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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 18.05.2021 (TERÇA-FEIRA)

I – PARECERES EM READAÇÃO FINAL 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 378/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL, 
AO  PROJETO DE LEI Nº 027/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
ZÉ ÍNACIO LULA, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA 
A CAMPANHA ESTADUAL DE VACINAÇÃO DA COVID - 19 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO CARLI-
NHOS FLORÊNCIO. 

2. PARECER Nº 379/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL, 
AO  PROJETO DE LEI Nº 033/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, A POLÍTICA ESTADUAL DE PREVENÇÃO ÀS AR-
BOVIROSES DURANTE O PERIODO GESTACIONAL. E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO CARLINHOS 
FLORÊNCIO. 

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

3. PROJETO DE LEI Nº 569/2019, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DETINHA, QUE ASSEGURA NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS ALUNOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA (SURDOS-MUDOS) 
E VISUAL, NOS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO 
PÚBLICO E PRÉ-VESTIBULAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
RICARDO RIOS E DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR. 

4. PROJETO DE LEI Nº 339/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA, QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DO 
REPRESENTANTE COMERCIAL. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

5. PROJETO DE LEI Nº 341/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARISTON RIBEIRO, QUE INSTITUI A SEMANA DES-
PORTIVA DEDICADA AO IDOSO. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

6. PROJETO DE LEI Nº 121/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANA DO GÁS, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DO 
DIREITO A MORADIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. 

III - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PENÁ-
RIO

7. REQUERIMENTO N° 188/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO ESCLA-
RECIMENTOS AO PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE MOBILIDA-
DE URBANA NO MARANHÃO, SENHOR DANIEL CARVALHO, 
SOBRE O ARTIGO 15 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO PARA CREDENCIAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL Nº 

01/2021/MOB-MA, UMA VEZ QUE NÃO ESPECIFICA O NÚME-
RO DE CANDIDATOS A SEREM CONTEMPLADOS PELO PRO-
GRAMA. INDEFERIDO, O AUTOR RECORREU DA  DECISÃO.

8. REQUERIMENTO N° 201/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO PRESIDENTE DA CO-
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI), SENADOR 
OMAR AZIZ (PSD-AM), RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DE  
AÇÕES E OMISSÕES DO GOVERNO FEDERAL E EVENTUAIS 
DESVIOS DE VERBAS FEDERAIS ENVIADAS AOS ESTADOS, 
PARA A VINDA DA REFERIDA COMISSÃO AO ESTADO DO MA-
RANHÃO PARA INVESTIGAR POSSÍVEIS DESVIOS DE RECUR-
SOS DESTINADOS AO COMBATE DA CIVID – 19.

9. REQUERIMENTO N° 208/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, SOLICITANDO QUE SEJAM IN-
CLUÍDOS NA ORDEM DO DIA OS PROJETOS DE LEI NºS 150 
E 247/2021, DE SUA AUTORIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
EM REGIME DE URGÊNCIA. 

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

10. REQUERIMENTO Nº 202/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRª. THAYZA HORTEGAL, SOLICITANDO QUE SEJA 
RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº 154/2021, 
DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DA 
AUTORA. (3ª SESSÃO).

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

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

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

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

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

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

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

18. REQUERIMENTO Nº 204/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRª. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
SUSTIFICADAS AS SUS AUSÊNCIAS NOS DIAS 04 E 05 DE 
MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.  

19. REQUERIMENTO Nº 205/2021, DE AUTORIA DOS 
DEPUTADOS ZÉ INÁCIO LULA E NETO EVANGELISTA, 
AO EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, 
SENHOR RODRIGO PACHECO E AOS EXCELENTÍSSIMO SE-
NHORES SENADORES DO MARANHÃO; AO EXCELENTÍSSI-
MO PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL, DEPUTADO ARTUR 
LIRA E AOS EXCELINTÍSSIMO SENHORES DEPUTADOS FEDE-
RAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, SOLICITANDO APOIO NA 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE O PISO 
SALARIAL DE ENFERMEIROS ( PL 2.5664/2020).

20. REQUERIMENTO Nº 207/2021, DE AUTORIA DOS 
DEPUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE SEJA JUSTIFICA-
DA SUA AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS 
NOS DIAS 04 E 05 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-
FORME ATESTADO EM ANEXO.  

21. REQUERIMENTO Nº 209/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE SEJA SUBMETI-
DO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO O PARECER Nº 336/2021, 
ORIUNDO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA, REFERENTE AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 
185/2021, QUE REJEITA A REFERIDA PROPOSIÇÃO DE LEI.

MENSAGEM Nº 049/2021
São Luís, 17 de Maio de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera a 
Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a contratação, por 
tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 19, da 
Constituição Estadual.

A Constituição Federal (art. 37, inciso II) fixou como regra a in-
vestidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em 
concurso público. No entanto, estabeleceu a possibilidade de contra-
tação por tempo determinado para atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público (art. 37, IX).

A Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, regulamenta a matéria em 
âmbito estadual e, em seu art. 2º, inciso VIII, estabelece a possibilidade 
de contratação por tempo determinado de pessoal técnico, administrati-
vo e operacional para atender às necessidades inadiáveis de serviços pú-
blicos essenciais, fixando, para tanto, o prazo máximo de quatro anos.

No Maranhão, o estado de calamidade pública em virtude dos 
casos de infecção pela COVID-19 vigora desde março de 2020, tendo 
sido declarado por meio do Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, 
e reconhecido por essa Assembleia Legislativa por meio do Decreto 
Legislativo nº 498, de 24 de março de 2020. Posteriormente, a calami-
dade foi reiterada mediante Decreto nº 35.742, de 17 de abril de 2020, 
Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020, e Decreto nº 36.203, de 30 
de setembro de 2020. 

Nova declaração de calamidade se deu em 14 de outubro de 2020, 
por meio do Decreto nº 36.264/2020, o qual foi devidamente reconheci-
do pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, mediante Por-
taria nº 2.724, de 26 de outubro de 2020, publicada na Edição nº 208 do 
Diário Oficial da União, de 29 de outubro de 2020 (Seção 1).

Considerando que, no início de 2021, o número de pessoas con-
taminadas pela COVID-19 no Estado (e em todo o país) voltou a subir, 
tendo sido registrada, inclusive, contaminação por novas variantes, a 
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Corpo de Bom-
beiro Militar do Maranhão recomendou a ratificação da declaração de 
estado de calamidade pública haja vista a persistência da referida doen-
ça infecciosa viral (COBRADE 1.5.1.1.0).

Desse modo, por meio do Decreto nº 36.597, de 17 de março 
de 2021, foi declarado novamente o estado de calamidade pública no 
Estado do Maranhão, que vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, pror-
rogáveis, mediante novos decretos, à vista da situação sanitária.

Após um ano do início da pandemia, é possível dizer que ape-
sar do avanço da ciência, enquanto a vacinação não puder ser uma 
realidade para toda a população, a redução de contato social e a 
utilização de máscaras de proteção ainda são as principais medidas 
de enfrentamento ao Coronavírus (SARS-CoV-2).

Nesse contexto, a realização de eventos e de ações que impli-
quem aglomeração ou a reunião de grande número de pessoas em um 
mesmo espaço é medida que requer prudência e prévia análise acerca 
dos indicadores epidemiológicos relativos à COVID-19 em cada loca-
lidade. 

Por essa razão, sem desconsiderar a regra constitucional que im-
põe a realização de concursos para provimento de cargos públicos, mas 
tendo como norte a adoção de medidas proporcionais ao objetivo de 
prevenção de riscos contra a saúde pública, edita-se a presente Medida 
Provisória.

Por meio da proposta legislativa em comento, prorroga-se, em 
caráter excepcional, o prazo de validade dos contratos temporários vi-
gentes firmados com esteio no art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 6.915/1997. 
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A prorrogação será pelo período de 01 (um) ano, além do prazo fixado 
pelo inciso III do caput do art. 4º da referida norma. A regra aplica-se 
exclusivamente enquanto os indicadores epidemiológicos relativos 
à COVID-19 não permitirem a realização presencial de provas de con-
cursos públicos no território do Estado do Maranhão.

Por fim, é feito simples ajuste na redação do inciso II do art. 4º da 
Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, para excluir a referência ao inciso 
VIII do art. 2º visto que, desde a edição da Lei nº 11.173, de 23 de ou-
tubro de 2019, tal hipótese de contratação temporária passou a ter prazo 
máximo de quatro anos.

A proposta objetiva garantir a manutenção da prestação de servi-
ços públicos importantes para toda a sociedade, que atualmente seguem 
sendo prestados por meio de agentes públicos admitidos por contrata-
ção temporária. É essa, pois, a relevância da matéria. 

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se evitar, 
com a maior brevidade possível, que os contratos temporários tenham 
sua vigência exaurida e a Administração Pública fique impossibilita-
da, por razões sanitárias, de realizar concursos públicos, o que poderia 
comprometer a continuidade de serviços públicos relevantes.

A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se garantir 
o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços 
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão, o que demanda velocidade 
na realização de mudanças administrativas, evitando-se interrupções no 
funcionamento da máquina pública.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº   354, DE  14 DE MAIO DE 2021.

Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril 
de 1997, que dispõe sobre a contratação, 
por tempo determinado, de pessoal para 
atender a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público, nos termos 
do inciso IX do art. 19, da Constituição 
Estadual.

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

Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, passa a 
vigorar acrescido do § 4º, que terá a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
§ 4º Com vistas a resguardar a continuidade da prestação de 

serviços públicos, enquanto os indicadores epidemiológicos relativos 
à COVID-19 não permitirem a realização presencial de provas de 
concursos públicos no território do Estado do Maranhão, a vigência 
dos contratos temporários firmados com fulcro no art. 2º, inciso VIII, 
desta Lei, poderá ser prorrogada por 01 (um) ano, além do prazo fixado 
pelo inciso III do caput deste artigo.” 

Art. 2º O inciso II do art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
II - doze meses, nos casos dos incisos II, III, IV e VII do art. 2º;” 

(NR)
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 

publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 14 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA 
E 133º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 050 /2021                                    
São Luís, 17 de maio de 2021.

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 216/2020, 
que estabelece critérios para reconhecimento de estado de calamidade 
pública nos municípios do Estado do Maranhão pela Assembleia Legis-
lativa, para efeitos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
216/2020, que estabelece critérios para 
reconhecimento de estado de calamidade 
pública nos municípios do Estado do Ma-
ranhão pela Assembleia Legislativa, para 
efeitos do art. 65 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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 
216/2020.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade esta-
belecer critérios para reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, de 
estado de calamidade pública nos municípios do Estado do Maranhão.

Não obstante a intenção do Legislador, há de ser negada sanção 
à parcela dos dispositivos do Projeto de Lei nº 216/2020, pelas razões 
a seguir delineadas.

O art. 2º assim dispõe:
Art. 2º Ficam suspensas a contagem dos prazos e as disposi-

ções estabelecidas nos arts. 23 e 31 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública.

[grifo nosso]
O dispositivo reproduz integralmente o disposto no inciso I do 
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art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os arts. 23 e 31 da Lei Com-
plementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, tratam, respectivamen-
te, do prazo para redução das despesas com pessoal e do prazo para 
recondução da dívida pública aos limites legalmente admitidos.

Em razão da repartição constitucional de competências (art. 24, 
inciso I e § 1º, c/c art. 163, inciso I, CF), norma estadual não pode 
estabelecer regra diversa da prevista em lei complementar geral, de âm-
bito nacional, destinada a disciplinar as finanças de todos os entes da 
Federação.

Considerando que o prazo para redução das despesas com pes-
soal e o prazo para recondução da dívida pública aos limites estão pre-
vistos em lei geral sobre finanças públicas, somente norma de mesmo 
status poderia prorrogá-los ou afastar o seu respectivo cumprimento.

Por essa razão, embora seja reprodução integral da Lei Comple-
mentar nº 101/2000, lei estadual não possui força normativa nem au-
torização constitucional para suspender regra-geral válida para todos 
os entes públicos brasileiros. 

Desse modo, na forma proposta, o Projeto de Lei nº 216/2020 
viola a Constituição da República na medida em que pretender afastar 
exigência constante de norma complementar federal editada com esteio 
no art. 163, inciso I, da Constituição da República. Nessas circunstân-
cias, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao art. 2º da proposta 
legislativa em apreço.

Faz-se oportuno registrar que, apesar do veto, sendo reconhecida 
a calamidade pela Assembleia Legislativa do Estado, estão automati-
camente suspensos, por força da própria Lei de Responsabilidade 
Fiscal (art. 65, I), os prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 
31 e 70 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

O art. 3º da proposta legislativa em comento assim estabelece:
Art. 3º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a 

proceder, mediante decreto, à abertura de crédito extraordinário nos 
termos previstos nos arts. 41, inciso III, e 44, ambos da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964; bem como as movimentações de 
dotações por meio de transposição, remanejamento, transferência 
e utilização da reserva de contingência, dando-se imediato conheci-
mento ao Poder Legislativo correspondente.

[grifo nosso]
O referido dispositivo objetiva autorizar tanto a realização, por 

meio de Decreto, de abertura de crédito extraordinário quanto de mo-
vimentações de dotações por meio de transposição, remanejamento, 
transferência de utilização de reserva de contingência.

Créditos extraordinários são espécies de crédito adicional que 
têm por finalidade o atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pú-
blica. Por força do art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1964, a abertura do 
crédito extraordinário já ocorre por meio de decreto. 

A parte inicial do art. 3º da proposta legislativa em apreço, por-
tanto, não traz qualquer novidade jurídica compatível com a repartição 
constitucional de competências que justifique sanção. 

Ademais, o referido dispositivo, em sua parte final, pretende 
autorizar o Chefe do Poder Executivo Municipal a realizar, mediante 
Decreto, movimentações de dotações por meio de transposição, re-
manejamento, transferência e utilização de reserva de contingência. 
A única exigência é que seja dado imediato conhecimento ao Poder 
Legislativo correspondente.

No entanto, de acordo com o art. 167, VI, da Constituição Fede-
ral, são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão 
para outro, sem prévia autorização legislativa. 

Exceção a tal regra consta do próprio texto constitucional 
(art. 167, § 5º, Constituição Federal), exclusivamente para viabilizar 
os resultados de projetos relativos às atividades de ciência, tecnologia 
e inovação. Nesses casos, a transposição, o remanejamento, e a transfe-
rência podem ser feitos mediante ato do Poder Executivo, sem necessi-
dade da prévia autorização legislativa.

A exigência de anterior autorização legislativa para fins de 
transposição, remanejamento ou transferência de recursos obsta 

juridicamente a realização de tais alterações orçamentárias me-
diante Decreto. 

Ante a incompatibilidade com o art. 167, inciso VI, da Consti-
tuição Federal, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao art. 3º do 
Projeto de Lei nº 216/2020 haja vista o 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 de todas as demais leis e atos normativos a ela. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 216/2020.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 51/2021 
São Luís, 17 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, 
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcial, por vício 
de inconstitucionalidade o Projeto de Lei nº 549/2019, que dispõe sobre 
acesso prioritário aos Profissionais de Medicina em Ferries e embarca-
ções similares do Transporte Intermunicipal de Passageiros no âmbito 
do Estado do Maranhão.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 
549/2019, que dispõe sobre acesso prio-
ritário aos Profissionais de Medicina em 
Ferries e embarcações similares do Trans-
porte Intermunicipal de Passageiros no 
âmbito do Estado do Maranhão

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 
549/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa objetiva, em linhas gerais, garantir priori-
dade no embarque, no transporte aquaviário intermunicipal de passa-
geiros, dos médicos que estejam em deslocamento para o exercício de 
sua profissão.

Inicialmente, cabe registrar que, por força da Portaria nº 007, de 
02 de fevereiro de 2021, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos - MOB, publicada no Diário Oficial do Estado de 
11 de fevereiro de 2021, os profissionais da saúde em deslocamento 
para prestar serviços ou plantão, mediante comprovação por meio de 
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escala de serviço ou outro meio comprobatório, já possuem prioridade 
na embarcação de transporte aquaviário intermunicipal. 

Por essa razão, o caput do art. 1º da proposta legislativa compati-
biliza-se com as regras previamente estabelecidas pelo Poder Conce-
dente do serviço de transporte aquaviário intermunicipal. 

Contudo, há de ser negada sanção aos §§ 1º e 2º do art. 1º do 
Projeto de Lei nº 549/2019, abaixo transcritos, pelas razões a seguir 
delineadas:

Art. 1º O profissional de medicina no exercício da profissão terá 
prioridade no embarque nas embarcações tipo ferry boat e similares 
no transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado do 
Maranhão. 

§ 1º Para fazer jus ao benefício do art. 1º, o profissional deverá 
adquirir, para si e para seu veículo, passagem em até 15 (quinze) 
minutos antes da partida das embarcações.

§ 2º Para efeitos desta Lei, cada embarcação reservará duas 
vagas por travessia, e na hipótese de uso destas, a empresa fica obriga-
da a comprovar que o beneficiário é excedente.

[grifo nosso]
O § 1º do art. 1º da proposta legislativa objetiva estabelecer que 

para ter direito à prioridade de embarque, o profissional da medicina 
deve adquirir a passagem até 15 (quinze) minutos antes da partida das 
embarcações.

Ocorre que, em observância ao disposto no art. 175 da Constitui-
ção Federal, a Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (art. 29, 
inciso I) estabeleceu que incumbe ao Poder Concedente regulamen-
tar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação.

A gestão de serviços e políticas públicas é função típica do Po-
der Executivo. 

No exercício dessa competência, por meio da Resolução nº 001, 
de 13 de abril de 2015, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e 
Serviços Públicos - MOB, estabeleceu que é dever do usuário do 
serviço chegar com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
antes do horário previsto da partida a fim de que seja dado início 
aos procedimentos de embarque (art. 33, II). 

Nos termos do inciso XI do art. 34 e do art. 35 da referida norma, 
foi previsto, ainda, que os usuários que não concluírem todos os pro-
cedimentos necessários para o embarque até 15 (quinze) minutos antes 
do horário de saída da embarcação terão seu embarque recusado. O não 
comparecimento dentro do horário-limite para embarque implica a per-
da do direito à viagem, sem qualquer direito de reembolso.

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

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

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da 
Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de serviços 
públicos. 

Nesse sentido, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Fe-
deral:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 16.768/2018 DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. 
LEI QUE DETERMINA A RETIRADA DAS CANCELAS DE TO-
DAS AS PRAÇAS DE PEDÁGIO ADAPTADAS AO SISTEMA DE 
PEDÁGIO AUTOMÁTICO, EM TODAS AS RODOVIAS DO ESTA-

DO. GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA DE RE-
SERVA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO 
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF, ARE 1245566 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Tur-
ma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DI-
VULG 13-03-2020 PUBLIC 16-03-2020, grifo nosso)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTER-
NO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRE-
SENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. 
MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLA-
TIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sen-
tido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de 
leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços 
públicos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que 
não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. 
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa pre-
vista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF, ARE 1075713 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, 
Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, forçoso reconhecer que o Poder Legisla-
tivo, ao tentar disciplinar os prazos máximos para compra de bilhetes 
e embarque, acaba por substituir o Poder Executivo e interferir no es-
tabelecimento de regras importantes para adequado funcionamento do 
serviço público estadual de transporte aquaviário intermunicipal. Ante a 
violação ao princípio da reserva da administração, não resta alternativa 
senão opor veto ao § 1º do art. 1º do Projeto de Lei nº 549/2019.

Pelas mesmas razões, há de ser negada sanção ao § 2º do art. 
1º do Projeto de Lei nº 549/2019, por meio do qual é proposto que, em 
cada embarcação, devem ser reservadas duas vagas (por travessia) aos 
profissionais da Medicina. 

Além de interferir na gestão de serviço público estadual, a re-
serva de vagas, até 15 (quinze) minutos da embarcação é inviável, na 
medida em que é dever do usuário do serviço chegar com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos antes do horário previsto da partida. Ade-
mais, na forma proposta, o dispositivo poderia autorizar preterição ou 
negativa de embarque a quem, embora tenha chegado dentro do prazo 
para aquisição de passagens e embarque, não satisfaça a condição de 
“profissional da medicina”.

Por todo o exposto, tendo em vista o princípio da harmonia e in-
dependência dos poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Cons-
tituição 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 aos §§ 1º e 2º do art. 1º Projeto de Lei nº 549/2019 por padece-
rem de vício de inconstitucionalidade.

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 consti-
tucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na obrigatorieda-
de de adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me fizeram opor 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 549/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS,17 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA, 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº 52/2021 
São Luís, 17 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por pade-
cer de vício de inconstitucionalidade formal e material e contrariedade 
ao interesse público, o Projeto de Lei nº 039/2021, que dispõe sobre a 
Garantia do Acesso à Informação, com a Transparência, na Internet, da 
Listagem de pacientes que aguardam por consultas, exames e interven-
ções cirúrgicas da rede pública de saúde do Estado do Maranhão.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 
039/2021, que dispõe sobre a Garantia do 
Acesso à Informação, com a Transparên-
cia, na Internet, da Listagem de pacientes 
que aguardam por consultas, exames e in-
tervenções cirúrgicas da rede pública de 
saúde do Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 
039/2021.

RAZÕES DO VETO

A presente proposta, em linhas gerais, objetiva garantir aos pa-
cientes que estejam esperando consultas, exames, intervenções cirúrgi-
cas e quaisquer outros procedimentos de saúde, oferecidos pelo SUS, 
no âmbito do Estado do Maranhão, acesso à informação da lista de ins-
critos para tratamento, discriminando a posição de cada um, bem como 
as datas de agendamento, devendo ser atualizadas à medida que forem 
efetivadas alterações.

Não obstante a relevância do Projeto de Lei nº 039/2021, que 
visa dar maior transparência ao usuário dos serviços de saúde do SUS, 
bem como garantir publicidade da listagem nominal de espera de pro-
cedimentos dentro da rede estadual de saúde do Maranhão, necessária 
é a oposição de veto integral a presente medida, pelas razões a seguir 
delineadas.

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

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

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

do Parlamento.
Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-

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

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

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

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

tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual.

[grifo nosso]
Como dito anteriormente, pretende a propositura, com o objeti-

vo de dar maior transparência, reunir, em listas de inscritos para trata-
mento, todos os pacientes que estejam aguardando consultas, exames, 
cirurgias e quaisquer outros procedimentos de saúde de todo o Sistema 
Único de Saúde do Estado do Maranhão, inclusive as unidades con-
veniadas e demais prestadores que recebam recursos públicos.

Todavia, o seu art. 4º ao definir que a divulgação da ordem de 
espera seja realizada por meio de sítio eletrônico oficial, e assegurar 
que essa consulta também seja disponibilizada de forma presencial 
nas unidades de saúde, indicando outros meios como o previsto no 
art. 5º que inclui a consulta por telefone, cria atribuições para a 
Secretaria de Estado da Saúde, além de exigir a implantação de 
estruturas complementares aos serviços de saúde hoje existentes. 
com isto, criando despesa, sem, todavia, indicar a fonte de custeio e 
o impacto orçamentário e financeiro dessas resultantes.

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

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

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

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

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

Denota-se, ainda, a existência de clara incompatibilidade entre o 
disposto no caput do art. 2º da proposta legislativa, que retrata a neces-
sidade de preservação da identidade dos pacientes, cuja identificação 
nas listas de espera divulgadas deveria ser realizada apenas através do 
Cartão Nacional de Saúde, e no § 1º do art. 4º, que, por sua vez, indica, 
dentre as informações que deverão ser divulgadas nas listagens, o nome 
completo dos inscritos (inciso III) e a relação dos pacientes já atendi-
dos, por meio do CNS ou do CPF (inciso IV).

No que concerne ao direito à saúde, a Constituição Federal, em 
seu art. 6º, concede especial proteção à saúde da população brasileira, 
direito fundamental social e cujo dever de provimento atribui ao Es-
tado, que deverá, mediante políticas sociais e econômicas que visem a 
redução do risco de doença e de outros agravos, garantir o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, pro-
teção e recuperação.

Cenário em que a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em 
seu art. 15, ao regular as ações e serviços de saúde em todo o território 
nacional, define as instâncias e mecanismos de controle, de avaliação 
e de fiscalização, assim como de organização e coordenação do siste-
ma de informação e de elaboração de normas técnicas, com vistas ao 
estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos. 

Integrando as ações e serviços públicos de saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS), previsto no art. 198 da Constituição Federal 
e regido pela norma legal retrocitada, rede regionalizada, hierarqui-
zada e descentralizada, prestados por meio de órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Cujas ações 
e serviços encontram-se regidos, dentre outros princípios e diretrizes, 
pelo direito à informação às pessoas assistidas e a divulgação de infor-
mações quanto à utilização dos serviços pelos usuários.

Em vista do que, o Ministério da Saúde disponibilizou o MeuDI-
giSUS, ferramenta que possibilita o monitoramento do agendamento de 
exames e procedimentos controlados pelo Sistema de Regulação (SIS-
REG) e pelo sistema da Atenção Básica e-SUS AB. Oriundo da apro-
vação pela Resolução CIT nº 19, de 22 de junho de 2017, da Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT), do documento da estratégia, que se alinha 
às diretrizes e princípios do SUS e à política brasileira de governo ele-
trônico, e que propõe uma visão de e-Saúde, descrevendo mecanismos 
contributivos para sua incorporação ao SUS.

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto total ao 
Projeto de Lei nº 039/2021, em face da existência de vício de in-
constitucionalidade formal e material, e contrariedade ao interesse 
público.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 039/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA, 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 53/2021
São Luís, 17 de maio de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pa-
decer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 076/2021, 
que institui a Política Estadual de Atenção à Saúde Mental das pessoas 
acometidas pela COVID-19, no âmbito do Estado do Maranhão.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 
076/2021, que institui a Política Estadual 
de Atenção à Saúde Mental das pessoas 
acometidas pela COVID-19, no âmbito 
do Estado do Maranhão.

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 
076/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa objetiva, em linhas gerais, instituir a Polí-
tica Estadual de Atenção à Saúde Mental das pessoas acometidas pela 
COVID-19, a qual será pautada pelos princípios e diretrizes que regem 
o Sistema Único de Saúde.

Para tanto, disciplina os recursos humanos que devem ser utili-
zados para execução da política (art. 3º), sobre o modo de atendimento 
(art. 5º) e sobre o modo de realização de campanhas de conscientiza-
ção (art. 7º, caput e parágrafo único).

Apesar de compatível com a atuação do Poder Executivo relati-
vamente ao enfrentamento da COVID-19, a proposta legislativa padece 
de vício de inconstitucionalidade formal. 

A execução, em âmbito estadual, das ações e serviços que com-
põem o Sistema Único de Saúde é atribuída ao Estado do Maranhão, 
por meio de seus órgãos executivos, a exemplo da Secretaria de Estado 
da Saúde - SES e da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - 
EMSERH.

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

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

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

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal e art. 6º da 
Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva da administra-
ção, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas públicas.

Ao instituir diretamente Política Estadual de Atenção à Saúde 
Mental e estabelecer, inclusive os recursos humanos que devem ser 
utilizados para respectiva execução (art. 3º), o modo de atendimen-
to (art. 5º) e o modo de realização de campanhas de conscientiza-
ção (art. 7º, caput e parágrafo único), o Projeto de Lei nº 076/2021 
acaba por interferir na organização administrativa e nas atribuições 
de órgãos públicos, o que é de competência legislativa privativa do 
Governador do Estado, nos termos do art. 43, incisos III e V, da Cons-
tituição Estadual.  

Acerca da matéria, os seguintes julgados do Supremo Tribunal 
Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 
1l.392/2000 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. POLÍTICA ESTA-
DUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE ÀS DOENÇAS SEXUAL-
MENTE TRANSMISSÍVEIS – DST E À SÍNDROME DE IMUNO-
DEFICIÊNCIA ADQUIRIDA – AIDS. ADOÇÃO DE MEDIDAS 
CONTRA A DISCRIMINAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DO 
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA – HIV. INCONSTITU-
CIONALIDADE FORMAL. ARTS. 21, XII, “A”, 22, I E IV, 24, XII, 
25, § 1º, 61, § 1º, II, “A” E “C”, 84, VI, “A”, 200, I E II, E 220, § 3º, I, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PROCE-
DÊNCIA PARCIAL. 1. Ao instituir política estadual de prevenção e 
controle de doenças sexualmente transmissíveis – DST e da síndro-
me de imunodeficiência adquirida – AIDS, a Lei nº 11.392/2000 do 
Estado de Santa Catarina veicula normas sobre proteção e defesa 
da saúde, matérias inseridas na competência concorrente da União, 
dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, da CF). A adoção 
de medidas contra a discriminação das pessoas portadoras do vírus da 
imunodeficiência humana – HIV tem amparo no art. 25, § 1º, da CF, que 
reserva aos Estados as competências a eles não vedadas. 2. No modelo 
federativo brasileiro, estabelecida pela União a arquitetura normativa 
da política nacional de promoção, proteção e recuperação da saúde 
(Lei nº 8.080/1990, que institui o Sistema Único de Saúde – SUS), aos 
Estados compete, além da supressão de eventuais lacunas, a previsão 
de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender suas 
peculiaridades locais, respeitados os critérios (i) da preponderância do 
interesse local, (ii) do exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos 
limites territoriais – até mesmo para prevenir conflitos entre legislações 
estaduais potencialmente díspares – e (iii) da vedação da proteção in-
suficiente. Precedentes: ADI 5312/TO (Relator Ministro Alexandre de 
Moraes, DJe 11.02.2019), ADI 3470/RJ (Relatora Ministra Rosa We-
ber, DJe 01.02.2019), ADI 2030/SC (Relator Ministro Gilmar Mendes, 
DJe 17.10.2018). 3. A competência do SUS – Sistema Único de Saúde 
– para controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde e executar as ações de vigilância sanitária, epide-
miológica e de saúde do trabalhador (art. 200, I e II, da CF), não obsta 
iniciativas voltadas à implementação de políticas estaduais de saúde 
específicas, para atender demandas locais. Precedente. 4. A vedação e 
o combate a prática discriminatórias na rede de saúde pública estadual 
concretiza um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, dever a ser ativamente perseguido por todos os entes que com-
põem a Federação: a promoção do bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina-
ção (art. 3º, IV, da CF). 5. Fruto de iniciativa parlamentar, o art. 4º, 
caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, da Lei nº 11.392/2000 do Estado de 
Santa Catarina incorre em vício de iniciativa, por impor obrigações 
ao Poder Executivo sem observância dos arts. 61, § 1º, II, “a” e “c”, 
e 84, VI, “a” da CF, além de de invadir a competência privativa da 
União para legislar sobre radiodifusão (arts. 21, XII, “a”, e 22, IV, 
da CF) e disciplinar as diversões e os espetáculos públicos (art. 220, 

§ 3º, I, da CF). Precedente: ADI 5140/SP (Relator Ministro Alexandre 
de Moraes, DJe 29.10.2018). 6. Inconstitucionalidade formal dos arts. 
11 e 18 da Lei nº 11.392/2000 do Estado de Santa Catarina, por afron-
ta à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar 
processo legislativo versando sobre organização, funcionamento e or-
çamento da Secretaria de Estado da Saúde (arts. 61, § 1º, II, e 84, VI, 
“a”, da CF). 7. Ao disciplinar regime de confidencialidade e sigilo dos 
registros e resultados dos testes para detecção do vírus HIV, inclusive 
para fins de depoimento como testemunha, o art. 8º, caput e §§ 1º e 2º, 
da Lei nº 11.392/2000 do Estado de Santa Catarina afasta-se da compe-
tência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção e defesa da 
saúde (art. 24, XII, da CF) e invade a competência privativa da União 
para legislar sobre direito civil e direito processual (art. 22, I, da CF). 8. 
Inconstitucionalidade formal dos arts. 4º, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º 
e 6º, 8º, caput e §§ 1º e 2º, 11 e 18, da Lei nº 1l.392/2000 do Estado 
de Santa Catarina. 9. Ação direta julgada parcialmente procedente. 

(STF, ADI 2341, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, 
julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252, DI-
VULG 16-10-2020, PUBLIC 19-10-2020, grifo nosso).

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA 
DE REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS 
FILANTRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSER-
VÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINIS-
TRAÇÃO 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 direta 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. Inconstitucionalidade 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 tra-
tem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem 
a competência e o funcionamento 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)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGOS 1º, 2º, 6º, 8º, 10, 11 E 12 DA LEI 15.171/2010 DO ESTA-
DO DE SANTA CATARINA. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. 
DISCIPLINA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS A 
SEGUROS DE VEÍCULOS. REGISTRO, DESMONTE E COMER-
CIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS. CRIAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES PARA O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVA-
TIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL, SE-
GUROS, TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, I, VII E XI, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INICIATIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO PARA A ELABORAÇÃO DE NORMAS QUE ESTA-
BELEÇAM AS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES 
À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA RESPECTIVA UNIDADE 
FEDERATIVA (ARTIGOS 61, § 1º, II, E; E 84, VI, A, DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A 
competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo 
e responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24, V e VIII, da 
Constituição Federal) não autoriza os Estados-membros e o Distrito Fe-
deral a disciplinarem relações contratuais securitárias, porquanto com-
pete privativamente à União legislar sobre Direito Civil (artigo 22, I, da 
Constituição Federal). Precedentes: ADI 4.228, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, Plenário, DJe de 13/8/2018; ADI 3.605, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, Plenário, DJe de 13/9/2017; e ADI 4.701, Rel. Min. Ro-
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berto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2014. 2. O artigo 22, VII, 
da Constituição Federal dispõe que compete privativamente à União 
legislar sobre seguros, a fim de garantir uma coordenação centralizada 
das políticas de seguros privados e de regulação das operações, que 
assegurem a estabilidade do mercado, impedindo os Estados de legis-
larem livremente acerca das condições e coberturas praticadas pelas 
seguradoras. Precedentes: ADI 3.207, Rel. Min. Alexandre de Moreas, 
Tribunal Pleno, Dje de 25/4/2018; ADI 1.589, Rel. Min. Eros Grau, 
Plenário, DJ de 7/12/2006; e ADI 1.646, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
Plenário, DJ de 7/12/2006. 3. Compete privativamente à União legislar 
sobre questões ligadas ao trânsito e sua segurança, como as relativas ao 
registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados (artigo 22, 
XI, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 874, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2011; e ADI 3.444, Rel. Min. Ellen Gra-
cie, Plenário, DJ de 3/2/2006. 4. A iniciativa das leis que estabeleçam 
as atribuições dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa 
da respectiva unidade federativa compete aos Governadores dos 
Estados-membros, à luz dos artigos 61, § 1º, II, e; e 84, VI, a, da Cons-
tituição Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos 
demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria. Preceden-
tes: ADI 3.254, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 2/12/2005; e 
ADI 2.808, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 17/11/2006. 5. In 
casu, os artigos 1º, 2º, 6º, 8º, 10, 11 e 12 da Lei 15.171/2010 do Estado 
de Santa Catarina, de origem parlamentar, tanto em sua redação original 
quanto na redação dada pela Lei estadual 16.622/2015, disciplinaram 
obrigações contratuais relativas a seguros de veículos, estabeleceram 
regras quanto ao registro, desmonte e comercialização de veículos si-
nistrados e criaram atribuições para o órgão de trânsito estadual, in-
vadindo a competência privativa da União para legislar sobre Direito 
Civil, seguros, trânsito e transporte (artigo 22, I, VII e XI, da Consti-
tuição Federal) e usurpando a iniciativa do chefe do Poder Executivo 
para criar atribuições para os órgãos da administração estadual (artigos 
61, § 1º, II, e; e 84, VI, a, da Constituição Federal). 6. Ação direta de 
inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para 
declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 6º, 8º, 10, 11 e 12 
da Lei 15.171/2010 do Estado de Santa Catarina, tanto em sua redação 
original quanto na redação dada pela Lei estadual 16.622/2015.

(STF, ADI 4704, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, jul-
gado em 21/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 
03-04-2019 PUBLIC 04-04-2019, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, forçoso reconhecer que, apesar de meri-
tório e compatível com a atuação do Poder Executivo no que tange 
ao enfrentamento da COVID-19, a proposta legislativa, de iniciativa 
parlamentar, ao disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas 
públicas, avançou demasiadamente em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo (postulado da reserva 
da administração).

Diante do exposto, tendo em vista o art. 43, incisos III e V, da 
Constituição Estadual, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 6º, 
Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da República), e conside-
rando que o legislador infraconstitucional não pode interferir na cons-
trução do constituinte, de modo a criar ou ampliar os campos de inter-
secção entre os Poderes estatais, oponho veto integral ao Projeto de 
Lei nº 076/2021 haja vista o vício de inconstitucionalidade.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 076/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 263/2021

Cria a obrigatoriedade da solicita-
ção de exames laboratoriais para acompa-
nhamento dietoterápico pelo nutricionista 
no Estado.

Art. 1º Não se trata de diagnóstico, tratamento ou procedimento; 
a solicitação de exames para diagn6stico noso16gico (doenças) e ativi-
dade privada do médico.

Art. 2º Aos nutricionistas acrescentem ao pedido do exame uma 
justificativa técnica fundamentada que explicite a sua necessidade para 
a avaliação nutricional e acompanhamento do paciente e ofereça ele-
mentos para a deliberação do auditor do plano ou seguro de saúde quan-
to a autorização dos mesmos.

Art. 3º 0 nutricionista deve considerar as diretrizes da Agencia 
Nacional de Saúde Suplementar - ASN com relação ao número de con-
sultas estabelecidas pela cobertura obrigat6ria dos pianos de saúde e as 
limitações referentes aos exames laboratoriais.

Art. 4º As operadoras de planos de saúde obrigam-se cobrir os 
exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico 
prescrito por nutricionistas, com justificativa técnica fundamentada.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 17 de maio de 2021. - RILDO AMARAL - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Na prática clínica do Nutricionista, os exames laboratoriais fa-
zem parte de um conjunto de ferramentas (antropometria, exame físico, 
etc) que são utilizadas com o objetivo de avaliar o estado nutricional 
do paciente.

Os resultados dos exames laboratoriais colaboram para o diag-
nóstico nutricional correto e a prescrição do plano alimentar individua-
lizado. Entretanto, inúmeros Nutricionistas têm a solicitação de exames 
laboratoriais recusada pelos planos de saúde, gerando transtornos tanto 
para o profissional quanto para o paciente.  

A solicitação de exames laboratoriais necessários ao acompa-
nhamento dietoterápico é regulamentada e atribuída como competência 
do Nutricionista, pela Lei Federal nº. 8.234/1991 e Resolução CFN nº 
306/2003.

Em contrapartida, há alguns anos, os planos de saúde barram as 
requisições de exames laboratoriais realizados por Nutricionistas. Isso 
porque com base na Lei Federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre planos 
e seguros de assistência à saúde, são facultadas a oferta de contratação e 
a vigência dos produtos definidos no plano a “cobertura de serviços de 
apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais”.

Por esse motivo, a realização dos exames laboratoriais depende 
da autorização do auditor do plano de saúde, e qualquer profissional da 
saúde também está sob a mesma condição.

Outro dado importante mostra que, em 2019, uma em cada qua-
tro pessoas de 18 anos ou mais anos de idade no Brasil estava obesa, 
o equivalente a 41 milhões de pessoas. Já o excesso de peso atingia 
60,3% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a 
96 milhões de pessoas, sendo 62,6% das mulheres e 57,5% dos homens.

Entendendo a importância do trabalho do nutricionista para uma 
saúde preventiva e da melhora da qualidade de vida da população, refle-
tindo diretamente na quantidade de pacientes que poderão futuramen-
te desenvolver patologias mais graves e/ou ocupar leitos de hospitais. 
Apresentamos o presente projeto e pedimos aos colegas deputados que 
após apreciarem a matéria, juntem-se a nós para aprovação do mesmo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
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quimão” em 17 de maio de 2021. - RILDO AMARAL - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI N.º 264 /2021

Institui a Política Estadual de Pon-
tos Populares de Trabalho no Estado do 
Maranhão, e dá outras providencias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Estadual de Pontos Populares 
de Trabalho no Estado do Maranhão. 

Art. 2º - A Política Estadual de Pontos Populares de Trabalho 
tem por finalidade a inserção produtiva de trabalhadores, em especial 
os desempregados, impulsionando a organização e estruturação de em-
preendimentos economicos populares, de forma autosustentável e auto-
gestionário, articulando suas ações com as políticas de combate a po-
beza extrema e de fomento a economia da cooperação, com a garantia 
da participação da sociedade civil na definição de suas diretrizes e no 
acompanhamento e avaliação da sua execução.

Paragrafo 1.º - Os Pontos Populares de Trabalho são espaços 
publicos ou privados, mantidos pelo Estado, destinados a inserção 
produtiva dos beneficiários, onde são articuladas as diversas políticas 
publicas e programas redistribuidos, de qualificação profissional, de 
economia popular solidária, de microcrédito produtivo orientado, numa 
concepção e metodologia que articula as politicas de assistencia, com 
as de formação e de inserção produtiva, visando prevenir ou minorar a 
exclusão social e produtiva, exercitar novas relações economicas e so-
ciais, numa concepção estrutural, economica e social de solidariedade, 
participação, autonomia, equidade e de reconhecimento e respeito aos 
direitos individuais e coletivos dos cidadãos.

Art. 3.º -  A Política Estadual de Pontos Populares de Trabalho 
orienta-se pelos seguintes objetivos:

I – Promoção da inserção produtiva de trabalhadores desempre-
gados, pelo desenvolvimento de iniciativas autossustentáveis e autoges-
tionárias de geração de trabalho e renda, em comunidades em situação 
de vulnerabilidade;

II – Articulação junto a outros programas do Governo Federal, 
Estadual e Municipais, visando a implantação e consolidação de ati-
vidades produtivas para grupos de desempregados, em especial as re-
lacionadas a saúde, educação, habitação, cultura e trabalho, combate 
a pobreza extrema, escolarização, qualificação profissional, inclusão 
produtiva e desenvolvimento endógeno;

III – Difusão da possibilidade de organização coletiva do traba-
lho, como forma de ampliar as possibilidades de inserção produtiva dos 
trabalhadores, contribuindo para a existência de uma cultura de respeito 
aos direitos dos trabalhadores e estímulo ao empreendedorismo;

IV – Construção ou adequação de espaços físicos apropriados ao 
desenvolvimento das atividades produtivas;

V –  Disponibilização de espaços público (galpões, terrenos e 
prédios), sem utilização ou destinação, ou de espaços privados, ceden-
do-os para uso das organizações populares parceiras implementarem os 
Pontos Populares de Trabalho;

VI – Impulsão para constituição e fortalecimento de redes locais 
como de serviços, produção e comercialização para os empreendimen-
tos dos trabalhadores nos programas articulados e desenvolvidos nos 
Pontos Populares de Trabalho;

VII – Realização de atividades de formação e qualificação profis-
sional, como forma de ampliar as possibilidades de inserção produtiva 
dos trabalhadores;

VIII – Disponibilização de assessoria e acompanhamento técni-
co para organização de empreendimentos econômicos populares pelos 
beneficiários;

IX – Estruturação material e de gestão dos empreendimentos eco-
nômicos populares organizados pelos trabalhadores, com apoio finan-

ceiro e administrativo;
X – Promoção da independência econômica dos seus beneficiá-

rios frente ao Estado, tendo como resultado a geração de renda para ga-
rantir o seu sustento e da sua família, tendo autonomia e não precisando 
de outros auxílios financeiros do Estado.

Art. 4º -  A Política Estadual de Pontos Populares de Trabalho 
tem como diretrizes:

I – Ações de dimensão econômica:
a)  Manutenção dos beneficiários participantes, por meio de sub-

sídios materiais e financeiros periódicos, enquanto vinculados aos pro-
gramas articulados nos Pontos Populares de Trabalho;

b)  Implantação e manutenção de infraestrutura para desenvolvi-
mento de atividades produtivas, abrangendo espaço físico, equipamen-
tos, máquinas e matérias-primas;

c)  Estabelecimento de parcerias que garantam processos de 
“compra antecipada”, compras governamentais da produção planejada 
dos grupos envolvidos.

Parágrafo Único – Todas as ações devem prever segurança ali-
mentar, renda mínima, qualificação técnica, equipamentos, maquinário, 
ferramentas, matéria prima, transporte e locais para produção ou co-
mercialização.

II – Ações de dimensão social:
a) A disponibilização de programas de atendimento de crianças 

e adolescentes em turno integral e em turnos inversos ao atendimento 
regular em escolas, para os filhos dos beneficiários dos programas arti-
culados nos Pontos Populares de Trabalho;

b) implantação de cozinhas comunitárias, para elaboração de re-
feições coletivas aos grupos de trabalhadores envolvidos nos programas 
de produção, articulados nos Pontos Populares de Trabalho;

c) Elevação do nível de escolaridade e capacitação profissional 
dos participantes dos programas articulados nos Pontos Populares de 
Trabalho, pela oferta de cursos e atividades específicas;

III – Ações de dimensão estratégica:
a) Inserção produtiva a partir dos princípios da economia popular 

solidária, para constituição de empreendimentos solidários coletivos;
b) Identificação de oportunidades de inserção produtiva para os 

trabalhadores dos programas articulados nos Pontos Populares de Tra-
balho, por estudos técnicos que identifiquem as vocações locais e regio-
nais, visando a autossustentação dos empreendimentos;

c) Participação da sociedade civil na definição de diretrizes e no 
acompanhamento e avaliação da execução dos programas articulados 
nos Pontos Populares de Trabalho;

d) Formação de comitês gestores regionais, para transparência, 
agilidade e fortalecimento da execução dos programas articulados nos 
Pontos Populares de Trabalho, coordenados pelas entidades envolvidas.

Art. 5.º - São instrumentos da Política Estadual de Pontos Popu-
lares de Trabalho:

I – O Sistema Público Estadual de proteção ao trabalhador, aqui 
entendido como conjunto de agentes do Estado e da sociedade civil 
que, no âmbito de suas respectivas competências, agem de modo per-
manente e articulado para o cumprimento dos princípios e objetivos 
desta política estadual;

II – O comitê Gestor da Política de Pontos Populares de Trabalho, 
coordenado pelo Governo do Estado articulado aos demais entes do 
Estado (da administração direta e indireta) e da sociedade civil, terá 
atribuições de sistematizar informações, realizar diagnósticos, definir 
objetivos e administrar o conjunto da política estadual;

III – A colaboração entre diferentes entes públicos, da sociedade 
civil e privados, em todos os níveis de poder, que em sua missão, ob-
jetivos e atribuições atuam na formulação e execução de políticas de 
inclusão produtiva na área do trabalho e geração de renda, qualificação 
profissional e educação cidadã;

IV – A educação, a formação e a capacitação técnica para a pro-
dução e o empreendedorismo solidário, a cooperação e a autogestão;

V – A assessoria técnica especializada para elaboração de proje-
tos econômicos autossustentáveis;

VI – O apoio a promoção comercial e constituição de demanda 
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através de assessoria técnica, abertura de mercados, comprar gover-
namentais e estímulo ao consumo dos produtos da Economia Popular 
Solidária;

VII – O apoio a pesquisa, a inovação, desenvolvimento e transfe-
rência de tecnologia apropriadas aos empreendimentos;

VIII – A incubação e apoio técnico para criação de novos em-
preendimentos cooperativos e empresas de autogestão;

IX – O apoio técnico e financeiro a recuperação e a reativação de 
empresas por trabalhadores, com sua autogestão;

X – O apoio jurídico e institucional a constituição de empreendi-
mentos cooperativos e empresas de autogestão dos trabalhadores;

XI – O financiamento, o incentivo e o fomento a investimentos 
e a constituição de patrimônio, com a disponibilização de linhas de 
créditos especiais aos empreendimentos cooperativos e as empresas de 
autogestão.  

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa dar respostas públicas a um problema 
que ainda afeta inúmeros trabalhadores e trabalhadoras diariamente, o 
desemprego. Em período de crise econômica, se manifesta com mais 
força e se torna um problema político, porém, seus efeitos estão visíveis 
também nos períodos de ciclos favoráveis de crescimento econômico

Vivemos tempos de um novo tipo de exclusão no mundo do 
trabalho, onde o trabalhador não consegue ter acesso aos postos de 
trabalho embora o Mercado ofereça vagas. Muitos trabalhadores não 
conseguem acessar estas vagas por não ter a qualificação exigida pelo 
mercado, problema que pode ser minimizado através das políticas de 
formação e qualificação técnica e profissional. Porém, há uma grande 
parcela da população que, com ou sem crescimento econômico, histori-
camente ficou apartada do mercado formal de trabalho.

De acordo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca), a taxa de desemprego no último ano (2020) foi de 13,9% e o nú-
mero de desempregados atualmente é de quase 14 (catorze) milhões de 
pessoas. Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 
a pobreza estaria cada vez mais relacionada exatamente com o desem-
prego, e não com o trabalho mal remunerado. A maioria dos desem-
pregados não se adequam ao mercado por não conseguir capacitação 
técnica, mesmo com o aumento das vagas formais de trabalho.

Este contexto, portanto, coloca imensos desafios ao Estado e a 
sociedade brasileira. Pois cabe ao Estado e a sociedade propor políticas 
que incluam estes trabalhadores. Sob pena de remete-los a marginaliza-
ção. Ao mesmo tempo, esta impossibilidade de incluir esta população 
no mercado formal de trabalho pode também ser entendida com uma 
oportunidade, em especial, a oportunidade de construir espaços para sua 
inserção produtiva protagonista, coletiva, solidária e planejada.

O Ponto Popular de Trabalho é justamente um espaço público 
que articula políticas de assistência, escolarização, qualificação e in-
clusão produtiva garantindo as condições para os desempregados dar 
o “próximo passo” de superar a dependência dos programas de renda 
mínima e garantir o seu sustento através do trabalho coletivo. O projeto 
permitirá a presença do Estado com políticas públicas articuladas com 
as organizações da sociedade civil que historicamente atuam em territó-
rios e públicos que o mercado de trabalho não consegue incluir.

O Ponto Popular de Trabalho é um empreendimento econômico 
e social, o embrião de novo modelo de empresa de interesse público e 
popular. Este empreendimento econômico atuará em ramos estratégicos 
da economia, de forma planejada, visando a inclusão dos trabalhadores 
socialmente “mutilados”, como as mulheres, jovens sem acesso ao estu-
do e ao trabalho, pessoa com deficiência – PCD’S, dependentes quími-
cos em recuperação, egressos do sistema penitenciário, etc.

Acreditamos, por fim, que esta política inovadora colocará o Es-
tado do Maranhão em uma posição de vanguarda no Brasil, no tocante 
a inclusão produtiva desta população, foco central da principal meta 
de nosso país para os próximos anos: erradicação da EXTREMA PO-
BREZA.

É por estas razões que peço o apoio dos pares na aprovação deste 
projeto de lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 17 de maio de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 265 /2021.

Considera de utilidade pública a 
Academia Maranhense de Ciências, Le-
tras e Artes Militares, (AMCLAM).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Fica considerada de utilidade pública a Academia Ma-
ranhense de Ciências, Letras e Artes Militares, (AMCLAM), com sede 
em São Luís/MA.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de maio de 2021. – 
Wellington do Curso – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares, 
(AMCLAM), é constituída sob a forma de associação, é uma pessoa 
jurídica de direito privado com finalidades não econômicas, com du-
ração por tempo indeterminado, com sede em São Luís, no Estado do 
Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 31.865.234/0001-25, com data de 
abertura em 16 de agosto de 2018.

A referida instituição tem prestado serviços relevantes à socie-
dade maranhense, principalmente na difusão da educação e da cultura, 
na defesa dos direitos sociais da sociedade e associados que representa. 

Entre seus objetivos estão: a) edição de livros; b) produção de 
filmes de publicidade; c) Atividades de produção cinematográfica, de 
vídeos e de programas de televisão não especificados anteriormente; d) 
atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares; e) atividades 
de organizações associativas ligadas à cultura e a arte.

É de extrema importância o Estado reconhecer o relevante 
trabalho realizado pela Academia Maranhense de Ciências, Letras 
e Artes Militares, (AMCLAM), declarando sua utilidade pública. O 
imprescindível reconhecimento é ação justa que garantirá à entidade 
auferir os benefícios decorrentes dessa condição. 

Ante o acima exposto, pedimos aos nobres Parlamentares que 
aprovem este Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de maio de 2021. – 
Wellington do Curso – Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 266 /2021

Institui março como mês de cons-
cientização sobre brincadeiras de poten-
cial lesão ofensiva física no Sistema de 
Ensino Público e Privado, no âmbito do 
Estado do Maranhão e dá outras providên-
cias. 

Art. 1º Fica instituído março como mês de conscientização sobre 
brincadeiras com caráter potencialmente lesivo, no qual deverá ocorrer 
campanhas de conscientização sobre brincadeiras potencialmente lesi-
vas e ofensivas no Sistema de Ensino Público e Privado, no âmbito do 
Estado do Maranhão. 

Art. 2º Para implementação das campanhas, as unidades esco-
lares poderão criar uma equipe multidisciplinar, com a participação de 
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docentes, alunos, pais e voluntários, para a promoção de atividades di-
dáticas, informativas, de orientação e conscientização sobre brincadei-
ras de potencial lesão ofensiva física. 

Art. 3º São objetivos da campanha: 
I – alertar, prevenir, conscientizar e combater brincadeiras com 

potencial lesivo o ofensivo, nas escolas e fora delas; 
II – promover a discussão do tema alertando para os perigos de 

brincadeiras violentas; 
III - desenvolver campanhas educativas, informativas e de cons-

cientização ao longo do ano letivo que envolvam a temática citada; 
IV - realizar debates e reflexões a respeito do assunto, com en-

sinamentos que visem à conscientização dos problemas gerados pelas 
práticas destas brincadeiras. 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio de 
2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - JUSTIFICA-
TIVA

Os trotes e brincadeiras infanto-juvenil deveras difundidos pelas 
redes sociais com caráter vexatório e potencial fator lesivo ou ofensivo 
causam males irreparáveis em casos concretos. 

Brincadeiras aparentemente inofensivas são, na verdade, poten-
ciais risco de morte, objetos de preocupação para pais e sociedade. É 
com essa preocupação que se propõe o presente projeto de lei permi-
tindo que as escolas eduquem alunos conscientizando-os dos perigos 
envolvidos nas supostas brincadeiras. 

A violência em qualquer de suas formas deve ser objeto de dis-
cussão nos ambientes acadêmicos, devendo, ainda, ser constantemente 
evitada. O debate do tema permite convivência pacífica e promoção da 
paz social. Inserir crianças e adolescentes, engajando-os no combate à 
violência, ensejará evolução social.  

Destarte, a Constituição Federal de 1988, no artigo 24, inciso 
IX e XV, preconiza que a educação, a cultura, o ensino, o desporto, a 
ciência, a tecnologia, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, bem 
como proteção à infância e à juventude, devem ser assegurados pelo 
Estado. 

Diante de todo o exposto, é necessária a adoção de medidas, a 
exemplo da presente proposta legislativa, com a finalidade da conscien-
tização sobre brincadeiras de potencial lesão ofensiva física no Sistema 
de Ensino Público e Privado, no âmbito do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio de 
2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 267 /2021

DISPÕE SOBRE A ESTERI-
LIZAÇÃO DE CÃES E GATOS EM 
UNIDADES MÓVEIS NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica permitido castração de animais, em especial, cães e 
gatos, em Unidade Móveis, no âmbito do Estado do Maranhão.

§ 1º A castração poderá ser realizada por cirurgia, ou por 
outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar 
ao animal, desde que sempre siga as normas técnicas emanadas pelo 
Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

Art. 2º Poderá haver programas de castração em massa, desde 
que sejam levados em conta os seguintes requisitos:

I - estudo das localidades ou regiões que apontem para a necessi-
dade de atendimento prioritário ou emergencial, em face da superpopu-
lação, ou quadro epidemiológico;

II - quantitativo de animais a serem esterilizados, por localidade, 
necessário à redução da taxa populacional em níveis satisfatórios, inclu-
sive os não domiciliados; e

III - o tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localiza-
dos nas comunidades de baixa renda.

Art. 3º Iniciado programa de castração deverá ser promovida, em 
conjunto, campanhas educativas pelos meios de comunicação adequa-
dos, que propiciem a assimilação pelo público de noções de ética sobre 
a posse responsável de animais domésticos.

Art. 4º Para a implementação das políticas públicas de controle 
populacional de animais domésticos, o Estado do Maranhão poderá fir-
mar convênios com Municípios, Faculdades de Medicina Veterinária e 
entidades da sociedade civil, cujo objeto social tenha por finalidade a 
proteção e defesa animal.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio 
2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa regulamentar a castração de ani-
mais domésticos com procedimentos realizados em unidades móveis. A 
esterilização de animais domésticos é política pública que visa, sobre-
tudo, controle populacional de animais. 

A cultura maranhense de descarte de animais recém-nascidos é 
bem evidente. A atuação gera maus-tratos animais e, por conseguinte, 
aumento de animais desguarnecidos nos meios urbanos.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-
-se que só no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandona-
dos, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães.

Adotar políticas de castração animais permite conter a prolifera-
ção desenfreada além de evitar maus tratos de animais em situação de 
rua que sobrevivem à beira da morte catando lixos e restos de alimentos 
humanos. No mais, é importante política de redução de zoonoses.

A esterilização feita com a observância das normas técnicas do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária não causa dor nem sofrimen-
to aos animais. Ao revés, melhora a qualidade de vida desses animais. 

Em fêmeas, a esterilização diminui o risco de câncer de mama. 
99% de cadelas castradas antes do primeiro cio não desenvolvem a 
doença. Já em gatas, a castração reduz as chances de câncer de mama 
entre 40% a 60%. Em machos, a castração reduz a frustração sexual e a 
necessidade de sair em busca de “namoradas”. Ao mesmo tempo, isso 
diminui o risco de fugas, atropelamentos e brigas com outros machos.

As fêmeas não ficam mais vulneráveis a infecções uterinas gra-
ves, como a piometra, uma vez que o seu aparelho reprodutor é remo-
vido durante o procedimento. Já em machos, reduz-se em grande escala 
os problemas de próstata e evita-se o câncer de testículo, que pode ser 
fatal. 

As fêmeas não entram mais no cio, poupando os tutores de lidar 
com o sangramento e com possíveis cães de rua importunando no por-
tão. Cães e gatos machos sentem menos necessidade de marcar o seu 
território com urina. O animal, na maioria dos casos fica mais dócil, 
facilitando a interação e reduzindo situações problemáticas - especial-
mente entre os que tinham comportamento agressivo antes.

Dito isso, a presente Proposição, se objetiva regulamentar a uti-
lização dos veículos adaptados para esterilização animal facilitando o 
desenvolvimento de políticas públicas. Assim sendo, peço compreen-
são e apoio dos pares na aprovação do presente projeto considerando o 
avanço que trará ao Estado. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio 
2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 210 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
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do a Mesa, seja encaminhado expediente ao Secretária de municipal da 
cidade Paço do Lumiar o Sra. Danielle Pereira Oliveira,  solicitando 
informações quanto aos motivos que levaram a decisão de desabilitação 
da unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da 
cidade de Paço do Lumiar, por meio da PORTARIA Nº 2.691, DE 2 DE 
OUTUBRO DE 2020 do Ministério da Saúde.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 1479 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia/MA, o 
Senhor Aluísio Silva Sousa, para que tome ciência e a faça cumprir a lei 
nº 11.455, de 27 abril de 2021 (que segue em anexo),  “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

INDICAÇÃO Nº 1480 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, que seja  encaminhado ofício A ILUSTRÍS-
SIMA DIRETORA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA TE-
LEFONIA MÓVEL “VIVO” - NORTE, SENHORA OLENITA 
PAES BARRETO SANTOS, solicitando providências, no sentido 
de determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NO 
POVOADO BOM VIVER, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO/MA, 
objetivando a Implantação de uma  torre/antena de telefonia móvel é 
importante ressaltar que para ser possível a prestação de serviços de 
telecomunicações, se faz necessário a  qualidade de um bom sinal, para 
assim  atender as demandas da população, que cada vez mais faz  uso 
do celular para comunicação, trabalho e  lazer. 

O Povoado Bom Viver está localizado a 14,8 (quatorze, oito) qui-
lômetros da sede do município de Pinheiro, apresenta uma densidade 
populacional de 5 mil habitantes, sendo 66 % residentes na área urbano 
e 34 % na área rural. Até o momento o Povoado não recebeu nenhum 
investimento na área de telefonia móvel. A telefonia móvel é um seg-
mento que cresce no País, entretanto, carece de mais investimentos em 
infraestrutura, uma vez que telecomunicações e seus serviços são moto-
res para o desenvolvimento econômico e inclusão social.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da Ope-
radora “VIVO”, para que haja mais investimentos no município de 
PINHEIRO (MA), de modo a reduzir as barreiras que impedem am-
pliação dos serviços de comunicação. Dessa forma, vale ressaltar que 
a implantação do novo objeto tecnológico, acarretará benefícios de or-
dem econômica e social.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 17 Maio de 2021. - DR. LEOR-
NARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

INDICAÇÃO Nº 1481/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, Senhor Carlos Lula, ao Prefeito de São Luís, Senhor Eduar-
do Braide, e ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Joel Nunes, 
solicitando adoção de política pública para resguardar os profissionais 
da saúde que estão na linha de frente em combate ao novo coronavirus. 

A contenção do novo coronavirus ainda não é uma realidade no 
Brasil, e os casos de infecção e morte permanecem constantes, em es-
pecial, de profissionais da saúde. Realizar política pública que promova 
integridade desses profissionais é de mister importância. No ensejo, dis-
tribuir EPIs e realizar instrução profissional constante evitará maiores 
danos sociais e aumento das mortes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1482/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Mara-
nhão, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Educação do Estado 
do Maranhão, Senhor Felipe Camarão, solicitando promover ações 
educacionais sobre orientação sexual nas escolas, abrangendo, princi-
palmente, o respeito visando, dessa forma, evitar casos de discrimina-
ção e bullying no ambiente educacional. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1483/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, Senhor Carlos Lula, solicitando cautela e isolamento máximo 
dos pacientes advindos da Índia na internação pelos hospitais locais. 

A contenção do novo coronavirus ainda não é uma realidade no 
Brasil, embora tenhamos iniciado vacinação. Os casos de infecção e 
morte permanecem constantes. Manter cuidados extremados, neste mo-
mento, poderá evitar mortes.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1484/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, o Sr. Diego Fernando Men-
des Rolim solicitando fiscalização e sinalização de áreas de risco em 
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que circulam passageiros com destino aos Lençóis Maranhenses.

Ocorre que nas últimas semanas fomos surpreendidos com a no-
tícia de dois acidentes na área do Parque Nacional dos Lençóis Ma-
ranhenses especificamente no município de Barreirinhas envolvendo 
veículos desestabilizados pelas dunas. Apesar de estarmos em um mo-
mento de Pandemia que requer, sobretudo, isolamento social, o perío-
do de férias escolares vem se aproximando e a expectativa é de que o 
Parque dos Lençóis seja destino de muitas famílias. Com isso, o risco 
de acidentes é iminente e intervenções urgentes fazem-se necessárias. 
Assim, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1485 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfál-
tica na Rua Juçareiras, bairro Alto do Turu, São José de Ribamar, CEP 
65110-000.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1486 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado da Educação, o Sr. Felipe Camarão 
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços 
de reforma e manutenção da escola estadual U.I Professora Rosa 
Castro, registrada no INEP sob o código n° 21225656 e localizada 
na Rua do Muro, s/n, Pontal da Ilha, Vila Cascavel, CEP 65057-642, 
São Luís/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1487 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer, o Sr. Jocileno Gouveia Ribeiro, ao Secre-
tário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry, 
ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, o Sr. Rogério Cafeteira 
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando análise da 
viabilidade de implantação de uma  academia ao ar livre, para a praça 
localizada na Avenida Principal do conjunto Novo Horizonte, Paço do 
Lumiar/MA, CEP 65.130-000.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1488 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do 
Maranhão, o Sr. Márcio Honaiser e ao Governador do Estado, o 
Sr. Flávio Dino, solicitando a implantação do Programa Mais Renda 
na cidade de Cândido Mendes/MA, devido a importância do programa, 
que estimula a geração de emprego e renda. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

Ata da Vigésima Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa 
da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, realizada no dia doze de maio de dois mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio Lula.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Neto Evangelista.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as):Adelmo Soares, Ana do Gás, Ariston, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leo-
nardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim,  Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé Iná-
cio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):  
Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, 
Ciro Neto, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Hélio 
Soares, Othelino Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Ro-
berto Costa. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Pre-
sidente declarou aberta a Sessão e determinou a leitura do texto bíblico 
e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e concedeu a palavra aos 
(as) Deputados (as): Wendell Lages, Neto Evangelista, Daniella Tema, 
Glalbert Cutrim, Professora Socorro Waquim, Fábio Braga, Wellington 
do Curso, Doutor Yglésio. Não havendo matéria constante da Ordem 
do Dia, o Presidente passou a palavra aos (as) Deputados (as): Vinícius 
Louro, que falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e, em seguida, 
no Tempo da Liderança; Mical Damasceno, pelo Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão; César Pires, pela liderança do Partido Verde. 
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Depu-
tado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de 
maio de 2021.  

Deputado Zé Inácio Lula
Presidente, em exercício

Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Neto Evangelista
Segundo Secretário

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 456/2021, de 18 de maio de 2021, exonerando RAISA MA-
RIA TELES GURJÃO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de 
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º 
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de maio do ano em curso.

Nº 457/2021, de 18 de maio de 2021, nomeando ELMER RI-
BEIRO MARTINS DOS SANTOS FILHO, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 271/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei n° 017/2020, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, 
que propõe alterar a Lei Ordinária Estadual nº 8.884 de 2008 que dispõe 
sobre o uso de embalagens plásticas biodegradáveis a serem utilizadas 
nos estabelecimentos comerciais no Estado do Maranhão. 

 Em síntese, as modificações ora propostas objetivam corrigir 
inadequações que tornaram a lei já existente desde 2008 ineficiente. 
Vale aqui destacar a alteração mais substancial quanto ao art. 1º da le-
gislação que se refere à mudança de termos: no texto atual dispõe uni-
camente que os estabelecimentos estão obrigados a utilizar sacolas bio-
degradáveis. Oras, mas obrigá-los a utilizá-las não significa que estão 
proibidos de comercializar ou distribuir as sacolas plásticas compostas 
por polietileno e/ou similares. Provavelmente por não haver a proibição 
expressa a legislação é completamente ignorada, como bem justifica o 
autor da propositura

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

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em 
sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do Chefe 
do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual”        

Nota-se que, o Presente projeto não está alterando normas estru-
turais e nem de competências (que no caso de órgãos administrativo é 
chamado de atribuição) e sim alterando a Lei que dispõe sobre o uso de 
embalagens plásticas biodegradáveis a serem utilizadas nos estabele-
cimentos comerciais no Estado do Maranhão, objetivando aprimorar a 
aplicabilidade da Lei.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma inter-
pretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim 
resultar no esvaziamento da função de legislar do Parlamento Estadual. 
No tocante a análise da constitucionalidade material também não há 
nenhuma irregularidade.

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

constitucionalidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de 
Lei n° 017/2020, 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 n° 017/2020, nos termos do 
voto do Relator.               

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

em 18 de maio de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 343 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 182/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que au-
toriza o Poder Executivo a convocar todos os    aprovados no Concurso da 
Polícia Civil do Estado do Maranhão para admissão em Curso de  Forma-
ção, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei ficam autorizadas as con-
vocações de todos os excedentes aprovados no Concurso Público rea-
lizado no ano de 2017, para o Curso de Formação da Polícia Civil do 
Estado do Maranhão, bem como ficam dispensados da realização de 
novo Curso de Formação, estando aptos para nomeação, os candidatos 
que eventualmente o tenha concluído mediante liminares concedidas 
em sede de medidas judiciais como mandados de segurança e possuam 
o respectivo certificado de conclusão.

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, 

provimento 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 
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estadual, acham-se aquelas que orbita na esfera administrativa (au-
toadministração) de outro Poder que na maioria dos casos não há 
necessidade de Lei, bastando um ato administrativo, como no caso 
em tela.

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

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

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

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

pela rejeição do Projeto de Lei, ora em comento, em face de sua in-
constitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 182/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 390 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 219/2021, de autoria do 

Senhor Deputado César Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade, no 
âmbito do Estado do Maranhão, de apresentação do comprovante de 
vacinação contra a Covid-19 nos locais que prestam serviços à coleti-
vidade e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, é obrigatória a apresenta-
ção de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ingressar em 
locais que prestam serviços públicos à coletividade, no Estado do Ma-
ranhão, nos termos desta Lei e enquanto perdurar a pandemia causada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2. A obrigação prevista se aplica a todos 
aqueles que já tiveram acesso à vacinação (doses completas), conforme 
os calendários dos municípios maranhenses em que residam.

Prevê ainda a propositura que, conforme o Calendário estabeleci-
do pelo Governo Executivo do Maranhão, e à medida que as faixas de 
idade dos grupos prioritários definidos pelo plano de vacinação, forem 
recebendo todas as doses da vacina, deve ser exigido o comprovante 

de vacinação para o seguinte: ingresso nas creches, estabelecimentos 
de ensino fundamental, médio e superior, públicos ou particulares, 
de crianças, alunos, professores, funcionários e prestadores de servi-
ço; embarques em aeronaves, embarcações, ônibus e outros meios de 
transportes coletivos; obtenção de documentos públicos, inscrição em 
concursos públicos e posse em cargos públicos.

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

Com efeito, a Lei Federal nº 6.259 de 30 de outubro de 1975, 
prevê que o Ministério da Saúde, coordenará as ações relacionadas com 
o controle das doenças transmissíveis, orientando sua execução in-
clusive quanto à vigilância epidemiológica, à aplicação da notificação 
compulsória, ao programa de imunizações e ao atendimento de agra-
vos coletivos à saúde, bem como os decorrentes de calamidade pública, 
podendo delegar essa competência às Secretarias de Saúde dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Ademais, aduz a referida Lei que cabe ao Ministério da Saúde 
a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá 
as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.  Outrossim, a Lei 
Federal nº 13.979/2020, ratifica o previsto na Lei Federal                nº 
6.259/75, ao determinar em seu artigo 3º a possibilidade de determina-
ção de realização compulsória de vacinação e outras medidas profi-
láticas, tornando, desta forma, o projeto de lei sob exame irrelevante, 
uma vez que a Legislação Federal já traça diretrizes que levam à 
compulsoriedade da vacina e suas consequências quando não exe-
cutadas. Portanto, a disciplina federal já é bastante abrangente a ponto 
de excluir do legislador estadual margem política para editar atos dessa 
natureza e com esse conteúdo. 

Da análise da propositura de lei sob exame verifica-se que, ao 
disciplinar aspectos de caráter geral referentes à compulsoriedade da 
vacina e suas consequências quando não executadas, extrapolou os 
parâmetros federais fixados a respeito do tema e ofendeu normas gerais 
editadas pela União sobre a matéria, notadamente às Leis n°s 6.259/75 
e 13.979/2020. 

A propositura de lei, ainda, dispõe sobre a organização e o fun-
cionamento da administração do Estado, matéria de competência pri-
vativa do Governador, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, da 
CE/89. (Competência da Secretaria de Saúde de Estado). 

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que versa 
sobre matéria relativa à organização administrativa, viola o princí-
pio da separação dos poderes invadindo matéria de competência exclu-
siva do Chefe do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o arti-
go 43, inciso III e parágrafo único do artigo 6º, ambos da Constituição 
Estadual de 1989.

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

219/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto. 

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 219/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

18 de maio de 2021.                                                                                                                                                                                                                    

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 397 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 081/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre o prazo de 
validade de Laudo Médico Pericial que atesta Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei em epígrafe, o laudo médico e/ou 
médico-pericial que ateste o Transtorno do Espectro Autista (TEA) pas-
sa a ter prazo de validade indeterminado.      O projeto de lei em análise 
é análogo ou conexo aos Projetos de Lei n° 117/2021 – autoria: Senhor 
Deputado Neto Evangelista e 131/2021 – autoria: Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, de conteúdos também similares ou conexos.

Com efeito, o caput do art. 170 do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de matérias 
idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas a 
mais antiga, desde que possível o exame em conjunto. 

Ademais, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que trate 
de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser anexada a esta. In 
verbis:

“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou conexa 
a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por ocasião da distri-
buição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Assembleia, 
mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. [grifo meu]”

Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou conexas 
(matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo Presi-
dente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qual-
quer das proposições.

Nesse contexto, conforme salientado, já tramita nesta Casa de Leis 
Proposição similares ou correlatas (PL n° 117/2021 e PL nº 131/2021). 
Portanto, de acordo com exposto, o Projeto de Lei nº 081/2021 deve 
ser anexado aos Projetos de Leis nº 117/2021 e 131/2021, versando de 
forma análoga, correlata ou idêntica, mas ainda pendente de apreciação 
das comissões temáticas e do Plenário da Casa.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 081/2021 ao PL 

nº 117/2021 e ao PL nº 131/2021, consoante dispõe os arts. 170 e 141, 
ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa o Estado 
do Maranhão, por versar sobre proposições idênticas.

É o voto.

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

votam pela anexação do PL nº 081/2021 ao PL nº 117/2021 e ao PL 
nº 131/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 400/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 

nº 093/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que visa proibir o uso de película automotiva em veículos oficiais no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica proibida a utiliza-
ção de película automotiva “insulfilm” em veículos públicos oficiais a 
serviço de órgãos estaduais no âmbito do Estado do Maranhão.  Será 
permitido o uso de película apenas quando se faça necessário para ocul-
tar os ocupantes do veículo, em casos devidamente justificados, a fim de 
resguardar a segurança dos mesmos.

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 campo da competência dos estados, cabe verificar se a ma-
téria objeto da proposição é de iniciativa privativa do Poder Executivo 
ou não. 

O art. 43, da Constituição Federal, determinou que:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 

as leis que disponham sobre:
[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária; (Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional nº 068, de 30/08/2013)
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 
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 023, de 
18/12/1998)

Ao tentar dispor sobre o uso de película nos veículos oficiais, o 
projeto visa criar atribuições aos agentes públicos estaduais para não 
utilizarem o insulfim, o que, conforme previsto acima, tem de partir do 
Governador do Estado.

A medida ora proposta, trata-se de atividade nitidamente ad-
ministrativa, representativa de atos de gestão, assim, privativa do 
Poder Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da Admi-
nistração. Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina 
legislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode através de lei ocupar-se 
da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre 
invadindo área privativa do Poder Executivo. 

É pacífico na doutrina, bem como na Jurisprudência, que ao 
Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que 
se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução 
de atividades inerentes ao Poder Público. De outro lado, ao Poder 
Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, 
atos normativos revestidos de generalidade e abstração.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre matérias que disponham sobre organização admi-
nistrativa. 

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

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa e em consequência o Princípio da Separação de Poderes, 
padecendo de inconstitucionalidade formal.   

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

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

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios 
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um 
poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente 
previstos ao longo de todo o texto constitucional. 

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 093/2021, 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 093/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 403 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 082/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Cur-
so, que Dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Homicidas de 
Agentes de Segurança Pública, e dá outras providências.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituído o Cadas-
tro Estadual de Homicidas de Agentes de Segurança Pública, reunindo 
informações relativas a condenados pelo crime de homicídio cometido 
contra policiais militares e bombeiros, policiais civis, policiais penais, 
agentes do sistema socioeducativo e guardas municipais, no exercício 
da função ou em razão dele.

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).

Como podemos observar, a proposição em análise cria atribui-
ções para órgãos do Poder Executivo, na medida em que propõem criar 
cadastro no âmbito do sítio eletrônico da Secretária de Segurança 
Pública e Defesa Social do Estado do Maranhão.

Neste ponto há impedimento constitucional quanto à criação de 
atribuições para órgão público estadual, por lei de iniciativa parlamen-
tar. Neste caso, a competência legislativa tem iniciativa privativa do 
chefe do Poder Executivo, na forma do art. 43 da Constituição Estadual:

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

[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária; (Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional nº 068, de 30/08/2013)
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-

blica estadual. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 023, de 
18/12/1998).’’

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa e, por consequente o Princípio da Separação de Poderes, 
padecendo de inconstitucionalidade formal. 

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

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 082/2021, 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 082/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 404 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 094/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a 
preferência de imunização dos profissionais que atuam nos cemitérios, 
no âmbito do Estado do Maranhão”. 

 Nos termos do presente Projeto de Lei fica assegurado o direito 
de preferência à vacinação contra a Covid-19 (Novo Coronavírus) aos 
coveiros e demais profissionais que exercem suas atividades em ce-
mitérios, no âmbito do Estado do Maranhão, cabendo à Secretaria 
Estadual de Saúde incluí-los no Plano Estadual de Vacinação contra a 
Covid-19, bem como organizar um cronograma de específico para fins 
de imunização.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ressalte-se por oportuno, que recentemente, (28/01/2021) o STF 
foi provocado (ADPF 785) para que determinasse a inclusão no Plano 
Nacional de Vacinação o grupo das pessoas portadoras de deficiência, 
sendo que o Ministro Ricardo Lewandoviski negou a liminar que pedia 
tal prioridade, da mesma forma que foi negado o pedido também na 
ADPF 756, com teor semelhante, fundamentando que a generalidade 
e a abrangência excessivas do pedido não permitiam a expedição 
de ordem para que as administrações públicas fossem obrigadas a 
efetivar imediatamente as medidas solicitadas.

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

094/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 094/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 405 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Rildo Amaral, que Dispõe sobre a inclusão 
no grupo de prioridade e obrigatoriedade de vacinação para Categoria 
dos Policiais Militares, Policiais Civis e Bombeiros Militares do Estado 
do Maranhão e dá outras providências. 

 O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que fica instituído que a 
Categoria dos Policiais Militares, Policiais Civis e Bombeiros Milita-
res do Estado do Maranhão, efetivos no cargo e em gozo laboral, seja 
enquadrada no grupo de prioridade para a vacinação contra a Covid-19.

Com efeito, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, já priorizou a Categoria dos Policiais Militares, 
Policiais Civis e Bombeiros Militares, neste Estado, conforme Cro-
nograma determinado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES.

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

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

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 
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025/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 025/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                        _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 408 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 035/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Duarte Júnior, manifestando extensa admiração ao 
Antônio Claudio dos Santos Neto, leitor de 218 livros, desde os 04 
anos de idade.

Antônio Claudio, residente em Imperatriz/MA, possui ape-
nas 10 anos, e já leu 218 livros. Em sua trajetória de leituras, lançou 
o seu primeiro livro, com o título “O menino poderoso”. Além disso, 
o jovem participou de 02 (dois) campeonatos brasileiros, dois cam-
peonatos maranhenses e um jogo escolar, tornando-se medalhista 
em todos os campeonatos e, estando, portanto, entre os dez melho-
res karatekas brasileiros da sua categoria. Com as vitórias, o garoto 
foi classificado para uma competição na Polônia, mas teve o evento 
adiado, devido a pandemia da Covid -19.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

      
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 035/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 035/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 18 de maio de 2021.                                                                 
                                                      
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                         _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                 _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 409 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 037/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção à Classe de Enfermeiro(a)s no Estado do Maranhão, através do 
Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela passagem do Dia 
do Enfermeiro a ser celebrada anualmente 12 de maio, em especial 
neste ano pela total dedicação desses profissionais no enfrentamen-
to da pandemia da COVID-19.

Hoje, os enfermeiros representam a maior força de trabalho 
de saúde no sistema. Precisaremos de quase 6 milhões de enfermei-
ros adicionais para garantir que os padrões de saúde aumentem 
novamente após a pandemia, de acordo com um relatório de 2020 
da Organização Mundial de Saúde. 

A enfermagem tendo papel fundamental no combate à pan-
demia do novo Corona vírus, portanto, também é a classe mais 
suscetível à infecção. Segundo dados do Conselho Federal de En-
fermagem é preocupante o número de profissionais infectados, até 
julho de 2020 foram mais de 20 mil afastamentos em decorrência 
da doença. 

Os enfermeiros(a)s lutam diariamente para combater a CO-
VID-19, além de salvar seus pacientes o amor pela profissão e o 
respeito pela saúde faz com que trabalhe horas sem até mesmo des-
canso. 

Este é o motivo de nossa alegria em parabenizar todos os in-
tegrantes da classe de enfermagem pela dedicação e o zelo no en-
fretamento da pandemia COVID-19, como bem esclarece o autor 
da Propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 037/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 037/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 18 de maio de 2021.                                                                 
                                                      
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 411 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

007/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Junior, que Con-
cede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
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Antônio da Conceição Costa Ferreira.

 Justifica o autor da propositura de Lei, que o homenageado, An-
tônio da Conceição Costa Ferreira, nasceu em 28 de julho de 1939, em 
Central do Maranhão. Formou-se em Direito, pela UFMA, e em Ciên-
cias Sociais, pela UnB. Foi professor, torneiro mecânico e advogado. 
Também trabalhou como Auditor Fiscal do Trabalho e ocupou o cargo 
de Secretário de Desenvolvimento Social do Maranhão no período de 
2009 a 2010. 

Foi Vereador e Deputado Federal por diversas Legislaturas, sen-
do um importante legislador brasileiro, atuando na Assembleia Nacio-
nal Constituinte. 

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 007/2021, de autoria do Senhor Deputado Duarte 
Junior.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
007/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 18 de maio de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 412 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

006/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Senhor Jean Carlos Nunes Pereira.

 Justifica o autor da propositura de Lei, que o homenageado, o 
Senhor Jean Carlos Nunes Pereira, é Defensor Público Estadual, Mes-
tre em Politicais Publicas pela Universidade Federal do Maranhão, 
Professor Assistente da Universidade Estadual do Maranhão.

É Coordenador do Grupo de Pesquise e Extensão Novos 
Caminhos. Professor do Curso Themas. Palestrante e professor pelo 
país. Titular do Núcleo de Direitos Humanos da DPE-MA. 

É de autoria do defensor público Jean Carlos Nunes Pereira, titular 
do Núcleo de Direitos Humanos, da Defensoria Pública do Estado (DPE/
MA), o livro “Caminhos para Democratização do Direito”, lançado este 
ano pela editora Juspodivm, com 160 páginas. “O livro congrega as 
experiências da atuação da Defensoria Pública com a atuação do Mes-
trado em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, 

que tive a oportunidade de fazer graças ao apoio da Defensoria. À 
experiência acadêmica aliei a profissional para o desenvolvimento da 
minha pesquisa, que resultou na publicação deste Livro.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 006/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellin-
gton do Curso.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
006/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 18 de maio de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                      
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                               _______________________
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 413 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

008/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que Con-
cede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Célio Luiz Barbosa, 
natural de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o homenagea-
do o Senhor Célio Luiz Barbosa, nasceu em 10 de novembro de 1958, 
na Cidade de Belo Horizonte/MG, filho de Juvenal da Cruz Barbosa e 
Atalice Gonçalves Barbosa, casado com Eneida Maria Medeiros Lus-
tosa e pai de 03 filhos. Terapeuta formado pela Escola de Formação e 
Orientação Regional de Terapeutas no Rio de Janeiro/RJ.  Célio tem 
forte atuação em Timon, onde juntamente com a família Lustosa, Dom 
Miguel Fenelon, Padre Pedro Balzzi e Leigos da Arquidiocese de Tere-
sina, fundaram a Fundação da Paz atual Fazenda da Paz. Uma institui-
ção sem fins lucrativos que acolhe dependentes químicos.

Nesses 32 anos Célio se especializou na área da dependência 
química e ajudou a implantar mais de 100 (cem) comunidades tera-
pêuticas em todo o Brasil. Atualmente é presidente da Federação 
Norte e Nordeste de Comunidade Terapêutica – FENNOCT  e durante 
quatro anos presidiu a Confederação Nacional de Comunidades                   
Terapêuticas – CONFENACT, atualmente assumiu o cargo de Tesou-
reiro na CONFENACT, membro do Conselho Nacional de Políticas 
Sobre Drogas. 

Célio coordena a Fazenda da Paz há 23 anos, incansável da luta 
pela melhoria das políticas públicas sobre drogas, sempre buscou o 
melhor para a sociedade de nosso país no resgate a vidas. Acredita 
que o amor e a fé em Deus fez de sua missão a missão de milhares de 
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famílias e jovens que hoje vivem em paz em seus lares. “Fazer o bem 
faz bem!”.

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

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

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

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

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

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto demonstra que 
o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses autorizadoras 
da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 008/2021, de autoria do Senhor Deputado Duarte 
Junior.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
008/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.
                                                                                                                                                                                                              
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 414 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

009/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que Con-
cede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Frederico Veloso de Castro. 

 Justifica o autor da propositura de Lei, que o homenageado, o 
Senhor Frederico Veloso de Castro é natural da cidade de Bacabal /
MA, tem 31 anos dos quais boa parte foi dedicado ao esporte.

Foi revelado na Escola de Natação Viva Água, em São Luís do 
Maranhão e é especialista na categoria nado borboleta. Ao longo da 
sua carreira já integrou os seguintes clubes: Viva Água (São Luís – MA 
– 1997/2004); MAC/Nina ( São Luís – MA – 2004/2008); Virginia Ga-
tors ( Roanoke – VA-2008); Davi Nadadores ( Florida -FL- 2009); Es-
porte Clube Pinheiros (SP- 2009); Flamengo (RJ – 2010); Fluminense 
(RJ- 2011); Bayer Leverkusen  ( Dusseldorf – Alemanha – 2013); Bota-

fogo (RJ -2014); Sampaio Corrêa ( São Luís – MA – 2015); Minas Tenis 
Clube (Belo Horizonte – BH – 2016), e colecionador de vários títulos. 

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 009/2021, de autoria do Senhor Deputado Duarte 
Junior.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
009/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de maio   de 2021.                                                                 
                                                       
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 415 / 2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Governa-

dor do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão a Medida Provisória nº 353, de 05 de maio de 2021, que dis-
põe sobre a criação da Força Estadual Integrada de Segurança Pública.

A propositura de Lei sob exame, cria na estrutura da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, a Força Estadual Integrada de Segurança 
Pública (FEISP), no Município de São Luís/MA, e com circunscrição 
em todo o Estado do Maranhão, e será composta por servidores do Sis-
tema de Segurança Pública do Estado do Maranhão, designados pelo 
Secretário de Estado da Segurança Pública.

Com efeito, a Secretaria de Estado da Segurança Pública, estrutu-
rada através da Lei nº 9.340, de 28 de fevereiro de 2011, como órgão da 
administração direta, detém, na forma da Lei nº 10.213, de 9 de março 
de 2015, a finalidade de preservação da ordem pública, da incolumi-
dade das pessoas e do patrimônio.

Em síntese, a Medida Provisória, em análise, tem por objetivo 
tornar a ação policial mais efetiva, dispondo sobre a criação da For-
ça Estadual Integrada de Segurança Pública, com circunscrição em 
todo o Estado do Maranhão.

Convém ressaltar, que a criação da Força Estadual Integrada 
de Segurança Pública (FEISP), objeto da propositura, não implicará 
em criação de qualquer cargo público e que serão utilizados exclusiva-
mente cargos já existentes na estrutura da Administração Pública, com 
adaptações por meio de alteração de nomenclaturas e remanejamento 
entre as estruturas do Poder Executivo, como bem esclarece a Mensa-
gem Governamental.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provisó-
ria, em epígrafe, reside, em especial, na necessidade de dar maior efe-
tividade às ações desenvolvidas pelo sistema de segurança do Estado 
do Maranhão e, assim, garantir a manutenção da prestação adequada 
e contínua desses serviços.

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.
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Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre do 

supramencionado princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constitui-
ção da República), e do princípio da supremacia do interesse público, 
os quais demandam velocidade na realização de mudanças administra-
tivas com vistas a assegurar a adequada prestação dos serviços públi-
cos, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

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

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

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

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

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

ta na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da 
Medida Provisória, sendo que conforme a Mensagem Governamental, 
a medida ora proposta, não implicará em criação de cargos públicos e, 
por conseguinte, não implicará em aumento de despesas, estando, por-
tanto, de conformidade com o que dispõe o inciso II, do art. 8º, da Lei 
Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 
(Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 
dá outras providências.

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

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

No que concerne ao mérito, a medida, ora proposta, visa tão so-
mente, dar maior efetividade às ações desenvolvidas pelo sistema de 
segurança do Estado do Maranhão e, assim, garantir a manutenção da 
prestação adequada e contínua desses serviços, como bem esclarece a 
Mensagem, que encaminha a propositura. Assim sendo, constata-se seu 
caráter meritório.

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

sória nº. 353/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 353/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 416 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

010/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Senhor Cel Carlos Augusto Furtado Moreira.

 Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que o 
homenageado, o Senhor Cel Carlos Augusto Furtado Moreira, nasceu 
em São Luís/MA, no dia 24 de novembro de 1961, filho primogênito 
de José de Ribamar Moreira e Isabel Furtado Moreira, casado com 
Fabiane dos Santos Santana Moreira, com quem tem o filho Carlos 
Augusto Furtado Moreira Filho (10 anos).

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

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

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

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 010/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellin-
gton do Curso.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
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010/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 18 de maio de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 417 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 255/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Daniella Tema, que institui o Dia Estadual de Combate ao Assédio Se-
xual contra Mulheres no ambiente de trabalho público ou privado, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 16 de dezembro. 

Nos termos do presente Projeto de Lei, o “Dia Estadual de Com-
bate ao Assédio Sexual contra Mulheres no ambiente de trabalho”, tem 
como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a neces-
sidade de erradicar o Assédio Sexual contra Mulheres no Ambiente de 
Trabalho como forma de disciplinamento, punição ou por qualquer mo-
tivação e pretexto.

Registra a Justificativa da autora, que o dia 16 de dezembro foi 
marcado por um caso de repercussão nacional, onde a Deputada Isa 
Penna foi vítima de assédio sexual, em seu ambiente de trabalho, fato 
este flagrado pela câmara. O caso foi amplamente divulgado em todas 
mídias e gerou muita revolta. Em resposta ao fato, a ALESP puniu o 
autor da ilicitude.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado- 
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é impor-
tante 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:
 Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de 

Lei nº 255/2021, ora apresentado, podendo adentrar ao ordenamento 
jurídico pátrio.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 255/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

18 de maio de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                              
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 419 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 092/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Dispõe sobre o sistema de mensagens eletrônicas para o cance-
lamento de serviços bancários nas agências localizadas no Estado do 
Maranhão.

Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, as instituições 
bancárias com agências no Estado do Maranhão ficam obrigadas a dis-
ponibilizarem sistema de mensagens eletrônicas de texto para cancela-
mento de serviços por usuários com deficiência auditiva.

Registra a justificativa do autor da propositura de lei que, a Cons-
tituição Federal prevê que é dever do Estado e direito das pessoas com 
deficiência o acesso adequado aos serviços públicos e privados neces-
sários a garantir igualdade de vida.

No mesmo sentido, é a Convenção Internacional sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas 
datada de 2007 cujo Brasil é signatário, a qual adentrou em nosso or-
denamento jurídico por força do Decreto n°: 6949/2009 determinando 
a adoção de medidas que visem a diminuição da diferenças e promoção 
dos direitos das pessoas com deficiência.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a re-
partição de competências entre os entes da federação. Aos Estados cou-
be 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).

Com efeito, o Projeto de Lei em comento estabelece proteção 
ao consumidor que é portador de deficiência auditiva, matéria esta que 
encontra permissão na Constituição Federal para estados legislarem a 
respeito, senão vejamos:
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“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios:
[...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência;
[...]

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

[...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-

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

[...]
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência.”

A Suprema Corte Brasileira, em caso recente de 2020, julgou 
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3155 que visa ex-
purgar Lei do Estado de São Paulo que tornava obrigatória a instalação 
de itens de segurança em caixas eletrônicos de instituições financeiras, 
fundamentando a decisão no entendimento de que os estados da fede-
ração têm competência para legislar em defesa e em proteção dos 
consumidores locais.

Assim sendo, fica patenteado que a Proposição de Lei em análise 
está legislando em prol do consumidor (art. 24, incisos V, da CF/88, 
bem como, com o Sistema de Proteção ao Consumidor, instalado pela 
Lei Federal n° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor).  Por-
tanto, a matéria tem amparo constitucional e infraconstitucional. 

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, sob o mesmo prisma de entendimento exposto aci-

ma, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 092/2021.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 092/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.
                                                                        
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R  Nº 420 /2021
RELATÓRIO: 
A Prefeita do Município de Paço do Lumiar, a Senhora Maria 

Paula Azevedo Desterro, através do Ofício nº 420/2021/GAP, datado de 
11 de maio de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislati-
va, de estado de calamidade pública no Município de Paço do Lumiar, 
neste Estado, em virtude da existência de casos de contaminação pela  
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral. 

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em razão da Pandemia ocasionada pelo Vírus SARS-Cov2 (Coro-
navírus) causador da Doença Covid-19, foi declarado o Estado de Ca-
lamidade Pública no Município de Paço do Lumiar, através do Decreto 
Municipal nº 3.554 de 03 de maio de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Paço do Lumiar, através do Decreto Mu-
nicipal nº 3.554 de 03 de maio de 2021.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Paço do 
Lumiar, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 044/2021 

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe 
do Poder Executivo do Município de Paço do Lumiar, em todo territó-
rio do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões 
nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 3.554, de 03 
de maio de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Muni-
cípio de Paço do Lumiar.

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

          
É o voto. 

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

votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
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nº 044/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor 
Deputado Doutor Yglésio.

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

em 18 de maio de 2021.                                                                                                   

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                    Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 421 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se do Projeto de Resolução Legislativa nº 011/2021, apre-

sentado pelo Senhor Deputado Wendell Lages, que Concede o Título 
de Cidadão Maranhense ao Senhor Francisco Robério Lemos Pereira, 
natural da cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

Registra a justificativa do autor da proposição, que a Roque Aço 
e Cimento foi idealizada pelo empresário Gerardo Júnior Cavalcanti 
Lopes, um cearense que nasceu no município de Limoeiro do Norte-
-CE, em conjunto com o empresário Robério Lemos, natural de Jua-
zeiro do Norte-CE. Gerardo, engenheiro civil e comerciante, herdou 
do pai a vocação pelo ramo empresarial. Ele já tinha negócios em 
Fortaleza-CE quando decidiu empreender em Juazeiro do Norte-CE. 
Foi aí que contratou Robério para trabalhar em sua empresa, no ano 
de 1997. Porém, foi em 2004 que veio a ideia de montar a empresa na 
qual os dois pudessem ser sócios. A princípio o negócio seria aberto 
em Recife, mas não conseguiram um local adequado. Como Robério 
tinha uma cunhada em São Luís, ela fez uma pesquisa e repassou a 
eles informações estratégicas sobre as viabilidades locais. Gerardo e 
Robério perceberam o potencial de crescimento que poderiam ter no 
Maranhão. Com a experiência já adquirida com os negócios no Cea-
rá, os dois perceberam que essa expertise seria um grande diferencial, 
principalmente na logística do negócio. O Maranhão sendo um Estado 
muito grande, carecia de empresas com estrutura logística para aten-
der aos Municípios com produtos de material de construção. Em 2004 
iniciaram a empresa em São Luís. O sócio Gerardo entrou com um 
investimento que financiou uma carrada de cimento e ferro, o primeiro 
mês de aluguel e um caminhão para começar os trabalhos. Eles foram 
pioneiros no mercado de cimento em São Luís - MA e conseguiram 
trazer novas práticas para o mercado. Robério veio para a capital ma-
ranhense com a esposa Fabiana Darlla Tavares de Lima Lemos, com 
quem hoje tem um filho de dez anos, e aos poucos foram conquistan-
do espaço junto aos distribuidores. Iniciaram a Roque Materiais para 
Construção com a venda de produtos de material de construção para o 
varejo. Quando chegaram, Robério e Darlla, moraram um ano e quatro 
meses no local onde funcionava a empresa. Logo de início enfrentaram 
uma dificuldade, pois a loja estava localizada na Av. Guajajaras, local 
com concentração de estabelecimentos com música noturna. Os dias 
intensos do casal eram de trabalho e à noite tinham que administrar a 
zoada dos bares da redondeza. Essa situação só mudou 1 ano depois, 
quando o casal adquiriu sua casa própria. Outra limitação a ser supe-
rada foi o convívio e as constates ameaças recebidas pelos “coronéis” 
que já estavam no mercado e se sentiram ameaçados com a chegada de 
uma nova concorrência. Entretanto, os negócios começavam a crescer 
e aos poucos eles perceberam uma carência no setor de distribuição 
e, com o passar do tempo, resolveram mudar para a área de atuação. 
Em 2009 a empresa ganhava um novo direcionamento, agora no ramo 
distribuição de produtos de material de construção, mudando o nome 
para Roque Aço e Cimento. Sete anos depois da abertura da empresa, 
compraram uma área de 2 mil metros quadrados no local onde hoje 
estão instalados. Atualmente são mais de 14 mil metros quadrados de 
área, pois foram comprando os terrenos vizinhos e expandindo. Gerar-

do e Robério continuam sócios, em uma parceria de respeito mútuo que 
dura 24 anos, a contar desde antes da sociedade nos negócios. Gerardo 
mora em Limoeiro do Norte - CE, sendo sócio investidor, e Robério em 
São Luís, administrando os negócios, que hoje rende bons resultados.

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

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

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

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

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

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra que 
o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses autorizadoras 
da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 011/2021, de autoria do Senhor Deputado Wendell 
Lages.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
011/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de  maio de 2021.
                                                                        
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 422 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 232/2021, de autoria do Senhor Deputa-
do Wellington do Curso, que Institui Diretrizes para o apoio médico e 
psicológico dos policiais civis, militares, policiais penais e bombeiros 
militares vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído o apoio 
médico e psicológico para os policiais civis, militares, policiais penais 
e bombeiros militares vinculados à Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Maranhão, no exercício de sua função ou em razão dela.

Prevê, ainda, o Projeto de Lei, que caberá à Secretaria de Se-
gurança Pública, em conjunto com a Secretaria da Saúde, a imple-
mentação e monitoramento do apoio médico e psicológico.  

Inicialmente, é de se ressaltar que a proposição não pode pros-
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perar, pois contraria o princípio da harmonia entre os Poderes consti-
tuídos.

O Projeto de Lei em tela, não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa previsto no 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, estruturação 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-
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, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência 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.

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

 Como podemos observar, o Projeto de Lei, em análise, viola o 
princípio da Reserva de Iniciativa e, por conseguinte, o Princípio da Se-
paração de Poderes, padecendo de inconstitucionalidade formal. Assim, 
como prevê o Projeto de Lei, sob exame, não pode o Poder Legislati-
vo intervir na esfera reservada ao Poder Executivo e demais Poderes, 
determinando vedações ao uso de recursos públicos em publicidade e/
ou propaganda governamental e institucional em todo o Estado do Ma-
ranhão, sob pena de ofender o princípio constitucional da separação de 
Poderes. 

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

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

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

Ademais, no âmbito do processo legislativo, é firme a posição 
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “as regras básicas do 
processo legislativo federal- incluídas as de reserva de iniciativa, são de 
absorção compulsória pelos Estados, na medida em que substantivam 
prisma relevante do princípio sensível da separação e independência 
dos poderes” (STF, Pleno, ADI 430/DF.).

Isto posto, é inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legis-
lativo de definir previamente conteúdo para que o Poder Executivo, em 
relação as matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposição legis-

lativa, mesmo em sede de Constituição Estadual. Porquanto ofende, a 
seara administrativa, a garantia de gestão superior dada aquele Poder                         
(autonomia de auto governo), interferindo indevidamente na necessária 
independência e na harmonia entre os Poderes, tolhendo o campo de 
discricionariedade e as prerrogativas próprias do Chefe do  Poder Exe-
cutivo, em ofensa ao Art. 2º da Constituição Federal de 1988.

Por fim, sugerimos que o Ilustre Deputado, autor da proposição 
de Lei, formalize Indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que ado-
te as medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-se de 
matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 232/2021 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 nº 232/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 424 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 107/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Zé Inácio, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
bares, restaurantes e casas noturnas adotarem medidas de auxílio e pro-
teção à mulher que se sinta em situação de risco.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, ficam os bares, 
casas noturnas e restaurantes obrigados a adotarem medidas para auxi-
liar as mulheres que se sintam em situação de vulnerabilidade e risco, 
nas dependências desses estabelecimentos, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

O auxílio de que trata a presente Propositura será prestado pelo 
estabelecimento mediante oferta de acompanhamento até o carro, outro 
meio de transporte ou comunicação à polícia.

   Ressalte-se por oportuno que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.319, de 10 de agosto de 
2020, que Obriga bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos 
congêneres a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situa-
ção de risco/ vulnerabilidade.

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 
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Lei                  nº 107/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.319, de 10 de agosto de 
2020, 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 107/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 426 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 155/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Leonardo Sá, que dispõe sobre as diretrizes para 
implantação de Centros Especializados em Acolhimento, Reabilitação 
e Tratamento de pacientes com sequelas da COVID-19 no âmbito do 
Estado do Maranhão e dá outras providencias.

 Em síntese a proposição de Lei prevê que os Centros de Acolhi-
mento, Reabilitação e Tratamento previstos nesta Lei poderão ser insta-
lados nos hospitais públicos do Estado, através de uma equipe multidis-
ciplinar, utilizando as estruturas físicas existentes.

Prevê ainda, que as instalações contarão com todos os instrumen-
tos, insumos e especialidades necessárias para o seu funcionamento, 
de acordo com os protocolos de saúde definidos pelas autoridades de 
saúde do Estado.

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

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

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de 
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são de ini-
ciativa do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enqua-
dram na competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo 
ingerência nessas questões por parte do Poder Legislativo. 

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

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

Constituição Federal” (original sem grifos)
[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 

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

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

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

Ademais, o projeto de lei em análise está criando despesas de 
caráter continuado, sem indicar a fonte de custeio, o que é ilegal, por 
violação da legislação orçamentária e de responsabilidade fiscal (Lei 
Complementar n°101/2000), senão vejamos: 

“Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a des-
pesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios.

§ 1° Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata 
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 
I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2° Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado 
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 
as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do 
art. 4°, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa.”

 Já o artigo 16 da mesma norma legal estabelece que:
“Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação gover-

namental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:    
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercí-

cio em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orça-
mentárias.”

Ademais, leis de outros estados nesse sentido já foram declaradas 
inconstitucionais, a exemplo da Ação Direta de Constitucionalidade n° 
0000175-09.2018.8.03.0000 AP, bem como ADI 2.808, rel. min. Gil-
mar Mendes. Matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Execu-
tivo. Exigência de consignação de dotação orçamentária para execução 
da lei. Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que de-
lega atribuições ao Poder Executivo, viola o princípio da separação dos 
poderes invadindo matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 
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155/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 
155/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor De-
putado Doutor Yglésio.

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

em 18 de maio de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

 Vota a favor                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                              Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 429 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 069/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre o direito à 
saúde mental nos ambientes penitenciários construídos e mantidos pelo 
Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica garantido o direito 
à saúde mental nos ambientes penitenciários construídos e mantidos 
pelo Estado do Maranhão, nos termos dessa Lei.  O direito a que se 
refere a propositura abrange o planejamento, execução, controle, fisca-
lização e avaliação de todas as atividades relacionadas à saúde mental 
no ambiente penitenciário, de modo a possibilitar o pleno uso e gozo 
de potencial físico e mental de todos que convivem no ambiente pre-
sidiário.

Justifica o autor da presente propositura de lei, considerando que 
um dos grandes problemas brasileiros é a violência, especialmente a 
que ocorre nos presídios (havendo diversos casos de destaque nacional 
sobre as barbáries que ocorrem intramuros penitenciários, a exemplo do 
Carandiru - SP em 1992, de Pedrinhas – MA em 2013, de Anísio Jobim 
– PA em 2017, entre outros), é de conhecimento público que o estado 
de normalidade dos estabelecimentos prisionais é o caos e, obviamente, 
existe uma grande probabilidade de que as pessoas, no ambiente prisio-
nal, estão submetidas a cenas de extrema violência, ficando suscetíveis 
ao desenvolvimento de problemas psicológicos.

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).

Com efeito, compete à União, aos estados, legislarem sobre Di-
reito Penitenciário, a teor do que dispõe o art. 24, I, CF/88, senão ve-
jamos:

Art. 24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: (EC no 85/2015)

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e ur-
banístico;

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

 Com efeito, o Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente 
estabeleceu em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estru-
turação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da administração pública estadual”.       

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos admi-
nistrativo é chamado de atribuição) e sim de direito à saúde mental nos 
ambientes penitenciários.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder 
Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do 
Poder Legislativo dos Estados Federados. 

    Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei origi-
nal, sugerimos modificações em alguns dispositivos, na forma de subs-
titutivo, objetivando uma melhor aplicabilidade do seu objetivo.

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

do Projeto de Lei  nº 069/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 069/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 18 de maio de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                                   _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 069/2021

Institui a Política Estadual do Di-
reito à Saúde Mental nos Ambientes Pe-
nitenciários construídos e mantidos pelo 
Estado do Maranhão.

Art. 1º- Fica instituída a Política Estadual do direito à saúde men-
tal nos ambientes penitenciários construídos e mantidos pelo Estado do 
Maranhão, nos termos dessa Lei.

§ 1º- O direito a que se refere o caput deste artigo abrange o 
planejamento, execução, controle, fiscalização e avaliação de todas as 
atividades relacionadas à saúde mental no ambiente penitenciário, de 
modo a possibilitar o pleno uso e gozo de potencial físico e mental de 
todos que convivem no ambiente presidiário.

§ 2º- Os direitos e a proteção decorrentes nesta Lei são assegurados 
sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, gênero, orientação 
sexual, religião, nacionalidade, idade, grau de gravidade e evolução do 
transtorno.

Art. 2º- São direitos das pessoas acometidas por transtornos men-
tais, decorrentes do convívio em ambiente penitenciário:

I – acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâ-
neo às suas necessidades;

II – tratamento com humanidade e respeito e no interesse exclu-
sivo de beneficiar sua saúde, visando a alcançar a sua recuperação pela 
inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III – proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV – sigilo nas informações prestadas durante o atendimento;
V – presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 

necessidade ou não de sua hospitalização voluntária;
VI – livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII – recebimento do maior número de informações a respeito de 
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sua doença e de seu tratamento;

VIII – oportunidade de terapia pelos meios menos invasivos e, 
preferencialmente, nos serviços comunitários de saúde mental.

Art. 3º- O reconhecimento do direito a saúde mental no ambiente 
penitenciário tem por objetivo assegurar o bem-estar biopsicossocial 
de todos àqueles que convivem no ambiente penitenciário, mediante:

I – ações preventivas capazes de fornecer aos envolvidos no am-
biente penitenciário os meios e instrumentos necessários à manutenção 
de condições dignas de convivência;

II – assistência integral capaz de oferecer àqueles que convivem 
no ambiente penitenciário, de forma universalizada, o acesso:

a) às ações e aos serviços de saúde mental em todos os níveis de 
atenção;

b) aos medicamentos para tratamento de distúrbios mentais que 
já sejam distribuídos gratuitamente pelo Estado;

§ 1º- As ações preventivas visam à adoção de práticas e técnicas 
que importem na manutenção da saúde mental daqueles que convivem 
no ambiente penitenciário.

§ 2º- A assistência integral destina-se aos agentes de atividades 
penitenciárias acometidos por transtornos mentais e visa a recuperação 
de sua saúde.

Art. 4º- Serão adotadas e desenvolvidas ações predominantemen-
te extra-hospitalares, com ênfase na organização e manutenção de rede 
de serviços e cuidados assistenciais destinadas a acolher os pacientes 
e auxiliá-los no retorno ao convívio social, observadas as seguintes 
diretrizes e princípios:

I – atenção aos problemas de saúde mental daqueles que convi-
vem no ambiente penitenciário realizar-se-á, basicamente, no âmbito 
comunitário, mediante assistência ambulatorial, domiciliar e internação 
de tempo parcial, de modo a evitar ou reduzir a internação hospitalar 
duradoura ou de tempo integral;

II – aquele que conviva em ambiente penitenciário acometido de 
transtornos mentais terá direito a tratamento em ambiente de menor res-
trição possível;

III – desenvolvimento, em articulação com os órgãos e entidades 
públicas e privadas, da área de assistência e promoção social, de ações 
e serviços de recuperação da saúde mental;

IV – garantia dos direitos individuais indisponíveis, especialmen-
te em caso de internação psiquiátrica involuntária, a qual somente será 
utilizada como último recurso terapêutico, e visará a brevidade do trata-
mento para recuperação do paciente.

Art. 5º- A internação, em qualquer de suas modalidades, só será 
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficien-
tes.

§ 1º- O tratamento visará, como finalidade permanente, à 
reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º - O tratamento em regime de internação estruturar-se-á de 
forma a oferecer assistência integral ao portador de transtornos mentais, 
incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 
ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º- É vedada a internação portadores de transtornos mentais 
em instituições desprovidas dos recursos mencionados no § 2º, que não 
cumpram as diretrizes e princípios do art. 4º, e que não assegure os 
direitos enumerados no art. 2º.

Art. 6º - A internação psiquiátrica somente será realizada median-
te laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 

Parágrafo único – São considerados os seguintes tipos de inter-
nação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento 
do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimen-
to do usuário;

III– internação compulsória: aquela determinada pelo Poder Ju-
diciário.

Art. 7º- Aquele que solicita, voluntariamente, sua internação, ou 
que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração 

de que optou por esse regime de tratamento.
Parágrafo único – O término da internação voluntária dar-se-á 

por solicitação escrita do agente de atividades penitenciárias ou por de-
terminação do médico assistente.

Art. 8º- A internação voluntária ou involuntária somente será au-
torizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de 
Medicina –CRM do Maranhão.

§ 1º- A internação psiquiátrica involuntária deverá ser comunicada 
imediatamente ao Ministério Público do Maranhão pelo Diretor do 
estabelecimento prisional a qual pertença o internado, devendo esse 
mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

§ 2º- O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação 
escrita do familiar ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo 
especialista responsável pelo tratamento.

Art. 9º – A evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica 
grave e falecimento do internado serão comunicadas pelo Diretor do 
estabelecimento prisional a que pertença o agente de atividades peniten-
ciárias aos familiares ou representantes legais do internado, bem como 
ao Ministério Público do Estado do Maranhão, no prazo máximo de 
vinte e quatro horas da data da ocorrência.

Art. 10 – Na deflagração de processos violentos generalizados em 
qualquer estabelecimento do sistema prisional maranhense, por até um 
ano depois do fim das hostilidades, todos os envolvidos terão priorida-
de nos atendimentos em saúde mental oferecidos no sistema de saúde 
pública.

Art. 11 - 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 430 /2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Fortuna, o Senhor Sebastião Pereira 

da Costa Neto, através do Ofício nº 005/2021, datado de 12 de maio de 
2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado de 
calamidade pública no Município de Fortuna, neste Estado, em virtude 
da existência de casos confirmados de contaminação pela COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral, tendo registrado 18 
óbitos do referido Município, exigindo ações urgentes para combater 
a sua proliferação diante da escassez de vacinas suficientes para a toda 
população fortunense.

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em razão da Pandemia ocasionada pelo Vírus SARS-Cov2 (Coro-
navírus) causador da Doença Covid-19, foi declarado o Estado de Cala-
midade Pública no Município de Fortuna, através do Decreto Municipal 
nº 013 de 09 de abril de 2021.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

 Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
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pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Fortuna, através do Decreto Municipal nº 
013 de 09 de abril de 2021.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Fortuna, 
na forma seguinte:

   Projeto de Decreto Legislativo nº 045/2021 

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Fortuna, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 013 de 09 de 
abril de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Fortuna.

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

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

votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 045/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor 
Deputado Doutor Yglésio.

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

em 18 de maio de 2021.                                                                                                   

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                         Vota contra
Deputado Ciro Neto                                      Deputado Doutor Yglésio
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 431 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 258 /2021, de autoria 

do Poder Executivo, que “Institui e inclui, no Calendário Oficial do 
Estado do Maranhão, o Dia Estadual dos Defensores e Defensoras 

dos Direitos Humanos”.
 Nos termos da presente proposição de Lei, fica instituído, no âm-

bito do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual das Defensoras e Defen-
sores dos Direitos Humanos”, a ser celebrado, anualmente, no dia 10 de 
maio, oportunidade que poderão ser promovidas atividades de reflexão 
e manifestações culturais e artísticas nas escolas do Estado com o intui-
to de conscientização sobre a importância da vida e luta das Defensoras 
e Defensores de Direitos Humanos, a exemplo do Padre Josimo Moraes 
Tavares, cruelmente assassinado, em 10 de maio de 1986, em razão de 
sua luta na defesa de trabalhadores e trabalhadoras rurais no Estado.  

Esclarece a Mensagem Governamental, que o presente Projeto 
de Lei guarda relação com o direito à memória coletiva de defensores 
e defensoras de direitos humanos, suas lutas e conquistas e demarca, 
na agenda pública, no calendário oficial de eventos e na população 
maranhense, a necessidade de respeito aos princípios e direitos fun-
damentais.

Ademais, a proposta legislativa em comento é mais uma forma 
de o Poder Executivo do Estado do Maranhão contribuir para o respei-
to à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos e para o for-
talecimento da atuação daqueles que sofrem ameaças e violências em 
virtude de sua luta pelo direito à terra e reforma agrária, pelos direitos 
dos povos tradicionais, pelo acesso à justiça, pelo direito à memória 
e à verdade, pelo direito à moradia, pelos direitos das crianças e dos 
adolescentes, pelo combate à intolerância religiosa e sexual, combate 
à corrupção, combate à violência policial e combate ao racismo, como 
bem esclarece a Mensagem que acompanha a propositura de Lei.

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 
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norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto, 
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 n.º 258/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

18 de maio de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                         _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________

P O R T A R I A   Nº 230/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO          
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no 
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do 
Memorando nº 220/2021-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,   
matrícula nº 1646314 e VALTERLAN OLIVEIRA DA COSTA, matrí-
cula  nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de Administração, para 
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato 
nº 08/2019, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão e a Empresa SIAT – Sociedade Industrial de Aplicações Técnicas 
Ltda., cujo o objeto      refere-se  a contratação de empresa especializada 
para a manutenção preventiva, corretiva e operação dos equipamentos, 
com  fornecimento de peças e materiais para o sistema de ar condicio-
nado e refrigeração instalados nos Edifícios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 25 da Resolução 
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 14 de maio de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Ofício nº 068/2021-GG
São Luís, 14 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckmann
Local.

Assunto: Avaliação do PPA 2020-2023. 

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações constantes no Artigo 12 da 
Lei do Plano Plurianual (PPA) n° 11.204 de 31 de dezembro de 2019, 
submeto à apreciação dessa augusta Casa Legislativa, a Avaliação do 
PPA 2020-2023.

O documento consiste em um relevante instrumento de trans-
parência junto à sociedade, uma vez que apresenta o desempenho dos 
programas e ações de governo executados durante o exercício de 2020.

Juntamente ao material impresso, encaminho também o docu-
mento gravado em CD’s para distribuição entre as Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados. Sublinho também que o documento encontra 
disponível no site da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamen-
to – SEPLAN: www.seplan.ma.gov.br 

Finalizo renovando os votos de estima aos membros dessa Casa 
Legislativa. Que continuemos alinhados ao propósito comum de pro-
mover o desenvolvimento do nosso estado.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão


