e dá outras 
providências.

O Projeto de Lei, sob exame, em seus termos, ficam os órgãos 
públicos, empresas públicas, empresas concessionárias de serviços pú-
blicos e estabelecimentos privados localizados no Estado do Maranhão, 
obrigados a dispensar, durante todo o horário de expediente, atendimen-
to preferencial às pessoas com fibromialgia. 

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 (art. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

No âmbito estadual, há duas Leis aprovadas sobre o tema: Lei nº 
11.177/2019, que Estabelece as Diretrizes Estaduais para as Ações In-
formativas e Paliativas sobre a Fibromialgia, e dá outras providências, 
e a Lei nº 11.543/2021, que Reconhece os Portadores de Fibromialgia 
como pessoas com Deficiência no âmbito do Estado do Maranhão.
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No caso em tela, a proteção e a defesa da saúde, é de alta re-

levância no contexto social, devendo, pois, prevalecer em detrimento 
de outras normas, haja vista, o princípio da máxima aplicabilidade dos 
direitos fundamentais, não cabendo restrições, de forma complementar, 
a proposição em análise vem acrescentar maiores direitos e garantias ao 
grupo de pessoas citado.

Isto posto, quanto à competência para legislar sobre o assunto, a 
proposição se apresenta conforme à Constituição.

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

pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento, em face de sua 
constitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 468/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.  
                                                                                                                           
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 188 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 417/2021, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelis-
ta, que visa tornar obrigatória a presença de guia de turismo regional do 
Maranhão em excursões de turismo realizadas no Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, os grupos ou excur-
sões de turistas compostos por no mínimo de 12 (doze) pessoas, em 
viagem organizada por empresa de turismo ou em carro identificado 
como transporte turístico (placa vermelha ou com CADASTUR), fi-
cam obrigados, em visita aos pontos ou atrativos turísticos do estado 
do Maranhão estar acompanhados por Guia de Turismo Regional ha-
bilitado no Estado, independente da existência de Guia de Turismo de 
Excursão Nacional ou Internacional. É considerado Guia Turismo Lo-
cal/ Regional do Maranhão, o profissional que, devidamente cadastrado 
no Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas do Ministério do 
Turismo (CADASTUR) ,ou em órgão delegado, exerça a atividade de 
acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos, em 
translado, visita e excursões no território do Estado do Maranhão.

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, 
CF88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22, 
CF88) e aos Municípios (art. 30, CF88).

No que concerne ao tema de Turismo, há no âmbito nacional a 
Política Nacional de Turismo, prevista pela Lei nº 11771/2008. Seguin-
do o regramento constitucional do art. 24, cabe aos Estados legislarem 
de forma concorrente com a União, suplementando as disposições sobre 
proteção ao patrimônio turístico e responsabilidade por dano a bens e 
direitos de valor turístico.

Ainda na Constituição Federal, há a previsão no art. 180, dis-
pondo que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento 
social e econômico”.

Há na proposição a disposição no art. 4º de que a Secretaria de 
Turismo Estadual será responsável pela regulamentação, fiscalização e 
aplicação das penalidades. Referida obrigação já se encontra no campo 
temático de atuação do órgão estadual, não havendo o que se falar em 
inconstitucionalidade por afronta à iniciativa privativa do Poder Exe-
cutivo para dispor sobre organização, criação e atribuições de órgãos 
do governo.

Considerando as disposições constitucionais e os entendimentos 
jurisprudenciais, não há óbice jurídica para a aprovação da matéria.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade do Pro-

jeto de Lei nº 417/2021, ora apresentado, o que somos pela sua apro-
vação.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 417/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022. 
                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 189/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 052/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que  Institui nas Escolas Públicas do 
Estado do Maranhão a realização de seminários, palestras, cursos 
e/ou atividades correlatas de conhecimentos sobre Direito Constitu-
cional e do Consumidor.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituída 
nas escolas públicas de nível fundamental e médio, a realização de se-
minários, palestras, cursos e/ou outras atividades correlatas de direito 
constitucional e direito do consumidor, com o objetivo de ministrar co-
nhecimentos relativos às matérias não constantes do currículo escolar 
obrigatório. 

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.951, de 19 de novembro 
de 2018, que Institui o programa de realização de Palestras e/ou Ati-
vidades extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor e 
Educação Financeira no âmbito do Estado do Maranhão.

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

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

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

Lei nº 052/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.951, de 19 de novembro de 2018, o 
qual possui o mesmo sentido.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 052/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.                                                                                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 190 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 436/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que cria a política de saúde 
direcionada aos cuidados e combate às consequências do transtorno de 
ansiedade generalizada e ao transtorno misto ansioso e depressivo. 

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei foi apresentada 
uma Emenda Substitutiva, subscrita pelo Senhor Deputado Wellington 
do Curso, autor da propositura de Lei, objetivando aprimorar o texto do 
Projeto de Lei original.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, cria a obrigação do 
Poder Executivo desenvolver ações direcionadas a promover o conheci-
mento sobre a identificação, significados, tratamentos e consequências 
do transtorno de ansiedade generalizada e do transtorno misto ansioso 
e depressivo, sobre os quais poderão ser promovidas, sem prejuízo de 
outras medidas.

O Programa tem por objetivo, manter, de forma constante, ativa e 
atualizada, as ações de prevenção e combate à doença, ampliar a infor-
mação e o conhecimento sobre a ansiedade e a depressão, suas causas, 
sintomas, os meios de prevenção e de tratamento, incentivar a busca 
pela conscientização, diagnóstico e tratamento dos pacientes e comba-
ter o preconceito relacionado à ansiedade e à depressão. 

Inicialmente, analisa-se a iniciativa da proposição. 
A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a 

determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositu-
ra de proposições legislativas. 

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é cha-
mada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o 
processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

O presente Projeto de Lei é de iniciativa de parlamentar, não ha-
vendo objeções nesta fase do processo legislativo.

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 da Emenda Substitutiva apre-
sentada à propositura de Lei, sob exame.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 436/2021, na forma do Subs-
titutivo anexo a este Parecer.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 436/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 436 /2021

Institui as diretrizes para a Campa-
nha de Política de Saúde direcionada aos 
cuidados e combate as consequências do 
transtorno de ansiedade generalizada e ao 
transtorno misto ansioso e depressivo.

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre as diretrizes para a Campanha de 
Política de Saúde direcionada aos cuidados e combate as consequências 
do transtorno de ansiedade generalizada e ao transtorno misto ansioso 
e depressivo.

Art. 2º - Considera-se transtorno de ansiedade generalizada o 
distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa 
apreensiva, persistente e de difícil controle, com duração mínima de 
seis meses.

Art. 3º - Considera-se transtorno misto ansioso e depressivo 
quando o distúrbio descrito no art. 2º desta Lei, apresenta-se associado, 
simultaneamente, a sintomas depressivos, sem predominância nítida de 
um ou de outro.

Art. 4º - O Poder Público, através do órgão competente, pode-
rá desenvolver ações direcionadas a promover o conhecimento sobre a 
identificação, significados, tratamentos e consequências do transtorno 
de ansiedade generalizada e do transtorno misto ansioso e depressivo, 
sobre as quais poderão ser promovidas, sem prejuízo de outras medidas, 
as seguintes atividades:

I – elaboração e ampla divulgação de material didático impresso 
e mídias digitais sobre os transtornos, diagnóstico e o tratamento ade-
quado;

II – realização de ações educativas e eventos públicos de cons-
cientização e sensibilização para levar ao conhecimento da população 
informações sobre o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno 
misto ansioso e depressivo;

III – realização periódica de fóruns de debates científicos, pales-
tras, seminários e conferências com o objetivo de aperfeiçoar as técni-
cas de diagnóstico e tratamento dos transtornos.

Art. 5º - São objetivos da Campanha de que trata a presente Lei:
I – manter, de forma constante, ativa e atualizada, as ações de 

prevenção e combate à doença;
II - ampliar a informação e o conhecimento sobre a ansiedade e 

a depressão, suas causas, sintomas, os meios de prevenção e de trata-
mento;

III - incentivar a busca pela conscientização, diagnóstico e trata-
mento dos pacientes;

IV - combater o preconceito relacionado à ansiedade e à depres-
são.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 196 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 076/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Duarte Júnior, que Institui o Dia Estadual das Partei-
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ras Tradicionais, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras provi-
dências.

Nos termos do Projeto de Lei, fica instituído no Calendário Ofi-
cial do Estado do Maranhão o “Dia Estadual das Parteiras Tradicio-
nais”, a ser comemorado, anualmente, no dia 05 de maio.

Justifica o autor da presente proposição de Lei que, no Brasil, 
apesar da grande maioria dos partos ocorrerem em hospitais, a mortali-
dade materna é um desafio para o Ministério da Saúde que se empenha 
para superá-lo. Nesse sentido, anualmente são adotadas uma série de 
medidas para a implantação da assistência pré-natal, atenção à gestante 
de alto risco, redução das taxas de cesariana e a promoção do parto 
normal.

 Nas últimas décadas, há uma rápida expansão do desenvolvi-
mento e uso de uma variedade de práticas: para desencadear, corrigir a 
dinâmica uterina, acelerar, regular ou monitorar o processo fisiológico 
do parto e táticas cirúrgicas para antecipar ou abreviar o nascimento. 

Apesar dessas medidas pretenderem melhores resultados para as 
mães e seus recém-nascidos, muitas vezes, servem para racionalizar pa-
drões de trabalho hospitalar ou incrementar a cultura de cesarianas, que 
se justificam somente na assistência às mulheres com complicações do 
parto. Contudo, essas práticas têm ampla variedade de efeitos negativos 
e algumas delas com sérias implicações.

 Portanto, questiona-se se esses altos níveis de intervenção são 
realmente necessários. A adoção sem critérios de uma série de inter-
venções inoportunas, inadequadas ou desnecessárias põem em risco a 
assistência materna de proteção à saúde, para obter mãe e criança sau-
dáveis, com o menor nível de intervenção compatível com a segurança. 

Ressalte-se que é necessário que haja a promoção de partos hu-
manizados e com melhores resultados em comunidades indígenas e 
quilombolas também. Assim, pelo presente Projeto de Lei, objetiva-se 
valorizar as parteiras tradicionais do Estado do Maranhão, como bem 
esclarece o autor da propositura.

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

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

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

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

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

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

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

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 

privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 
Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 

ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 076/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.      
                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                     
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 207 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 123/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, públi-
cos a proceder ao registro e a comunicação imediata de recém-nascidos 
com Síndrome de Down às instituições e associações especializadas 
que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 171/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Modificativa.

Concluída a votação, com a emenda  modificativa, 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 123/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 123/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.                                                              
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            
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PROJETO DE LEI Nº 123/2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
hospitais, públicos a proceder ao registro 
e a comunicação imediata de recém-nas-
cidos com Síndrome de Down às insti-
tuições e associações especializadas que 
desenvolvem atividades com pessoas com 
deficiência no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências. 

Art. 1º Ficam os hospitais públicos, no âmbito do Estado do 
Maranhão, obrigados a proceder a comunicação do nascimento 
de crianças com síndrome de Down às instituições, entidades e as-
sociações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas 
com deficiência, mediante autorização expressa dos pais dos recém 
nascidos. 

Parágrafo único. Para os efeitos do caput deste artigo, conside-
ram-se além de hospitais públicos, hospitais filantrópicos, as materni-
dades, clínicas, centros de saúde, postos de saúde, santas casas e demais 
estabelecimentos de saúde que realizem e prestem os serviços de parto.

Art. 2º A imediata comunicação prevista nesta Lei, após 
diagnosticada a síndrome de Down, tem como objetivos:

I – impedir diagnóstico tardio, contribuindo para que o diagnós-
tico dos bebês com síndrome de Down seja rapidamente identificado e 
comunicado;

II - afastar o estímulo tardio, garantindo mais influências posi-
tivas no desempenho e no potencial dos primeiros anos de vida, para 
o desenvolvimento motor e intelectual mais rápido das crianças com 
síndrome de Down;

III - garantir o apoio, o acompanhamento e a intervenção ime-
diata das instituições, entidades e associações, por seus profissionais 
capacitados, pediatras, médicos assistentes, equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, com vistas à estimulação precoce;

IV - garantia e o amparo aos pais, do indispensável ajuste familiar 
a nova situação com as adaptações e mudanças de hábito inerentes; 

V - certificar atendimento, por intermédio de aconselhamento 
genético, para ajudar a criança com síndrome de Down e sua família, 
favorecendo as possibilidades de tratamento humano com vistas à pro-
moção de estilos de vida saudável, incluindo alimentação, higiene, sono 
e prática de exercício, de saúde física, mental e afetiva no seio familiar 
e contexto social;

VI - garantir as condições reais de socialização, inclusão, inser-
ção social e geração de oportunidades, ajudando o desenvolvimento da 
autonomia da criança, sua qualidade de vida, suas potencialidades e sua 
integração efetiva como protagonista produtivo em potencial junto ao 
contexto social. 

VII - garantir o direito das crianças com Síndrome de Down de 
receber atendimento adequado para promover o seu desenvolvimento 
integral, tendo suas potencialidades, características e individualidades 
reconhecidas e respeitadas.

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 4º 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 208 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 152/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Dispõe sobre a concessão de gratuidade de entrada 
nos estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos do Estado do Mara-
nhão às pessoas com síndrome de Down e seu acompanhante.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer Verbal), no âmbito desta Comissão Téc-
nica Permamente com Emenda Modificativa.

Concluída a votação, com a emenda  modificativa, 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 152/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 152/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 10  de maio de 2022.                                                             
                                                                      
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                           

  PROJETO DE LEI Nº 152 /2022

Dispõe sobre a concessão de gra-
tuidade de entrada nos estádios, ginásios 
esportivos, parques aquáticos do Estado 
do Maranhão às pessoas com síndrome de 
Down e dá outras providências.

Art. 1º Fica concedida a gratuidade de entrada nos estádios, 
ginásios esportivos, parques aquáticos e demais estabelecimentos 
que forneçam serviços de entretenimento e acesso à cultura, esporte 
e lazer no âmbito do Estado do Maranhão às pessoas com Trissomia 
do Cromossomo 21 (Síndrome de Down).

Art. 2º Os administradores e/ou responsáveis pelas institui-
ções previstas no artigo 1º desta Lei promoverão o credenciamento 
e a expedição de passes e/ou passaportes especiais para os benefi-
ciários desta Lei.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 209 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o 

Projeto de Lei Ordinária nº 121/2022, de autoria do Senhor Depu-
tado Duarte Júnior, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da realiza-
ção gratuita do exame de Cariótipo nos recém-nascidos com hipótese 
diagnóstica de síndrome de Down no Estado do Maranhão, e dá outras 
providências.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 169/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

Concluída a votação, com a 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.
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VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária nº 121/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 121/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de maio de 2022.                                                              
                                                                      
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

PROJETO DE LEI Nº 121/2022

Assegura aos recém nascidos com 
síndrome de Down o exame cariótipo na 
rede pública estadual de saúde no Estado 
do Maranhão.

 Art. 1º Fica assegurada a realização do exame de Cariótipo em 
todos os recém nascidos com síndrome de Down em estabelecimentos 
da rede pública estadual de saúde no Estado do Maranhão.

Art. 2º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 210 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 122/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do exame Eco-
cardiograma Pediátrico nos recém-nascidos com síndrome de Down no 
Estado do Maranhão.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 170/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

Concluída a votação, com a 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 122/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº  122/2022, em Reda-
ção Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 10  de maio de 2022.                                                              
                                                                      
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wendell Lages                                           
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ricardo Rios                                                 
Deputado Márcio Honaiser                                            

PROJETO DE LEI Nº 122/2022

Assegura aos recém nascidos com 
síndrome de Down o exame Ecocardio-
grama Pediátrico na rede pública esta-
dual de saúde no Estado do Maranhão.

 Art. 1° Fica assegurada a realização do exame de Ecocardio-
grama Pediátrico em todos os recém nascidos com síndrome de Down 
em estabelecimentos da rede pública estadual de saúde no Estado do 
Maranhão.

Art. 2º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

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

P O R T A R I A   Nº 054/2022
 
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED nº 
0064/2022-AL,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora NANCY SALDANHA BARBALHO, 
matrícula nº 701565 deste Poder, 60 (sessenta) dias de Licença para 
tratamento de saúde, de acordo com o Art. 123 da Lei nº 6.107/94 (Es-
tatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), devendo 
ser considerada a partir do dia 10 de fevereiro do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO  DIRETOR DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 09 de maio de 2022.

LUANA SABOIA A.LOUREIRO
Diretora Adjunta de Recursos Humanos

P O R T A R I A   Nº 055/2022

O DIRETOR  DE RECURSOS HUMANOS  DA  ASSEM-
BLEIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED 
nº 0170/2022-AL.,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora NAYARA TRINDADE TAVARES, 
matrícula n° 1658426, deste Poder, 180 (cento e oitenta) dias de Licen-
ça Gestante, de acordo com o Art. 138 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), alterado pela Lei nº 
10.464 de 07 de junho/2016, devendo ser considerada a partir do dia 25 
de janeiro de 2022. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA        
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 10 de maio de 2022.

LUANA SABOIA A.LOUREIRO
Diretora Adjunta de Recursos Humanos

Mem. 28/ELEMA                             
Em 05 de maio de 2021.

Ao sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Publicação do Credenciamento

1.  Encaminhamos a esta CPL a lista dos profissionais ora cre-
denciados por meio do Edital de Credenciamento Nº 001/2022 – CPL/
ALEMA, Proc. Administrativo Nº 0540/2022, para que seja publicado 
no DOAL, conforme versa o item 7.2 do Edital: “A lista dos profissio-
nais credenciados será divulgada no Diário Oficial da Assembleia e será 
atualizada (e republicada) sempre que novos profissionais se cadastra-
rem.”.

2. A lista (em anexo) está organizada por áreas e subáreas que 
possuem inscritos, os quais estão colocados em ordem de classifica-
ção (por pontuação).  Os inscritos são os professores: Amanda Amate 
Oliveira, André Sales de Abreu Lisboa, Alexandre Guimarães Freitas, 
Claudio Guida Sousa e Teresa Helena Barros Sales. 

3. Encaminhamos o protocolo de inscrição e a tabela de pon-
tuação de cada um. As demais documentações dos credenciados está 
disponível na Escola do Legislativo para consulta. 

Miqueas de Santos Carvalho
Diretor Adjunto de Desenvolvimento Social

Em Exercício

CREDENCIAMENTO 001/2022

ARÉA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNI-
CO E GERENCIAL (Cód. 001)

CÓDIGO SUBÁREA

1.5 DIREITO ADMINISTRATIVO

POSI-
ÇÃO NOME PONTUA-

ÇÃO

1 CLAUDIO GUIDA DE SOUSA 72

2 TERESA HELENA BARROS SALES 48

3   

4   

5   

CÓDIGO SUBÁREA

1.6 DIREITO CONSTITUCIONAL

POSI-
ÇÃO NOME PONTUA-

ÇÃO

1 TERESA HELENA BARROS SALES 48

2   

3   

4   

5   

CÓDIGO SUBÁREA

1.11 GESTÃO DE CONTRATOS

POSIÇÃO NOME PONTUA-
ÇÃO

1 CLAUDIO GUIDA DE SOUSA 72

2   
3   
4   
5   

CÓDIGO SUBÁREA

1.12 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

POSI-
ÇÃO NOME PONTUA-

ÇÃO

1 CLAUDIO GUIDA DE SOUSA 72
2   
3   
4   
5   

CÓDIGO SUBÁREA

1.18 LEGISLAÇÕES DA ÀREA DE SAÚDE E SUS

POSI-
ÇÃO NOME PONTUA-

ÇÃO

1 TERESA HELENA BARROS SALES 48
2   
3   
4   
5   

CÓDIGO SUBÁREA

1.19 LEGISLAÇÕES SOBRE DEFESA DO CONSUMI-
DOR

POSI-
ÇÃO NOME PONTUA-

ÇÃO

1 TERESA HELENA BARROS SALES 48
2   
3   
4   
5   

CÓDIGO SUBÁREA

1.20 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

POSI-
ÇÃO NOME PONTUA-

ÇÃO

1 CLAUDIO GUIDA DE SOUSA 72
2   
3   
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4   
5   

CÓDIGO SUBÁREA

1.22
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRA-

TIVO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 
14.133/2021)

POSI-
ÇÃO NOME PONTUA-

ÇÃO

1 CLAUDIO GUIDA DE SOUSA 72
2   
3   
4   
5   

CÓDIGO SUBÁREA

1.24 OUTROS TEMAS RELACIONADOS A ÁREAS 
AFINS

POSI-
ÇÃO NOME PONTUA-

ÇÃO

1 TERESA HELENA BARROS SALES 48
2   
3   
4   
5   

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


