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MENSAGEM Nº 056 /2021    
São Luís, 21 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 11.367, de 02 de dezembro de 2020, que institui o Programa de 
Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários relacionados ao Im-
posto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS) vencidos até 31 de julho de 2020.

A pandemia de COVID-19, infecção humana causada pelo Co-
ronavírus (SARS-CoV-2), trouxe impactos tanto sanitários quanto eco-
nômicos. Nesse contexto, o Estado do Maranhão, dentro de suas com-
petências constitucionais, adotou, ao longo do último ano, uma série de 
medidas destinadas a estimular o setor econômico. 

O Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributá-
rios relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) foi instituído por meio da 
Medida Provisória nº 329, de 24 de setembro de 2020, convertida na Lei 
nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020.

O referido programa autoriza a redução de até 90% (noventa por 
cento) de juros, multas e demais acréscimos legais relativos a créditos 
do ICMS vencidos até 31 de julho de 2020, que tenham sido constituí-
dos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, objeto de parcelamentos 
anteriores (rescindidos ou ativos), espontaneamente denunciados, em 
discussão administrativa ou judicial, ou ainda proveniente de lançamen-
to de ofício efetuado após a ratificação do Convênio ICMS nº 79/2020 
- CONFAZ. As reduções de multas, juros e demais acréscimos legais 
variam 55% a 90%, e o pagamento podem ocorrer em até 60 (sessenta) 
parcelas.

Com exceção dos casos de refinanciamento, o Programa de Pa-
gamento e Parcelamento do ICMS instituído pela Lei nº 11.367, de 02 
de dezembro de 2020, abrange todos os créditos, inclusive os que foram 
objeto de negociação, bem como os saldos remanescentes de parcela-
mentos e de reparcelamentos anteriores.

Por meio da Medida Provisória em comento, objetiva-se ade-
quar as disposições da Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, às 
novas regras constantes do Convênio ICMS nº 19, de 12 de março 
de 2021, e do Convênio ICMS nº 30, de 19 de março de 2021, do 
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O Convênio ICMS nº 19, de 12 de março de 2021, permitiu que 
os Estados de Alagoas, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe, estendessem o programa 
de parcelamento instituído com esteio no Convênio ICMS nº 79/20, 
para alcançar os créditos tributários vencidos até 31 de dezembro 
de 2020. O prazo máximo para adesão ao Programa, nos termos do 
Convênio ICMS nº 30, de 19 de março de 2021, deve ser fixado na 
legislação estadual, observado o termo final de 31 de agosto de 2021.

Nesta perspectiva, a proposta legislativa em apreço amplia o 
Programa Estadual de Pagamento e Parcelamento do ICMS instituído 
pela Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, a fim de que possa 
abranger os créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocor-
rido entre julho e novembro de 2020 e que tenham vencido até 31 
de dezembro de 2020. O prazo máximo de adesão é data de 30 de 
julho de 2021, que pode ser prorrogado, por ato do Poder Executivo, 
até a data-limite prevista no Convênio ICMS nº 30/2021.

A presente Medida Provisória, ao tempo em que se consubstancia 
em instrumento para que os contribuintes regularizem sua situação pe-
rante a Fazenda Pública Estadual, viabiliza a recuperação amigável dos 
valores dos quais o Estado do Maranhão seja credor e contribui para a 
execução de políticas públicas estaduais, sendo essa, pois, a relevância 
da matéria. 

Por outro lado, a urgência da propositura desta Medida Provisória 
deriva da necessidade de se estabelecer, ante ao cenário nacional de 
recessão econômica, mecanismo de gerenciamento da inadimplência e 
apoio às empresas.

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 356, DE 21 DE MAIO   DE 2021.

Altera a Lei nº 11.367, de 02 de de-
zembro de 2020, que institui o Programa 
de Pagamento e Parcelamento de Créditos 
Tributários relacionados ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS) vencidos até 
31 de julho de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
e considerando o Convênio ICMS nº 79, de 02 de setembro de 2020, 
do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, com redação 
dada pelo Convênio ICMS nº 19, de 12 de março de 2021, e pelo Con-
vênio ICMS nº 30, de 19 de março de 2021, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de Lei:

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

“Art. 1º  Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ,  o Programa de Pagamento e Parcelamento de Cré-
ditos Tributários relacionados com o Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 
vencidos até 31 de dezembro de 2020, constituídos ou não, inscritos 
ou não em Dívida Ativa, inclusive objeto de parcelamentos anteriores 
rescindidos ou ativos, espontaneamente denunciados pelo contribuin-
te, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda proveniente de 
lançamento de ofício efetuados após a ratificação do Convênio ICMS 
79/20, de 02 de setembro de 2020, com redução de até 90% (noventa 
por cento) dos juros, multas e demais acréscimos legais, observadas 
as condições e limites estabelecidos nesta Lei, bem como os termos do 
referido Convênio e a legislação tributária estadual.

§ 1º Relativamente aos parcelamentos ativos de trata o caput, o 
benefício alcança exclusivamente os créditos tributários do ICMS re-
ferentes aos fatos geradores ocorridos no período de julho a novembro 
de 2020. 

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

dia 30 de julho de 2021, podendo ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo obedecido o prazo limite fixado no Convênio ICMS nº 79, 
de 2 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de Política Fazendária 
- CONFAZ.”

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data da publica-
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ção, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2021.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 21 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 057/2021 
São Luís, 21 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 material, o Projeto de Lei nº 
007/2021, que dispõe sobre a prioridade de atendimento aos órfãos 
egressos de orfanato ou instituição coletiva pública ou privada sem fins 
lucrativos nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos do governo do estado do maranhão e dá outras pro-
vidências.

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 
007/2021, que dispõe sobre a prioridade 
de atendimento aos órfãos egressos de or-
fanato ou instituição coletiva pública ou 
privada sem fins lucrativos nos programas 
habitacionais, públicos ou subsidiados 
com recursos públicos do governo do es-
tado do maranhão e dá outras providên-
cias.

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 
007/2021.

RAZÕES DO VETO

O presente Projeto de Lei, em linhas gerais, objetiva assegurar 
aos órfãos e abrigados por decisão judicial, egressos de orfanato ou 
instituição coletiva, de acolhimento, pública ou privada sem fins lucra-
tivos, a prioridade nas etapas de seleção e habilitação nos programas ha-
bitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos do Governo 
do Estado do Maranhão.

Não obstante a relevância da proposta legislativa, há de ser nega-
da sanção ao art. 3º do Projeto de Lei nº 007/2021, que assim dispõe:

Art. 3º Esta Lei será regulamentada, no que couber, pelo Poder 
Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias.

[grifo nosso]
Isto porque, ao fixar prazo para que o Poder Executivo exerça a 

função regulamentar prevista no artigo 64, III, da Constituição do Esta-
do do Maranhão, o Projeto de Lei em apreço, não somente restringe o 
exercício de um poder administrativo para além das hipóteses constitu-

cionalmente previstas, como também infringe o princípio da harmonia 
e independência entre os poderes. Verbis:

Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
[...]
III – sancionar promulgar e fazer publicar as leis, bem como ex-

pedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
Haja vista que o Princípio da Separação de Poderes funda-se na 

ideia de limitação, isto é, de exercício de atribuições em um raio de 
competência próprio, sem a ingerência indevida de outros órgãos. Dito 
de outro modo, quando se fala em separação de Poderes, reporta-se a 
uma divisão de funções estatais, conferidas a órgãos especializados 
para cada atribuição. 

Do mesmo modo foi o posicionamento do Supremo Tribunal Fe-
deral quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3.394/AM. Ipsis litteris:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 
2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDA-
DE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO 
DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEM-
BRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA 
ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE 
PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO 
ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PER-
DA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FI-
XAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDI-
CIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS 
REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONA-
LIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO 
NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “E”, E NO ARTIGO 5º, 
INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário 
do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer 
órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que 
qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo 
Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar 
estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do 
Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Públi-
ca, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Exe-
cutivo. Precedentes. 2. Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da 
obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estado-membro, em 
favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame pericial da justiça gra-
tuita viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência judiciária, con-
sagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso 
I consubstancia matéria de índole processual --- concessão definitiva do 
benefício à assistência judiaria gratuita --- tema a ser disciplinado pela 
União. 5. Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2º que estabelece 
a perda do direito à assistência judiciária gratuita do sucumbente na 
ação investigatória que tenha sido proposta pelo Ministério Público e 
que tenha como suporte o resultado positivo do exame de DNA. Viola-
ção do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição de 1.988. 
6. Fixação de prazo para cumprimento da decisão judicial que deter-
minar o ressarcimento das despesas realizadas pelo Estado-membro. 
Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta julgada 
parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os incisos 
I, III e IV, do artigo 2º, bem como a expressão “no prazo de sessenta 
dias a contar da sua publicação”, constante do caput do artigo 3º da 
Lei n. 50/04 do Estado do Amazonas.

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

Registre-se, por oportuno, o posicionamento contido no voto 
proferido pelo Eminente Ministro Relator Eros Grau, no julgamento 
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da supramencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, abaixo co-
lacionado:

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

Nessas circunstâncias, tendo em vista o princípio da harmonia 
e independência dos poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, 
Constituição da República ) e considerando que o legislador infracons-
titucional não pode interferir na construção do constituinte, de modo a 
criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes estatais, é 
que se opõe veto ao art. 3º do Projeto de Lei nº 007/2021.

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 parcialmente o Projeto de Lei nº 007/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MOÇÃO Nº 039/2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao SAMPAIO CORRÊA FUTEBOL CLUBE, na pessoa 
do seu Presidente SÉRGIO FROTA, DA COMISSÃO TÉCNICA, 
JOGADORES E EXTENSIVO AOS SEUS TORCEDORES, pelo 
bom desempenho na conquista do 35º título de campeão do futebol ma-
ranhense

O trabalho do time do Sampaio Corrêa é sério e comprometido 
persiste, novas aventuras se aproximam e a nação Boliviana crer em 
novas conquistas, porque torcem, tem o coração Tricolor pulsando for-
temente dentro do peito. E quem é Sampaio, tem fé, quem é Sampaio, 
sempre acredita.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 221 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE 
SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando ESCLARECIMENTOS 
SOBRE A QUANTIDADE EXATA DE PACIENTES CONTA-
MINADOS COM A VARIANTE INDIANA DO CORONAVÍRUS 
(B.1.617) QUE DERAM ENTRADA EM HOSPITAIS DE SÃO 

LUÍS, OS MOTIVOS PELOS QUAIS CERCA DE 100 PESSOAS 
TIVERAM CONTATO COM ESSES PACIENTES E OS PROTO-
COLOS ADOTADOS PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA 
DISSEMINAÇÃO DA VARIANTE INDIANA DO CORONAVÍ-
RUS.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1533/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão, Senhor Célio Roberto Pinto de Araújo, solicitando veri-
ficar a situação do Certificado de Aprovação (CA) do Adventure-Bar, 
localizado na Av. Litorânea, que pegou fogo no final de semana, dia 
23 de maio, bem como o Sistema de Segurança e Prevenção Contra 
Incêndio dos demais estabelecimentos da orla. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1534/2021

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 verificar a possibilidade e, sen-
do positiva, realizar a nomeação dos agentes de saúde aprovados nos 
processos seletivos realizados pelo Estado do Maranhão, tendo em 
vista a situação caótica gerada pela pandemia da COVID-19. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1535/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio Silva 
Sousa, solicitando adoção de todas as medidas de retomada das obras 
eventualmente suspensas de Creches e Escolas Municipais, consideran-
do, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado pela pandemia, 
de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1536/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando adoção de todas as medidas de re-
tomada das obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas Muni-
cipais, considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado 
pela pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1537/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William Gui-
marães da Silva, solicitando adoção de todas as medidas de retomada 
das obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas Municipais, 
considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado pela 
pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1538/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José Gentil 
Pereira Rosa, solicitando adoção de todas as medidas de retomada das 
obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas Municipais, consi-
derando, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado pela pande-
mia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1539/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augus-
to Costa e Silva, solicitando adoção de todas as medidas de retomada 
das obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas Municipais, 
considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado pela 
pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1540/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando adoção de todas as medi-
das de retomada das obras eventualmente suspensas de Creches e Esco-
las Municipais, considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional 
causado pela pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas 
escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1541/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando adoção de todas as medidas de re-
tomada das obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas Muni-
cipais, considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado 
pela pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
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para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1542/2021

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, 
o Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Infraestrutura do Estado 
do Maranhão - SINFRA, o Senhor Clayton Noleto, solicitando, em 
caráter de urgência, a inclusão da MA-006 no plano de recuperação 
asfáltica, especificamente  os trechos próximos à cidade de Arame/MA 
considerando, sobretudo, as péssimas condições que perduram por mais 
de três anos consecutivos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1543/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando adoção de todas as medidas de reto-
mada das obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas Munici-
pais, considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado 
pela pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1544/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, 
Senhor Ivo Rezende Aragão, solicitando adoção de todas as medidas 
de retomada das obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas 
Municipais, considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional 
causado pela pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas 
escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-

sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1545/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano 
Martins Coelho, solicitando adoção de todas as medidas de retomada 
das obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas Municipais, 
considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado pela 
pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1546/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando adoção de todas as medi-
das de retomada das obras eventualmente suspensas de Creches e Esco-
las Municipais, considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional 
causado pela pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas 
escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1547/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando adoção de todas as medidas de retomada 
das obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas Municipais, 
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considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado pela 
pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1548/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando adoção de todas as medidas de retomada das 
obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas Municipais, consi-
derando, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado pela pande-
mia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1549/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando adoção de todas as medi-
das de retomada das obras eventualmente suspensas de Creches e Esco-
las Municipais, considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional 
causado pela pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas 
escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1550/2021

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando adoção de todas as 
medidas de retomada das obras eventualmente suspensas de Creches e 
Escolas Municipais, considerando, sobretudo, o grande prejuízo educa-
cional causado pela pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das 
aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1551/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senho-
ra Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando adoção de todas as 
medidas de retomada das obras eventualmente suspensas de Creches e 
Escolas Municipais, considerando, sobretudo, o grande prejuízo educa-
cional causado pela pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das 
aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1552/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando adoção de todas as medidas de retomada 
das obras eventualmente suspensas de Creches e Escolas Municipais, 
considerando, sobretudo, o grande prejuízo educacional causado pela 
pandemia, de forma a evitar suspensões futuras das aulas escolares.

Nesse mesmo contexto, solicitamos que sejam verificadas neces-
sidades de reparos nos imóveis que atendem à educação do Município, 
para, da mesma forma, evitar futuros e eventuais óbices no desenvolvi-
mento do calendário escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 324/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional nº 

003/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que propõe 
acrescentar os Artigos 28-A, 28-B e 28-C na Constituição do Estado do 
Maranhão. 

A Proposta de Emenda Constitucional em epígrafe esteve em 
pauta, para recebimento de Emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos 
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo regi-
mental sem receber emendas ou substitutivo.

Nos termos da referida Proposição, ficam inseridos na Constitui-
ção do Estado os Artigos 28-A, 28-B e 28-C, com as seguintes redações: 

“Art. 28-A. Aos deputados estaduais, no exercício do mandato, 
fica assegurado o livre acesso às dependências dos órgãos e entidades 
da administração pública direta, indireta e fundacional do Estado e dos 
municípios maranhenses.

Parágrafo único: O acesso dos deputados estaduais aos órgãos e 
entidades mencionados no caput inclui o direito de investigar, fiscalizar 
e coletar informações e dados e de fazer solicitações pertinentes ao 
exercício do mandato. 

Art. 28-B. O acesso aos deputados estaduais será imediato a do-
cumentos, expedientes, arquivos, materiais, equipamentos, medicamen-
tos e demais insumos, sem prévio aviso.

Parágrafo único: No caso de documento, expediente ou processo 
classificado como sigiloso ou sob segredo de justiça, na forma da lei, o 
deputado estadual assinará termo de responsabilidade em que consta 
que somente poderá utilizar as informações obtidas ou fazer cópias dos 
referidos documentos para uso em ações judiciais ou representação ao 
Ministério Público.

Art. 28-C. O agente público que dificultar ou impedir o exercício 
da prerrogativa assegurada por esta emenda à Constituição do Estado 
ficará sujeito às sanções cíveis, criminais e administrativas cabíveis.”

Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a 
legalidade e a técnica legislativa.

O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se in-
serido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de au-
tenticidade constitucional, portanto, conhece limitações constitucionais 
expressas e implícitas e é passível de controle de constitucionalidade.

Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria 
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a 
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No caso 
das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da Constituição do 
Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa: 
“A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I – de um 
terço, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa; II – do 
Governador do Estado; III – de mais da metade das Câmaras Muni-
cipais do Estado, com a manifestação de cada uma delas por maioria 
relativa de seus membros”.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente 
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não ha-
vendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se auto-
nomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuem a capacidade 
de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.

Quanto ao conteúdo, a PEC sob exame, encontra objeções para a 
sua aprovação, visto que a fiscalização legislativa da ação administrati-
va do Poder Executivo, não há dúvida, é um dos contrapesos da Cons-
tituição Federal à separação e independência dos Poderes: cuida-se, 
porém, de interferência que só a Constituição Federal pode legitimar. 

Com efeito, o art. 49, X, da Constituição Federal demonstra com 
precisão que às Casas do Poder Legislativo – e, assim, no Estado-Mem-
bro, exclusivamente à Assembleia Legislativa – e às respectivas Comis-
sões é que se conferiu poder de fiscalização da administração direta ou 
indireta do Poder Executivo (art. 58, § 2º, III, IV, V e §3º, da CF/88). 
Senão vejamos:

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
(...)
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 

Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração in-
direta;”

“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 
permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições 
previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

(...)
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
III - convocar Ministros de Estado para prestar informações so-

bre assuntos inerentes a suas atribuições;
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 

qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades 
públicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão 

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de 
outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, 
para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para 
que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”

Como podemos observar nos dispositivos constitucionais acima 
descritos, é poder outorgado, em qualquer hipótese aos órgãos colegia-
dos, totais ou parciais da câmara respectiva, nunca aos seus membros 
individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação de 
sua casa ou comissão. 

Assim sendo, entende-se que a Constituição Federal, em maté-
ria de fiscalização – inclusive financeira, orçamentária, operacional – 
prestigiou o princípio da colegialidade, de sorte a contemplar apenas 
as unidades componentes do Poder Legislativo. Assim o fez também a 
propósito da instituição de cada comissão técnica e da própria comis-
são parlamentar de inquérito. 

Em que pese a análise dos pontos anteriores, há restrições que 
obstam a aprovação da matéria, conforme jurisprudência da Suprema 
Corte Brasileira, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalida-
de nº 3046-SP, que entendeu ser inconstitucional norma estadual de São 
Paulo que ampliou a fiscalização do Poder Legislativo Estadual.

Nota-se que, a Proposta de Emenda Constitucional, sob exame, 
apresenta vertical incompatibilidade com a Constituição Federal, pade-
cendo de inconstitucionalidade material. 

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 003/2021, em face de sua in-
constitucionalidade material.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 003/2021, nos termos do voto do Relator, contra os votos dos 
Senhores Deputados Ciro Neto e Doutor Yglésio.

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

em 25 de maio de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa
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 Vota a favor                                         Vota contra
Deputado Wendell Lages                       Deputado Ciro Neto
Deputado Adelmo Soares                           Deputado Doutor Yglésio 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 341 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 206/2021, de 
autoria do Poder Judiciário, que Dispõe sobre a extinção da Fundação 
da Cidadania e Justiça criada no Poder Judiciário do Maranhão e dá 
outras providências.

O Projeto de Lei, em epígrafe, propõe a extinção a Fundação da 
Cidadania e Justiça criada no Poder Judiciário do Maranhão por meio 
da Lei nº 9.324, de 30 de dezembro de 2010.

A propositura de Lei, sob exame, prevê ainda, que os bens imó-
veis, móveis, materiais e equipamentos integrantes do Patrimônio da 
Fundação da Cidadania e Justiça, passarão a integrar o Patrimônio do 
Poder Judiciário do Maranhão, bem como os servidores cedidos pelo 
Tribunal de Justiça ou requisitados de outros órgãos da Administração 
Pública retornarão aos seus órgãos de origem.

Analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a juridicida-
de, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 
206/2021 ora apresentado, nos âmbitos formal e material.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A Cons-
tituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas 
pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de proposi-
ções legislativas.

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

Contudo, há casos em que a Constituição Estadual reserva a de-
terminados agentes a iniciativa de alguns projetos. No presente caso, o 
art. 76, inciso V, da Carta Estadual, prevê que compete privativamente 
ao Tribunal de Justiça propor ao Poder Legislativo alteração da orga-
nização e divisão judiciária do Estado. 

Portanto, a matéria sob exame, não se vislumbra nenhuma ob-
jeção para a sua aprovação, justamente por ser matéria de iniciativa 
reservada, como define o dispositivo constitucional, acima descrito. 

Assim sendo, conclui-se pela inexistência de vícios de ordem 
constitucional no Projeto de Lei Ordinária em análise, podendo adentrar 
ao ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se favoravelmente, pela aprovação do Projeto 

de Lei Ordinária nº 206/2021, por não se encontrar eivado de incons-
titucionalidade e ilegalidade, no âmbito formal e material.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 206/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 25 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 342 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 171/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que institui Diretrizes para a política esta-
dual de atenção a gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade 
e risco social e pessoal, bem como a seus filhos.

Nos termos do Projeto de Lei, sob exame, ficam instituídas as 
Diretrizes para a política estadual de atenção a gestantes e puérperas 
em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal, bem como a seus 
filhos, com a finalidade de garantir a essas pessoas atendimento inte-
gral, compartilhado e intersetorial nas redes de atenção à saúde e nos 
serviços socioassistenciais, com os seguintes objetivos: implementar 
protocolos para a identificação da vulnerabilidade e dos riscos sociais e 
pessoais de gestantes e puérperas, bem como de seus filhos, consideran-
do-se o direito à convivência familiar e comunitária;  garantir a atuação 
do conselho tutelar no fluxo de atendimento, assegurando-se sua noti-
ficação pelas equipes das redes de atenção à saúde e dos serviços so-
cioassistenciais, sempre que essas equipes identificarem situações que 
indiquem a necessidade de atuação do órgão; incentivar a implantação 
de redes intersetoriais voltadas para o atendimento a gestantes e puér-
peras em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, bem como 
a seus filhos, no âmbito dos municípios, compostas pelos serviços do 
Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social e por 
demais serviços, programas e projetos desenvolvidos no contexto de 
outras políticas públicas.

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

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a deter-
minadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de 
proposições legislativas. 

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

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

Assim, ao instituir um Programa ou Política Estadual, cria-se a 
obrigação para sua implementação pelo Poder Executivo, ferindo a re-
gra de iniciativa legislativa prevista constitucionalmente. 

O Poder Legislativo não possui competência para criar progra-
mas de governo, ou seja, políticas públicas, uma vez que a elaboração 
e a execução de plano ou programa são atividades inseridas no rol de 
competências do Executivo, podendo prescindir de previsão legal.

A apresentação de projeto de lei de iniciativa parlamentar na 
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criação de políticas públicas é viabilizada desde que, em respeito ao 
Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência na 
estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo 
e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais.

A instituição de política pública estadual, mediante projeto de lei 
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos.

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 171/2021, presente os pressupostos de ordem cons-
titucional e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 171/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 25 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 346 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei nº 183/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Helena Duailibe, que Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
profissão de cozinheiro e gastrônomo.

Nos termos do presente Projeto de Lei, considera-se cozinheiro 
e gastrônomo, para efeitos desta Lei, aquele que manipula e prepara 
alimentos, observando os processos de cocção, os padrões de qualida-
de, os métodos de conservação e as boas práticas de manipulação dos 
alimentos em meios de hospedagem, restaurantes, bares, quiosques, 
hospitais, escolas, indústrias, residências e similares.

Prevê ainda a propositura de Lei, que somente poderão exercer 
a profissão de gastrônomo, os portadores de Diploma: Devidamente 
registrado em curso de tecnólogo expedido por instituição brasileira 
reconhecida; Expedido por instituição estrangeira de ensino superior, 
revalidado na forma da Lei, cujos cursos foram considerados equivalen-
tes aos mencionados no inciso I do caput deste artigo.

Com efeito, a Magna Carta Federal no seu art. 22, incisos I e 
XVI, determina que compete a União legislar sobre direito do trabalho 
e exercício de profissões, senão vejamos:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I- direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (original sem grifos).
(...)
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições 

para o exercício de profissões”.

Na espécie, portanto, não parece haver dúvida, que a proposição 
de Lei tem a pretensão de regular as condições para o exercício de pro-
fissão (no caso, a de cozinheiro e gastrônomo), bem como legislar so-
bre o direito do trabalho, matérias de competência legislativa da União. 
Na linha da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o caso de 
declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 3.136/2003, 
em razão da incompetência legislativa das Unidades da Federação para 
legislar sobre o direito do trabalho. Precedentes citados: ADI nº 601/RJ, 
Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, unânime, DJ 20.9.2002; ADI nº 953/DF, 
Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, DJ 2.5.2003. Quanto à violação 
do art. 22, inciso XVI, da CF/88, no que se refere as condições para o 
exercício da profissão, os precedentes citados são: ADI – MC nº 2.752/
DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, maioria, ADJ 23.4.2004.6.

Ademais, sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul já manifestou-se em caso análogo, in verbis: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE    Nº 
70024982522. LEI MUNICIPAL Nº 5325/2008. MUNICÍPIO DE LI-
VRAMENTO. DISCIPLINA DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY. IN-
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL.

Ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-
-Geral de Justiça contra a Lei Municipal             nº 5325/2008, de 
Santana do Livramento, que dispôs acerca do sistema de transporte e 
prestação de serviços através de motocicletas (“motoboy”). Afronta à 
competência privativa da União para legislar acerca de trânsito e trans-
porte (art. 22, XI, da CF), bem como acerca do exercício de profissão 
(art. 22, I e XVI). Precedentes deste TJRS e do STF”. 

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 

“RECURSO ESPECIAL Nº 852.881 – RS. APELAÇÃO CÍVEL. 
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
ALVARÁ SANITÁRIO PARA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OP-
TOMETRISTA. INDEFERIMENTO. MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. NEGADA A SEGURANÇA PELA ORIGEM. INEXISTÊNCIA 
DE LEGISLAÇÃO SOBRE A PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. 
NÃO REGULAMENTAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 
CONFIGURADO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO 
CONFIGURADOS. NÃO PROVIMENTO. PRECEDENTES DA CÂ-
MARA. Diante da inexistência de lei regulamentadora da profissão de 
Optometrista e, sendo da União a competência privativa de legislar so-
bre condições para o exercício de profissões, nos termos do que dispõe 
o art. 22, XVI, da Constituição Federal, não se verifica ato abusivo da 
Autoridade Administrativa em indeferir pedido de alvará sanitário. Ine-
xistência de direito líquido e certo que dão suporte à ação mandamental. 
Apelação não provida. STJ.”

Ressalta-se que, a matéria referente à regulamentação de profis-
sões, como no caso em tela, é de competência privativa da União, não 
podendo o Estado legislar sobre o assunto, sob pena de ferir as normas 
de competência do processo legislativo e o princípio federativo, pade-
cendo de inconstitucionalidade monoestática (formal).

           
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

183/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, por ferir nor-
mas de competência material (invadiu competência privativa da União, 
para legislar sobre as condições para o exercício de atividades profis-
sionais e sobre o direito do trabalho) e com isso o princípio do devido 
processo legislativo.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
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nia, votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária 
nº 183/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor 
Deputado Ciro Neto.

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

em 25 de maio de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio

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

_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 387/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 236/2020, de autoria 
do Senhor Deputado Duarte Junior, que Estabelece as diretrizes e os 
objetivos para a política pública de fomento do artesanato maranhense 
e dá outras providências.  

 Nos termos da presente propostitura de Lei, ficam instituídas as 
diretrizes e os objetivos para a política pública de fomento do artesanato 
maranhense, com a finalidade de coordenar e desenvolver atividades 
que visam a valorizar o artesão no Estado do Maranhão, elevando o seu 
nível profissional, social e econômico, bem como desenvolver e pro-
mover o artesanato como instrumento de trabalho e empreendedorismo. 

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:

Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 
do Projeto de Lei  nº 236/2020, 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 236/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 25 de maio de 2021.    

Presidente: Deputado Adelmo Soares

Relator: Deputado Wendell Lages

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

_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  401 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei  
nº 100/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que 
visa criar uma política de Enfrentamento à Violência nos Ambientes 
Educacionais do Estado do Maranhão, devendo cada escola estadual 
instituir um Comitê de Enfrentamento à Violência (formado por dois 
servidores de carreira e um coordenador indicado pela diretoria esco-
lar), em cada uma das unidades de ensino, com objetivo de enfrentar e 
coibir, impedindo práticas sociais danosas para a coletividade educa-
cional. 

Nos termos do presente projeto de Lei, as escolas estaduais de-
verão instituir um Comitê de Enfrentamento à Violência, em cada uma 
das unidades de ensino, com o objetivo de enfrentar e coibir, impedindo 
práticas sociais danosas para a coletividade educacional. O Comitê será 
composto por dois professores de carreira, que tenham afinidade com 
a causa, sob coordenação de um membro de confiança definido pela 
diretoria escolar.

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:

[...]
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)

Em que pese o projeto esteja em plenas condições de viger no to-
cante às definições e direitos garantidos, ao criar, no âmbito de órgãos 
públicos estaduais, os Comitês, fere o texto constitucional, ferindo, 
portanto, o Princípio da Separação dos Poderes.

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. 

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, 
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padecendo de inconstitucionalidade formal.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 100/2021, 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 100/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 25 de maio de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages

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

_________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 406 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 150/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Edson Araújo, que propõe “incluir, como 
público prioritário no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, 
trabalhadores que atuam na limpeza urbana e coleta de lixo público 
e em cemitérios e funerárias, no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providências.” 

 Nos termos do presente Projeto de Lei ficam incluídos, como 
público prioritário, no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, 
trabalhadores que atuam na limpeza urbana, coleta de lixo público, 
em cemitérios e funerárias, no âmbito do Estado do Maranhão.

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

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

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

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

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 

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

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

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

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

   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 de-
ficiência, sendo que o Ministro Ricardo Lewandoviski negou a limi-
nar 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 

150/2021, 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 150/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 25 de maio de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   
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 423 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 084/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Obriga os condomínios edilícios a comunicarem aos órgãos de Se-
gurança Pública a ocorrência de casos de maus-tratos de animais, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos da proposição de Lei em epígrafe, ficam obrigados 
os condomínios edilícios a comunicarem, aos órgãos ambientais e de 
segurança pública, os casos de maus-tratos de animais ocorridos em 
suas dependências, no âmbito do Estado do Maranhão. Ao condomínio 
edilício que, tomando conhecimento por qualquer meio lícito, da ocor-
rência de maus-tratos a animais em suas dependências e/ou unidades 
habitacionais, se omitir prestar tal comunicação nos termos do artigo 
precedente, estará sujeito a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por 
infração.

Consta na justificativa do autor da presente propositura que  o 
objetivo é combater os maus-tratos de animais em todas as suas formas 
e amplitudes, nos termos da Lei nº 9.605/98, e suas recentes alterações, 
acrescentadas pela Lei nº 14.064/2020, quanto as penas cominadas de 
02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa, além da proibição da 
guarda, quando se tratar de cão ou gato.

 O Projeto de Lei em tela busca responsabilizar, os condomínios 
edilícios, que porventura tenham uma postura permissiva no comba-
te aos maus-tratos de animais, sempre que, por qualquer meio, tomar 
conhecimento da violência cometida contra os animais dentro de suas 
dependências. 

 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).

Quanto à competência legislativa do Estado sobre a temática do 
Projeto de Lei em análise, a Constituição Federal atribuiu a todos os en-
tes da federação, de forma comum e concorrente, a obrigação de preser-
var a fauna (art. 23, VII e art. 24, VI, ambos da CF/88), sendo que cabe 
ao Poder Público também a proteção da fauna, vedando-se as práticas 
que submetam os animais à crueldade, a teor do que dispõe o art. 225, 
§ 1º, VII, CF/88).

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao Projeto 
de Lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infracons-
titucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o ordena-
mento jurídico pátrio.  

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

Projeto de Lei nº 084/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 084/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 25 de maio de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                    
Deputado Ciro Neto                                                          

Deputado Doutor Yglésio                                                _______
__________________________

______________________________                                    ________
     
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 427 /2021
RELATÓRIO:
     Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 164/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre as Diretrizes para a 
criação do Programa de Incentivo à Economia Criativa, no Estado do 
Maranhão e dá outras providencias.

 Em síntese, a proposição de Lei institui as diretrizes para a cria-
ção do Programa de Incentivo à Economia Criativa, no Estado do Mara-
nhão. Entende-se por economia criativa as atividades que são baseadas 
no capital intelectual, cultural e criativo e geram valor econômico. As 
diretrizes do Programa de Incentivo à Economia Criativa atendem aos 
seguintes princípios: da diversidade cultural; da sustentabilidade; da 
inovação criativa; da inclusão social; e do incentivo ao empreendedo-
rismo.

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

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a deter-
minadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de 
proposições legislativas. 

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

Outrossim, o art. 43, da CE/89, prevê algumas matérias que pre-
cisam ter iniciativa privativa do Governador para se tornarem válidas.

Quanto a iniciativa, o parlamentar é competente para apresentar o 
Projeto de Lei que, apesar de estar criando um programa, apenas insti-
tui suas diretrizes e objetivos, não havendo, portanto, objeções nesta 
fase do processo legislativo.

Cabe lembrar que a Constituição Federal permite que Estados, 
Distrito Federal e União legislem de maneira concorrente quando se 
refere proteção e consumo, proteção ao patrimônio histórico, cul-
tural, artístico, turístico e paisagístico e educação, cultura, ensino, 
desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção, conforme o disposto abaixo: 

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

(...)
V - produção e consumo; (...)
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, tu-

rístico e paisagístico; (...)
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 

pesquisa, desenvolvimento e inovação.”
A instituição de Programa Estadual, mediante Projeto de Lei de 

iniciativa Parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a po-
lítica se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
como no presente Projeto de Lei.

Quanto ao instrumento, a Lei Ordinária é o instrumento 
adequado para tal mister, não havendo, portanto, objeções nesta fase 
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do processo legislativo.

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

164/2021, em face de sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 164/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 25 de maio de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages

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

_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº432/ 2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 354, de 14 de maio de 2021, que 
Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a con-
tratação, 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.

Em suma, a propositura de Lei sob exame prorroga, em caráter 
excepcional, o prazo de validade dos contratos temporários vigentes 
firmados com esteio no art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 6.915/1997. 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.

Esclarece a Mensagem Governamental que, no início de 2021, 
o número de pessoas contaminadas pela COVID-19 no Estado (e em 
todo o país) voltou a subir, tendo sido registrada, inclusive, contami-
nação por novas variantes, e a Coordenadoria Estadual de Proteção e 
Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão recomendou 
a ratificação da declaração de estado de calamidade pública haja vista a 
persistência da referida doença 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).

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, como bem esclarece a Mensagem que encaminha a propo-
situra de lei. 

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

nente para exame e parecer.
Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 

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

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

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

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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na 
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabele-
cidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo subme-
tê-las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (acrescidos 
pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

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

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

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

ditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia 

Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do Estado.” 
Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 

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

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

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

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

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

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

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)
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II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 

popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)
III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

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

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

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

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória 
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas 
na Magna Carta da República para edição de MP, in verbis:

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

I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

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

III – organização administrativa e matéria orçamentária. (mo-
dificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 
28/08/2013)

IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provi-
mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;

V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

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).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Execu-
tivo, pois versa sobre contratação temporária de servidor público, 
ou seja, aquele quem exerce cargo, função ou emprego público, assim 
como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 62, 
§1º, da CF/88.

Ademais, no direito público, toda contratação é considerada ex-
ceção, pois a regra consiste no provimento através de aprovação em 
concurso público ou nomeação de cargos de direção, chefia ou as-
sessoramento. Porém a contratação por tempo determinado não é 
proibida, desde que atendidos os requisitos previstos nos incisos II 
e IX do artigo 37 da Constituição Federal, bem como no inciso IX do 
artigo 19 da Constituição Estadual, caso em espécie, senão vejamos: 

“Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacio-
nal, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)
II -  a investidura em cargo ou emprego público depende de apro-

vação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração;

(...)
  IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;”

“Art. 19 – (...)
IX – a lei determinará os casos de contratação por tempo de-

terminado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;”

 Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade do 
assunto tratado pela referida Medida Provisória, estando em conformi-
dade com os dispostos constitucionais acima.   

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.

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.

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

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do Su-
premo Federal sobre o assunto, vejamos:   

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

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos 
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, verti-
dos nos conceitos jurídicos indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgên-
cia’ (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao 
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de po-
deres (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-
4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 
1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-
MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto 
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário, DJ de 
29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, julga-
mento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-2012.”

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

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória 
em comento, dada a relevância da matéria tratada nesta Medida Provi-
sória, em especial, na necessidade de garantir a manutenção da presta-
ção de serviços públicos importantes para toda a sociedade, que atual-
mente seguem sendo prestados por meio de agentes públicos admitidos 
por contratação temporária. É essa, pois, a relevância da matéria.

 Quanto à urgência da matéria, a mesma decorre da necessidade 
de se evitar, com a maior brevidade possível, que os contratos tempo-
rários tenham sua vigência exaurida e a Administração Pública fique 
impossibilitada, por razões sanitárias, de realizar concursos públicos, o 
que poderia comprometer a continuidade de serviços públicos relevan-
tes, conforme aduz a Mensagem Governamental.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida 

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da 
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não te-
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mos meios para realizar a referida análise.

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a presente 
Medida Provisória visa 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. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 354/2021, 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 354/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 25 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 Nº433/2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 257/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Ana do Gás, que cria “ o Programa de Saúde da 
Mulher Privada de Liberdade”.

 Em síntese, o programa de que trata a propositura de Lei objetiva 
promover a atenção integral à saúde da população prisional feminina no 
âmbito do Estado. Serão beneficiadas pelo programa as mulheres que 
cumprem pena ou aguardam julgamento no sistema penitenciário do 
Estado – UPFEM, sendo aplicado nas unidades de saúde do Estado, 
nas entidades conveniadas ou em parceria com a municipalidade.

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)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envol-
ve matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Se-
cretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, 
viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de com-
petência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

257/2021, 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 257/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 25 de maio de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

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

NIA
P A R E C E R Nº 434/2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 234/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Vinícius Louro, que dispõe sobre a prioridade na 
vacinação dos grupos de profissionais que laboram na limpeza urbana 
(garis), pessoas com deficiência e comorbidades, servidores da assistên-
cia social, motoristas e cobradores de ônibus, e bancários, no âmbito do 
Estado do Maranhão. 

 O Projeto de Lei em epígrafe estabelece a prioridade de vaci-
nação para as seguintes categorias de trabalhadores: Profissionais da 
limpeza pública (Garis); Pessoas com deficiência e Comorbidades; Ser-
vidores da Assistência Social; Motoristas e Cobradores de coletivos; 
Bancários.

Prevê ainda, que a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, 
em conjunto com as recomendações da ANVISA, regulamentará a ope-
racionalização da vacinação.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao ins-
tituir a prioridade, delega atribuições aos órgãos da Administração 
Pública Estadual, no caso em espécie, a Secretaria de Saúde do Esta-
do do Maranhão – SES/MA, 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.

Com efeito, 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.

É pacifico 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 iniciativa 
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram na 
competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo ingerên-
cia 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)

Outrossim, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina-
ção contra a Covid-19, já prioriza alguns casos, de modo que com a 
abrangência dos grupos em questão, sem dúvida merecedores de pro-
teção estatal, 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.

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 

234/2021, 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 234/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 25 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 435 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 240/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Helena Duailibe, que dispõe o auxílio funeral as 
famílias de baixa   renda  no   caso   de   óbito   decorrente   do CORO-
NAVIRUS-19, na forma que especifica.

Em suma, o Projeto de Lei estabelece que nos casos de óbito cau-
sado pelo CORONAVIRUS-19, é assegurado auxílio funeral as famí-
lias de baixa renda, através da doação da urna funerária pela respectiva 
Prefeitura Municipal, podendo esta repassar os recursos financeiros 
no valor correspondente a urna funerária. O   auxílio-funeral   que   trata   
a   presente propositura de  lei   ficará   sob   a responsabilidade dos 
órgãos e serviços da assistência social municipal.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
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coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (arts. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

Com efeito, a temática constante da propositura de Lei, em aná-
lise, em que pese a grande utilidade e necessidade dessa parte da popu-
lação, esbarra na iniciativa, visto que compete aos Municípios legislar 
sobre assuntos de interesse local, ou seja, legislar em matéria de inte-
resse predominantemente municipal, a teor do que dispõe o inciso I, do 
art. 30, da CF/88, senão vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios: (EC nº 53/2006)
I – legislar sobre assuntos de interesse local;”
Como podemos observar, no plano das competências legislativas 

privativas, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse lo-
cal, no que está expresso no dispositivo constitucional acima descrito. 
Interesse local é o interesse peculiar, isto é, aquele que mais intima-
mente estiver ligado ao Município, em que predomina seu interesse em 
confronto com os interesses da União e dos Estados-membros. 

De fato, a matéria de fundo versada no presente Projeto de Lei 
(concessão de auxílio-funeral às famílias de baixa   renda  no   caso   de   
óbito   decorrente   do CORONAVIRUS-19 através da doação da urna 
funerária pela respectiva Prefeitura Municipal), é de responsabilidade 
do ente municipal.

Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local, cuja a 
competência legislativa é do Município por força do disposto no art. 30, 
inciso I, da CF/88, e não do Estado, a quem é vedado implicitamente 
normatizar matérias expressamente afetas a outros entes públicos pela 
Constituição Federal.

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

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise é, 
segundo a Constituição Federal, dotada de inconstitucionalidade, visto 
que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em 
que propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

240/2021, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 240/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 25 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  436 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 235/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a inclusão dos profis-
sionais do setor rodoviário entre os grupos prioritários para a imuniza-
ção no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. 

 O Projeto de Lei em epígrafe estabelece a prioridade de vacina-

ção para profissionais do setor de transporte rodoviário do Estado do 
Maranhão. 

Prevê ainda, que a Secretaria Estadual de Saúde, a partir das de-
finições contidas no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, 
deverá organizar um cronograma de atendimento específico em todos 
os locais de vacinação do Estado, para atender o grupo prioritário dis-
criminado nesta lei, de acordo com a sua estrutura de funcionamento.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame, ao ins-
tituir a prioridade, delega atribuições aos órgãos da Administração 
Pública Estadual, no caso em espécie, a Secretaria de Saúde do Esta-
do do Maranhão – SES/MA, 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.

Com efeito, 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.

É pacifico 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 iniciativa 
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram na 
competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo ingerên-
cia 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)
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Outrossim, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina-

ção contra a Covid-19, já prioriza alguns casos, de modo que com a 
abrangência dos grupos em questão, sem dúvida merecedores de pro-
teção estatal, 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.

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 

235/2021, 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 235/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 25 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  437 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 163/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que “Dispõe sobre 
a prioridade para a vacinação contra a COVID-19 das pessoas com 
deficiência e doenças raras.” 

 O projeto de lei em epígrafe estabelece a prioridade das pessoas 
com deficiência e com doenças raras no âmbito do Estado do Maranhão 
para a vacinação contra a COVID-19 (Coronavírus). Prevê ainda que 
caberá a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cida-
dania estabelecer as diretrizes para a operacionalização do disposto 
nesta Lei.

Com efeito, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, já prioriza os casos de deficiência permanente e 
severa, de modo que a abrangência do grupo em questão, sem dúvida 
merecedor de proteção estatal, na lista de precedência poderia acarre-
tar 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, ao ins-
tituir a prioridade, delega atribuições aos órgãos da Administração 
pública estadual, no caso em espécie, a Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania, 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.

É pacifico 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 iniciativa 
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram na 
competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo ingerên-
cia 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)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve 
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secreta-
rias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, 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 ao Projeto de Lei  nº 

163/2021 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 163/2021, nos 
termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 25 de maio de 2021.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                         TERÇA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2021 21
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   
Deputado Ciro Neto                                                         
Deputado Doutor Yglésio                                              
______________________________                                    ____

_____________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 438 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 254/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Daniella Tema, que cria o “Programa de Apoio 
Emocional para os profissionais de saúde que atuam nos diversos pos-
tos de atendimento dos pacientes com COVID-19”, no âmbito do Esta-
do do Maranhão.

 Em síntese, o programa de que trata a propositura de Lei objetiva 
oferecer o acompanhamento psicológico online para os profissionais da 
área da Saúde e ajudar no controle do absenteísmo na área da Saúde do 
Estado de Maranhão. Tal atendimento psicológico poderá ser realizado 
de forma virtual para conectar esses trabalhadores a psicólogos volun-
tários ou contratados pelo Poder Executivo, a critério da Secretaria 
de Estado da Saúde.

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)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envol-
ve matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Se-
cretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, 
viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de com-
petência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

254/2021, 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 254/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 25 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 439 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 253/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Considera de utilidade pública a Associação Co-
munitária de Moradores do Bairro Centro e Adjacências da Cidade 
de Grande São Luís - MA (ASCOMOCA).

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

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

A Associação Comunitária de Moradores do Bairro Centro 
e Adjacências da Cidade da Grande São Luís - MA é uma entida-
de filantrópica e têm como objetivo maior a defesa da melhoria da 
qualidade de vida e melhores condições estruturais para a comuni-
dade que representa, dirigindo-se com prioridade aos grupos fami-
liares e pessoais ali residentes estimulando e desenvolvendo todas 
as formas sociais básicas, bem como o esporte e lazer, o trabalho e 
geração de renda, o meio ambiente, a saúde, os direitos humanos, a 
cultura, dentre outras.

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

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Lei nº 253/2021, 
nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Dou-
tor Yglésio.

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

em 25 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 440 /2021
RELATÓRIO: 
A Prefeita do Município de Governador Archer, a Senhora An-

tônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, através do Ofício nº 045/2021, 
datado de 26 de abril de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa 
Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de Gover-
nador Archer, neste Estado, em razão do agravamento da crise de saúde 
pública decorrente da Pandemia de Doença Infecciosa viral respiratória, 
causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em complementação às 
ações definidas no Decreto Municipal nº 013, de 13 de abril de 2021 e 
Decretos antecedentes, e ainda, suas repercussões nas finanças públicas 
municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000, e dá outras providências.

Aduz o Ofício que encaminha a solicitação de reconhecimento, 
que em razão da Pandemia ocasionada pelo Vírus SARS-Cov2 (Co-
ronavírus) causador da Doença Covid-19, foi declarado o Estado de 
Calamidade Pública no Município de Governador Archer, através do 
Decreto Municipal nº 014, de 19 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 
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 Governador Archer, através do Decreto 
Municipal nº 014, de 19 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 Gover-
nador Archer, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 046/2021 

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

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

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 046/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor 
Deputado Doutor Yglésio.

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

em 25 de maio de 2021.    
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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 441 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 223/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Institui a Lei do Cicloturismo.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituído 
a Lei do Cicloturismo, que tem como objetivos: o incentivo ao uso da 
bicicleta e ao turismo ecológico; a melhoria da saúde e bem-estar dos 
cidadãos, por meio da promoção do lazer e da atividade física; a va-
lorização da cultura e dos atrativos turísticos; o desenvolvimento dos 
arranjos produtivos locais e movimentação da economia; a promoção 
da mobilidade e acessibilidade.

   Ressalte-se por oportuno que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 9.917, de 16 de setembro de 
2013, que Institui a Política de Incentivo ao uso da Bicicleta no âmbito 
do Estado do Maranhão e dá outras providências, especificamente, no 
que diz respeito ao estímulo do desenvolvimento de projetos e obras de 
infraestrutura cicloviária; implementação das melhorias de infraestrutu-
ra que favoreçam os deslocamentos cicloviários; incentivo do associati-
vismo entre os ciclistas e usuários dessa modalidade de transporte, bem 
como o estímulo à conexão com outras cidades, por meio de rotas 
seguras para o deslocamento cicloviário, voltadas para o turismo 
e o lazer.

  Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de nor-
mas 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 conso-
lidação das leis.”

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

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

Lei nº 223/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 9.917, de 16 de setembro de 2013, o 
qual possui a mesma essência.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 223/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de maio de 2021.     

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto                                                         
Deputado Doutor Yglésio                                              
______________________________                                    ____                    

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 445 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 259/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Pastor Cavalcante, que propõe alterar o Art. 2º, da 
Lei nº 10.525, de 03 de novembro de 2016, que dispõe sobre a Criação 
da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMA-
SUL, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe prevê que os Municípios especifi-
cados nos termos desta Lei cessará a atuação da Universidade Estadual 
do Maranhão – UEMA no dia 31 de dezembro de 2016, excetuando-se 
a modalidade de ensino a distância (EAD).

Prevê ainda a propositura, que todos os bens imóveis e móveis 
atualmente pertencentes ou afetados à UEMA, vinculados à sua atuação 
nos municípios que passarão à competência territorial da UEMASUL, 
passarão também a integrar o patrimônio da UEMASUL a partir de 1º 
de janeiro de 2017, bem como todos os servidores integrantes do quadro 
da UEMA, a qualquer título e qualquer que seja a natureza do vínculo, 
com atuação nos municípios que passarão à competência territorial da 
UEMASUL, serão redistribuídos automaticamente para os quadros des-
ta no dia 1º de janeiro de 2017.

Cumpre inicialmente examinar, em etapas sucessivas, a compe-
tência do ente Federado Estados para legislar sobre a matéria, posterior-
mente do Poder Legislativo de cada ente. Inicialmente, os Estados têm 
competência legislativa residual para legislar sobre qualquer aspecto 
que não esteja enumerado nas competências legislativas da União ou 
dos Municípios, bem como o que não for vedado pela Constituição. A 
competência residual é, pois, definida pelo art. 25, em seu § 1º:

“Art. 25 (...)
§1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição.”
É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do 

Executivo determinadas matérias para iniciativa de Projetos de Lei:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 

às leis que disponham sobre: [...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do 
Estado a iniciativa de projetos de lei que dispõe sobre organização ad-
ministrativa.

Ademais, compete privativamente ao Governador do Estado dis-
por sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado, 
a teor do que dispõe o art. 64, inciso V, da CE/89.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competên-
cia para dispor sobre matérias que disponham sobre organização 
administrativa. 

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, pa-
decendo de inconstitucionalidade formal. 

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

  No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmo-
nia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim  de controlar 
atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir 
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo as-
sim, um desequilíbrio institucional
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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 expres-
samente previstos ao longo de todo o texto constitucional. Exemplifi-
cando, o Poder Executivo exerce controle em relação ao Legislativo 
por meio do Veto de Leis já aprovadas pelo Parlamento, art. 66, § 1º, da 
CF/88, e, com relação ao controle do Poder Legislativo sobre o Poder 
Executivo surge através da sustação dos atos normativos que exorbitem 
o poder regulamentar dos limites de delegação legislativa (art. 49, inci-
so V, da CF/88). Já o controle do Poder Judiciário, exercido em relação 
aos demais Poderes, de forma ampla, vem do Princípio da Inafastabili-
dade de Jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.

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.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal vem consolidando, portan-
to, jurisprudência em respeito tanto ao princípio da reserva de inciativa 
quanto ao princípio constitucional da separação dos poderes.

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

259/2021, 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 nº 259/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em  25 de maio de 2021.                                                           
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   
Deputado Ciro Neto                                                         

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 446 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimenta-

lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
241/2021, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que pro-
põe alterar a Lei n° 5.852 de 06 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
o tratamento gratuito do policial militar nos ônibus intermunicipais no 
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, assegura aos integrantes da Polícia 
Militar e a Guarda Municipal do Estado o direito ao transporte gratuito 
nos ônibus intermunicipais, na área de circunscrição do Estado.

Além disso, determina que somente o Policial Civil e o Guarda 
Municipal fardado gozarão do benefício desta Lei, limitado ao máximo 
dois policiais militares e um guarda municipal por ônibus da linha in-
termunicipal.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legisla-
dor estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de 
inconstitucionalidade formal da norma.

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que 

disponham sobre: [...] III – organização administrativa e matéria orça-
mentária. [...]”

Com efeito, “Taxa e preço público diferem quanto à compul-
soriedade de seu pagamento. A taxa é cobrada em razão de uma 
obrigação legal enquanto o preço público é de pagamento facul-
tativo por quem pretende se beneficiar de um serviço prestado. 
(RE 556.854, rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-6-2011, P, DJE de 11-10-
2011.).” 

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário):

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas 
conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, 
leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e su-
perior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, 
sem sua prévia anuência. [...]

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe do 
executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias bené-
ficas, uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das isenções, 
anistias, remissões, subsídios etc., que envolva, tal matéria.

Além disso, não podemos olvidar que a isenção de tarifas de con-
cessão e permissão de determinado serviço público, poderá ocasionar 
o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, por consequência, 
o comprometendo da manutenção do próprio sistema de prestação da 
atividade.

A Proposição ao estabelecer gratuidade interfere diretamente na 
política tarifário, elemento indispensável para o equilíbrio econômi-
co-financeiro dos contratos de concessão e permissão de serviços pú-
blicos (art. 175, III, da CF/88).

Nesse sentido, o STF proferiu a seguinte decisão na ADI nº 
3.345/DF:

 [...] O sistema federativo instituído pela CF de 1988 torna inequí-
voco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para 
a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e 
energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, b, e 22, IV). A Lei 3.449/2004 
do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica 
“pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV 
a cabo e telefonia no Distrito Federal” (art. 1º, caput), incorreu em 
inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida 
a fixação da “política tarifária” no âmbito de poderes inerentes à 
titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, 
parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para 
a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema 
de prestação da atividade. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o 
diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros 
para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja 
interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida 
regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, desca-
bendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do 
usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, 
além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, 
I), encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários” prevista 
no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição.(ADI 3.343, rel. p/ o ac. 
min. Luiz Fux, j. 1º-9-2011, P, DJE de 22-11-2011.)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que en-
volve matéria orçamentária e equilíbrio financeiro-econômico dos con-
tratos de concessão e permissão de serviços públicos (art. 175, III, da 
CF/88), viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria 
de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

241/2021.
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É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 241/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 25 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 447 /2021
RELATÓRIO
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto Lei nº 
190/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso que 
“institui o Sistema Especial de Reserva de Vagas nas Universidades, 
Faculdades e Escolas Técnicas Estaduais para estudantes filhos de 
policiais militares, civis e penais mortos ou incapacitados em razão 
do serviço.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, as Universidades, Fa-
culdades e Escolas Técnicas do Estado devem reservar 2% (dois por 
cento) das vagas e das matrículas oferecidas em cada um dos seus cur-
sos de graduação e técnico, para os filhos de policiais militares, po-
liciais civis e policiais penais, mortos ou incapacitados em razão do 
serviço. Devendo o edital do processo de seleção, atendido o Princípio 
da Igualdade, estabelecer a necessidade da apresentação da certidão de 
óbito dos pais, juntamente com a decisão administrativa que reconhe-
ceu a morte em razão do serviço ou atestado de incapacidade em razão 
do serviço. A proposição expõe que para assegurar a excelência aca-
dêmica, as instituições públicas estaduais de ensino superior mantidas 
e administradas pelo Governo do Estado do Maranhão, devem adotar 
critérios definidores de verificação de suficiência mínima de conheci-
mento do estudante candidato à vaga.

Consta na Justificativa do presente autor da proposição que o 
presente projeto tem por objetivo principal permitir que o Estado 
garanta o ingresso no ensino superior para os filhos órfãos de pais 
ou mães policiais. É o mínimo que podemos fazer por essas famílias 
que sofreram com irreparável perda, de forma a honrar as memó-
rias de seus entes queridos que deram suas vidas nos protegendo. 
É o reconhecimento devido pela sociedade, aos homens e mulheres 
que trabalham a serviço da sociedade.

De acordo com o art. 5º da Magna Carta da República  “Todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos  estrangeiros residentes no País a invio-
labilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade.” 

Acontece que, na prática, nós não somos iguais, pois existem di-
ferenças de raça, sexo, credo, cultura entre outros. Dessa forma, para 
que seja atingida a igualdade substancial ou material que a Constituição 
proclama, deve-se tratar os desiguais como desiguais na medida em 
que se desigualam, sendo este preceito uma regra de justiça.   

As Discriminações Positivas (denominação européia) ou Ações 
afirmativas (denominação norte americana) são políticas públicas com-
pensatórias que visam acima de tudo superar as contingências existentes 
e, assim, promover a igualdade entre os diferentes grupos da sociedade, 

através da própria lei, a exemplo da reserva de vagas em vários setores 
como: Universidades, Serviço Público, dentre outros, ou aplicações de 
programas de ação estatal. 

Em que pese a intenção do Projeto, ora analisado, a competên-
cia para tratar do assunto é do Poder Executivo, haja vista o Princípio  
Constitucional  da Reserva de Administração que constitui limite  ma-
terial  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 o postulado constitucional da reserva da administração,  discipli-
nar  matérias  afetas  à  própria  gestão de políticas públicas, versando 
sobre reserva de vagas na  organização administrativa  e  estruturação e 
atribuições 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. 

Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no 
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o detalha-
mento da ação executiva, prescrevendo a implantação de política gover-
namental, o que iria esvaziar a atuação institucional do Poder Executi-
vo e, principalmente, contrariar o Princípio da Separação dos Poderes, 
fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no art. 2º da 
Constituição da República.

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

190/2021, em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 190/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 25 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 448 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 188/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do 
Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias ou per-
missionárias de transporte fluvial ou marítimo em disponibilizar aos 
usuários o pagamento das taxas inerentes aos seus serviços por intermé-
dio de cartão de débito ou crédito proveniente de qualquer instituição 
bancária.

A propositura de Lei sob exame, determina ainda que será váli-
do somente para:  novos contratos de concessão ou permissão; e a 
partir da renovação dos atuais contratos vigentes de concessão ou 
permissão.

A presente propositura tem por objetivo determinar que todas 
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concessionárias ou permissionárias de transporte fluvial ou marítimo 
no Estado do Maranhão possibilitem obrigatoriamente aos seus usuá-
rios o pagamento de suas taxas por intermédio de cartões provenientes 
de qualquer instituição bancária.

Deveras, atualmente, a maioria das unidades de concessão trans-
porte fluvial e ou marítimo aceitam, geralmente, o pagamento de suas 
taxas somente em dinheiro.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a União, Estados 
e Distrito Federal podem legislar concorrente sobre produção, consu-
mo e responsabilidade por danos ao consumidor (incisos V e VIII, 
do art. 24, da CF/1988).1

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o 
caso (§1º, art. 24 da CF/88).

A Suprema Corte já decidiu que:
[...] A competência do Estado para instituir regras de efetiva 

proteção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o § 
2º (...). Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de forma es-
pecífica, adaptando as normas gerais de “produção e consumo” e 
de “responsabilidade por dano ao (...) consumidor” expedidas pela 
União às peculiaridades e circunstâncias locais. E foi o que fez a 
legislação impugnada, pretendendo dar concreção e efetividade aos di-
tames da legislação federal correlativa, em tema de comercialização de 
combustíveis.(ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, 
P, DJE de 7-8-2009.)

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema, 
estampado na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor).

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, no art. 39, I e II, 
do CDC, respectivamente, estabelecem que será vedado ao fornecedor 
de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: “condicionar 
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro pro-
duto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”, 
bem como “recusar atendimento às demandas dos consumidores, na 
exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de confor-
midade com os usos e costumes”. 

Além disso, eventual custo decorrente da disponibilização de 
dessas novas modalidades de pagamentos, não possuem o condão de 
ocasionar o desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos vigen-
tes, e por consequência, não compromete a manutenção da presta-
ção da atividade, tendo em vista que a Proposição assegura que serão 
válidos somente para: a) novos contratos de concessão ou permissão; 
b) E a partir da renovação dos atuais contratos vigentes de concessão 
ou permissão. 

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao pro-
jeto de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infra-
constitucionais, sendo perfeitamente compatível com o ordenamento 
jurídico pátrio, uma vez que amplia e efetiva a proteção ao direito do 
consumidor.

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei n° 188/2021, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 188/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de maio de 2021.                                                                 

1  Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: [...]

V - produção e consumo; [...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;[...]

                                                                                                                                 
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

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

_________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 449 /2021
RELATÓRIO
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei n° 136/2021, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelis-
ta, que dispõe sobre a utilização dos recursos provenientes das multas 
administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos co-
merciais por conta do enfrentamento ao COVID-19 em todo o Estado 
do Maranhão.

Em suma, a proposição determina que os valores arrecadados 
provenientes das multas administrativas aplicadas aos estabelecimentos 
comerciais que exerçam atividades essenciais e não essenciais, segundo 
a classificação do Poder Executivo deverão ser destinados exclusiva-
mente para aquisição de insumos e equipamentos hospitalares destina-
dos ao combate e proliferação da epidemia de COVID-19.

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.

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

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “ju-
ridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que dis-
ciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”2.

Em uma das classificações possíveis para tratar da inconstitucio-
nalidade das normas, os doutrinadores apresentam a divisão em formal 
e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente con-
siderado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e 
procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais 
dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato, 
originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na 
Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e 1063, 
Curso de Direito Constitucional).

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva 
e complementar.

A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente ou 
grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar. 

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende que 
o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria deve ser iniciada 
privativamente pelo Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo pela 
sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconsti-
tucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ul-
terior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção 
do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, 
não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. 

2  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 658.
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Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.” (ADI 2.867, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 
9-2-2007).

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

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executivo encontra-se no arts. 43 e 64 da Constituição Es-
tadual. Senão vejamos:

“Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: (...) III – organização administrativa e 
matéria orçamentária. (...)

Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado: (...) 
V – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do 
Estado na forma da lei (...).”

No caso concreto, o presente Projeto de Lei pretende determinar 
onde o Poder Executivo deve utilizar a receita advinda da aplicação de 
suas multas, ferindo, portanto, a arquitrave constitucional da separação 
dos poderes.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre matérias que disponham sobre organização adminis-
trativa, no âmbito do Poder Executivo.

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 136/2021, por possuir vício 
formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 136/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 25 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 450 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto Lei nº 
211/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio que “dispõe 
sobre a regulamentação da prática de E-sports no âmbito do Estado 
do Maranhão, e dá outras providências. 

O Projeto de Lei em epígrafe, em seus termos, fica instaurado que 
o exercício da atividade esportiva eletrônica no Estado do Maranhão 
obedecerá ao disposto na presente Lei. Para fins desta lei, o esporte 
eletrônico ou “E-Sport” são atividades que, por intermédio do uso de 
meios eletrônicos, caracterizam a competição entre dois ou mais parti-
cipantes no sistema de ascenso e descenso misto de competições, com 
utilização de round-robin tournament systems (sistema de todos contra 
todos) e o knockout systems (sistema de eliminação única).

Ademais, nos termos da propositura, acrescenta que é livre a 
atividade esportiva eletrônica no Estado do Maranhão, visando torná-
-la acessível a todos que se interessarem por ela, sendo seus objetivos 
específicos: promover, fomentar e estimular a cidadania valorizando a 
boa convivência humana da prática esportiva eletrônica; viabilizar a 
prática esportiva eletrônica educativa, levando os atletas a se entender 
como adversários e não inimigos como asseveram os princípios do fair 
play (jogo limpo); desenvolver a prática esportiva eletrônica cultural, 
de modo a fomentar a integração de seus jogadores sem preconceitos de 
origem, raça, gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimi-
nação; proporcionar a interação entre os jogadores visando contribuir 
para a melhoria da capacidade intelectual, fortalecendo o desenvolvi-
mento psicomotor e a capacidade motora complexa, bem como o siste-
ma cognitivo e a inclusão social e digital de seus praticantes.

Por fim, o art. 4º da proposição dispõe que o Estado do Maranhão 
reconhece como fomentadora da atividade esportiva a confederação, 
federação, ligas e entidades associativas que normatizam e difundem a 
prática dos E-Sports.

Contextualiza a Justificativa: 
Com o desenvolvimento da humanidade e o advento de novas 

tecnologias no final do século XX o esporte deixou de significar apenas 
movimento corporal e passou a abranger simulações de situações ideais 
projetadas em telas virtuais (PADILHA et al,  2011)3.

Assim, surgiram os “E-Sports” que são modalidades esportivas 
competitivas em meio virtual. Já nos anos 70, surgiram as primeiras 
competições mundiais como as Olimpíadas Intergalácticas de Spacewar 
e o evento de jogos eletrônicos promovido pela empresa Atari, o Space 
Invaders Championship que contou com cerca de dez mil competidores 
de todo o mundo em 1981. Com o aperfeiçoamento de equipamentos 
e maior difusão do acesso à internet, nos anos 90 os jogos eletrônicos 
ganharam força. No Brasil, a liga mais popular é a referente ao jogo 
League Of Legends criada em 2012.

Em sendo analisado o presente Projeto de Lei, percebemos a re-
levância da matéria oportunamente tratada pela presente proposição, 
entretanto, mister se faz observar alguns aspectos legais envolvendo a 
propositura proposta.

Quanto à repartição constitucional de competências, o tema des-
porto está relacionado no inciso IX, do art. 24, da Constituição Federal, 
como competência concorrente, o que significa que cabe à União es-
tabelecer normas gerais e, ao Estado, suplementar a legislação federal 
com vistas a atender suas peculiaridades, senão vejamos:

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

(...)
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 

pesquisa, desenvolvimento e inovação.”

Ademais, a CF/88, em seu art. 217, estabelece, ainda, que “é 
dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, 
como direito de cada um”, destacando como pontos relevantes a serem 
observados: a autonomia das entidades desportivas; a destinação de re-
cursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, 
em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; o trata-
mento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional; e a 
proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

Nesse contexto, a Lei Pelé, ou Lei nº 9.615/98, também conheci-
da como ‘Lei do Passe Livre’, trouxe avanços importantes para o direito 
desportivo nacional. Entre as principais contribuições para a área foi a 
reafirmação da divisão do desporto em quatro formas: desporto educa-
cional, de participação, de rendimento e de formação. A definição de 
cada uma dessas manifestações é dada tanto pela Lei Pelé, quanto pelo 
decreto que a regulamenta. 

Contextualiza Rafael Augusto Simões, Consultor Legislativo do 

3  PADILHA, A.; NETO, Carlos.; MENEZES, Pedro. SOUSA, 
Stella. Significados. Significado de eSports, 2011, Disponível em: https://
www.significados.com.br/esports/. Acesso em 10 abr, 2021.
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Senador Federal4:

O desporto educacional pode ser praticado em estabeleci-
mentos escolares e não escolares. Seu objetivo é proporcionar o de-
senvolvimento integral da pessoa, sua formação para o exercício 
da cidadania e a prática do lazer. Para isso, devem ser evitadas a 
seletividade (isto é, a distinção entre as pessoas) e a competitivida-
de excessiva entre seus praticantes. O desporto educacional é tão 
importante que a nossa Constituição determina que, em matéria 
desportiva, ele tenha prioridade na distribuição dos recursos públi-
cos. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), estabelece que a educação física é obrigatória no currículo 
da educação básica. Por sua vez, o desporto de participação é aque-
le praticado livremente pelas pessoas, sem regras oficiais a serem 
seguidas, como as brincadeiras infantis. Sua finalidade é contribuir 
para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, pro-
mover a saúde, a educação e a preservação do meio ambiente. Já 
o desporto de rendimento compreende as modalidades esportivas 
praticadas conforme regras nacionais e internacionais, com vistas 
à obtenção de resultados e à competição entre seus praticantes. 
Além disso, possui a finalidade de integrar pessoas e comunidades 
do nosso país e de outras nações. Pode ser praticado de maneira 
profissional, quando o atleta recebe salário, ou de forma não profis-
sional. São exemplos dessa manifestação esportiva as modalidades 
disputadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como o futebol, o 
basquete, o atletismo e o tênis. Por fim, o desporto de formação se 
caracteriza pela iniciação esportiva do atleta, quando ele adquire 
conhecimentos para aperfeiçoar sua capacidade técnica esportiva, 
não somente para fins competitivos, mas também com finalidade 
recreativa.

Apesar de já haver essa divisão, não existe uma legislação nacio-
nal definidora das modalidades esportivas. O termo “modalidades”, na 
linguagem esportiva, refere-se, especificamente, aos variados tipos de 
atividades esportivas, como futebol, vôlei, tênis,etc.

Dentre os postulados em sede da Constituição Federal de 1988, o 
princípio da autonomia desportiva impôs limites à elaboração das leis 
versando sobre desporto no plano do Legislativo. Ficando a cargo das 
próprias instituições esportivas definir quais seriam as modalidades a 
fim de garantir sua autodeterminação, não cabendo, pois, ao Estado afir-
mar o que é ou não é modalidade esportiva existentes no país, valendo 
sim a autodeterminação daquelas entidades para tanto.

No mesmo sentido, já se manifestou a Comissão de Esporte 
(CESPO) da Câmara dos Deputados, quanto ao Projeto de Lei nº 3.450, 
de 2015, que pretendia promover uma modificação na “Lei Pelé” (Lei 
nº 9.615/1998, que institui normas gerais sobre o desporto), mediante a 
inclusão de inciso ao art. 3º da referida lei, com a finalidade de reconhe-
cer o desporto virtual como prática esportiva, in verbis5:

No entanto, inexiste na Lei Pelé – ou em qualquer legislação fe-
deral vigente no ordenamento jurídico– qualquer dispositivo que defina 
quais são as práticas esportivas reconhecidas como tal pelo Estado bra-
sileiro ou quais seriam as regras dessas modalidades. A sociedade e suas 
práticas esportivas são dinâmicas e uma regulamentação legislativa que 
discorresse sobre o reconhecimento de modalidades e suas respectivas 
regras, além de imensamente extenso, seria considerada incompleta e 
anacrônica, dado o surgimento de novas formas de modalidade espor-
tiva. 

As entidades de administração do desporto, exercendo sua auto-
nomia constitucional, previsto no art. 217, inciso I de nossa Carta Mag-
na, são os órgãos responsáveis pela organização e regulamentos de suas 
modalidades, não cabendo, assim, ao Poder Legislativo referida norma-
tização. Não se trata, portanto, de entrar no polêmico mérito de reco-
nhecer se determinada prática (jogos virtuais, futebol, xadrez, capoeira, 
skate, damas, 3 entre outras) é ou não esporte, pois a própria concepção 
da legislação esportiva brasileira não compreende tal definição. 

4  Disponível em https://www12.senado.leg.br/jovemsenador/
home/arquivos/textos-consultoria/tipos-de-desporto.
5  https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostra-
rintegra?codteor=1848128&filename=Parecer-CESPO-17-12-2019

Por fim, a Lei Pelé define apenas as quatro manifestações des-
portivas: desporto educacional; desporto de participação; desporto de 
rendimento; e desporto de formação, conforme seu art. 3º. O desporto 
virtual poderia estar inserido em cada uma dessas manifestações, de-
pendendo das características e do contexto em que é praticado. Não se 
refere, dessa forma, à nova manifestação desportiva, pois poderia ser 
desenvolvido de maneira lúdica (desporto de participação); com finali-
dade pedagógica (desporto educacional); ou privilegiando a competição 
(desporto de rendimento).

Posta assim a questão, opinamos pela rejeição da presente pro-
posição, tendo em vista a sua inconstitucionalidade material. Confor-
me acima exposto, o princípio da autonomia desportiva impôs limites 
à elaboração das leis versando sobre desporto no plano do Legislativo. 
Ficando a cargo das próprias instituições esportivas definir quais seriam 
as modalidades a fim de garantir sua autodeterminação, não cabendo, 
pois, ao Estado afirmar o que é ou não é modalidade esportiva existentes 
no país, valendo sim a autodeterminação daquelas entidades para tanto.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 211/2021, em face de sua inconsti-
tucionalidade material.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 211/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de  maio de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

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

_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 451/ 2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 355, de 18 de maio de 2021, que 
Dispõe sobre a criação do 2º Batalhão de Polícia Militar de Turismo 
e do 39º Batalhão de Polícia Militar, e dá outras disposições.

Em suma, a propositura de Lei sob exame propõe a criação na 
estrutura da Polícia Militar, do 2º Batalhão de Polícia Militar de Tu-
rismo (2º BPTur), no Município de Barreirinhas, tendo como área 
de circunscrição nos municípios de Primeira Cruz, Santo Amaro, Pau-
lino Neves, Tutóia, Água Doce, Araioses e Humberto de Campos, bem 
como do 39º Batalhão de Polícia Militar, no Município de Lago da 
Pedra, tendo como área de circunscrição os Municípios de Lago dos 
Rodrigues, Lago do Junco, Bom Lugar, Lagoa Grande do Maranhão, 
Paulo Ramos, Vitorino Freire, Altamira do Maranhão, Marajá do Sena 
e Brejo de Areia.

Propõe ainda a propositura, que ficam transformados: o cargo de 
Subcomandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 
no cargo de Comandante do 2º BPTur; o cargo de Diretor Pedagógico 
I, do Colégio Militar Tiradentes III, no cargo de Subcomandante do 2º 
BPTur; o cargo de Gestor Pedagógico I, do Colégio Militar Tiradentes 
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IV, no cargo de P/4 do 2º BPTur.

Esclarece a Mensagem Governamental que, as mudanças cons-
tantes desta proposta legislativa não implicarão criação de qualquer 
cargo público. Serão utilizados exclusivamente cargos já existentes na 
estrutura da Administração Pública, com adaptações por meio de alte-
ração de nomenclaturas e remanejamento entre as estruturas do Poder 
Executivo.

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

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

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

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

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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na 
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabele-
cidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo subme-
tê-las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (acrescidos 
pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

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

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

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

ditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia 

Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do Estado.” 
Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória 
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder 
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações estabele-
cidas na Magna Carta da República para edição de MP, in verbis:

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

I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Cor-
po de Bombeiros Militares;

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

III – organização administrativa e matéria orçamentária. (mo-
dificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 
28/08/2013)

IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provi-
mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;

V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

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).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, pois versa sobre a fixação e alteração dos efetivos da Polícia 
Militar; organização administrativa; servidores públicos do Estado, 
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 
62, §1º, da CF/88.

Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade do 
assunto tratado pela referida Medida Provisória, estando em conformi-
dade com os dispostos constitucionais acima.   

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.

Nesse contexto, a relevância da matéria tratada na Medida Pro-
visória em apreço reside, em especial, na necessidade de fortalecer o 
efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão e, assim, garantir a 
manutenção da prestação adequada e contínua dos serviços de segu-
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rança pública.

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

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

Contudo, a urgência decorre do princípio da eficiência (art. 37, 
caput, da Constituição da República), e do princípio da supremacia do 
interesse público, os quais demandam velocidade na realização de mu-
danças administrativas com vistas a assegurar a adequada prestação 
dos serviços públicos, como bem esclarece a Mensagem que acompa-
nha a propositura.

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

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do Su-
premo Federal sobre o assunto, vejamos:   

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

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos 
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, verti-
dos nos conceitos jurídicos indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgên-
cia’ (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao 
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de po-
deres (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-
4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 
1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-
MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto 
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário, DJ de 
29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, julga-
mento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-2012.”

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

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória 
em comento, dada a relevância da matéria tratada nesta Medida Pro-
visória, em especial, na necessidade de fortalecer o efetivo da Polícia 
Militar do Estado do Maranhão e, assim, garantir a manutenção da pres-
tação adequada e contínua dos serviços de segurança pública. É essa, 
pois, a relevância da matéria.

 Quanto à urgência da matéria, a mesma decorre do princípio da 
eficiência                   (art. 37, caput, da Constituição da República), e 
do princípio da supremacia do interesse público, os quais demandam 
velocidade na realização de mudanças administrativas com vistas a as-
segurar a adequada prestação dos serviços públicos, conforme aduz a 
Mensagem Governamental.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida 

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da 
estimativa do impacto financeiro-orçamentário, esclarecendo, portan-
to, que as medidas, ora propostas, não implicarão em criação de 
qualquer cargo público, o que subentende que não implicará em 

aumento de despesas (Mensagem Governamental nº 054/2021).

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

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

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a presente 
Medida Provisória visa implementar alterações na estrutura e o desdo-
bramento operacional da Polícia Militar do Maranhão, tornando a ação 
policial mais efetiva. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:

Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-
sória nº. 355/2021, 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 355/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 25 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 452 /2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Bacuri, o Senhor  Washington Luís 

de Oliveira, através do Ofício nº 027/2021, datado de 24 de maio de 
2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de estado 
de calamidade pública no Município de Bacuri, neste Estado, em razão 
do agravamento da crise de saúde pública decorrente da Pandemia de 
Doença Infecciosa viral respiratória, causada pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19) em complementação às ações definidas no Decreto Muni-
cipal nº 011, de 17 de maio de 2021 e Decretos antecedentes, e ainda, 
suas repercussões nas finanças públicas municipais, e para os fins do 
art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e dá outras 
providências.

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-
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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 Bacuri, através do Decreto Municipal nº 
011, de 17 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 Bacuri, 
na forma seguinte:

   Projeto de Decreto Legislativo nº 047/2021 

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

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Che-
fe do Poder Executivo do Município de Bacuri, 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 011, de 17 de 
maio de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Município 
de Bacuri.

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 047/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor 
Deputado Doutor Yglésio.

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

em 25 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                                                    _________________________
__________________________                                      

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2021, NA SALA 
DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

ADELMO SOARES-  PRESIDENTE                   
RAFAEL LEITOA                                       
CIRO NETO          
DOUTOR YGLÉSIO                                                                                                                                           

PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER Nº 415/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 353/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação 
da Força Estadual Integrada de Segurança Pública.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 390/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
219/2021, 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 coletividade e dá outras 
providências.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

  PARECER Nº 397/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 081/2021, que dispõe sobre o prazo de validade 
de Laudo Médico Pericial que atesta Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: ANEXAÇÃO DO PL Nº 081/2021 AO PL Nº 

117/2021 E AO  131/2021, nos termos do voto do relator.

PARECER Nº 343/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
182/2021, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os          aprovados 
no Concurso da Polícia Civil do Estado do Maranhão para admissão em 
curso de formação e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO 
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA               
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
            
PARECER Nº 429/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

069/2021, dispõe sobre o direito à Saúde Mental nos Ambientes Peni-
tenciários construídos e mantidos pelo Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 271/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
017/2020, que propõe altera a Lei Ordinária Estadual nº 8.884 de 2008, 
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que dispõe sobre o Uso de Embalagens Plásticas Biodegradáveis a se-
rem utilizadas nos Estabelecimentos comerciais no Estado do Mara-
nhão.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº400/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 093/2021, que dispõe sobre a proibição de película 
automotiva em veículos oficiais no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO 
DECISÃO: REJITADO por unanimidade, nos termos do voto do 

relator.

PARECER Nº 404/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
094/2021, que dispõe sobre a preferência de imunização dos profissio-
nais que atuam nos cemitérios, no âmbito do Estado do Maranhão   

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 419/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
092/2021, que dispõe sobre Sistema de Mensagens Eletrônicas para 
cancelamento de serviços bancários nas agências localizadas no Estado 
do Maranhão.         

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 403/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
082/2021, que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de homici-
das de Agentes de Segurança Pública e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 424/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
107/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e 
casas noturnas adotarem medidas de auxílio e proteção à mulher que se 
sinta em situação de risco.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 405/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
025/2021, que dispõe sobre a inclusão no grupo de prioridade e obriga-
toriedade de vacinação para categoria dos policiais militares, policiais 
civis e bombeiros militares do Estado do Maranhão e dá outras provi-
dências.

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 426/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

155/2021, que dispõe sobre as diretrizes para implantação de Centros 
Especializados em Acolhimento, Reabilitação e Tratamento de pacien-
tes com sequelas da COVID-19 no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providencias.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 417/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
255/2021, que institui o Dia Estadual de Combate ao Assédio Sexual 
contra Mulheres no ambiente de trabalho público ou privado, a ser ce-
lebrado, anualmente, no dia 16 de dezembro.

AUTORIA: Deputado DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 422/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
232/2021, que institui diretrizes para o apoio médico e psicológico dos 
policiais civis, militares, policiais penais e bombeiros militares vincula-
dos à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 431/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
258/2021, que institui e inclui, no Calendário Oficial do Estado Do 
Maranhão, o dia Estadual dos Defensores e Defensoras dos Direitos 
Humanos.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 430/2021 – Emitido ao PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 045/2021, nos termos do OFÍCIO Nº 
005, de 12 de maio de 2021, solicitando reconhecimento por esta Casa 
Legislativa o Estado de Calamidade Pública no Município de Fortuna, 
em virtude da existência de casos confirmados de contaminação do CO-
VID – 19, tendo registro de 18 óbitos do referido Municípios, exigindo 
ações urgentes para combater a sua proliferação diante da escassez de 
vacinas suficientes para toda população fortunense. DECLARA, o pe-
dido de reconhecimento estado de calamidade pública no Município 
de Fortuna.

AUTORIA: MUNICÍPIO DE FORTUNA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do 

Relator, contra o voto do Senhor Deputado DOUTOR YGLÉSIO.

PARECER Nº 430/2021 – Emitido ao PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 044/2021, nos termos do OFÍCIO Nº 
420, de 11 de maio de 2021, solicitando reconhecimento por esta Casa 
Legislativa o Estado de Calamidade Pública no Município de Paço do 
Lumiar, em virtude da existência de casos confirmados de contamina-
ção do COVID – 19. DECLARA, o pedido de reconhecimento estado 
de calamidade pública no Município de Paço do Lumiar.

AUTORIA: MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator, 
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PARECER Nº 412/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Jean Carlos Nunes 
Pereira.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 411/2021– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Antônio da Concei-
ção Costa Ferreira.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 413/2021– Emitido ao PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/2021, que Concede o Título de 
Cidadão Maranhense ao Senhor Célio Luiz Barbosa, natural de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 414/2021– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Frederico Veloso de 
Castro.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 416/2021– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Cel Carlos Augusto 
Furtado Moreira.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 421/2021– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/2021, que Concede o Título de Cida-
dão Maranhense ao Senhor Francisco Robério Lemos Pereira, natural 
da cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 408/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 035/2021 
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração ao Antônio Claudio dos Santos Neto, leitor de 218 livros, desde 
os 04 anos de idade.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 
do Relator.

PARECER Nº 409/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 037/2021 
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admi-
ração à Classe de Enfermeiro(a)s no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.               

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 20 de maio de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
002/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3320/2020-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Tomada de Preço, no dia 15 de junho às 09:30h, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br contratação de empresa especializada para a execução 
dos serviços de engenharia para correção dos problemas de desalinha-
mentos e empenamentos na estrutura que compõe o painel de vidro 
existente na Galeria “Deputado João Evangelista”. O edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.
br e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo 
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, 
das 08:00 às 14:00. São Luís, 21 de maio de 2021. Alexandre Henrique 
Pereira da Silva. Membro Relator

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1767/2020-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Tomada de Preço, no dia 16 de junho às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br Contratação de empresa de engenharia especializada 
para examinar as causas, diagnosticar, fazer avaliação, apresentar re-
latório técnico pericial aprofundado e propor correções de toda a pro-
blemática em especial relativas aos elementos estruturais de concreto 
armado e metálico e aos elementos de vedação, divisória, pele de vidro, 
pisos, forros e cobertura, fornecendo todos os projetos, especificações, 
orçamento e demais documentos técnicos necessários à contratação 
das obras de correção dos problemas nas partes interna e externa do 
Complexo de Comunicação”. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br 
no link Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/
ALEMA, através da apresentação de dispositivo de armazenagem ele-
trônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. 
São Luís, 21 de maio de 2021. Alexandre Henrique Pereira da Silva. 
Membro Relator

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
014/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3236/2020-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
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Pregão Eletrônico, no dia 07 de junho às 09:00h, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br para contratação de empresa especializada no forneci-
mento e infraestrutura de telecomunicações em Fibra ótica Apagada 
para utilização pelo Complexo de Comunicação desta Casa. O edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.com-
prasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda 
ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação 
de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante 
os dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 21 de maio de 2021. Gabriel 
Manzanno Dias Marques. Pregoeiro da ALEMA

OFÍCIO Nº 027/2021 de 24 de maio de 2020.
Ao Excelentíssimo Senhor Othelino Nova Alves Neto.
MD Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.

Ref.: Encaminha o Decreto Municipal nº 011/2021 e demais 
documentos correlatos para o reconhecimento do Estado de Cala-
midade decretado no Município de Bacuri.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Senhoria o Decreto Municipal nº 011/2021 

que declara Estado de Calamidade em Saúde Pública no Município de 
Bacuri – MA, em razão da pandemia de doença infecciosa viral, causa-
da pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Encaminho também o Decreto Legislativo Municipal nº 01/2021 
que reconheceu o estado de calamidade no Município de Bacuri.

Diante do Exposto, vimos perante Vossa Senhoria solicitar o re-
conhecimento por esta Casa Legislativa do Estado de Calamidade em 
Saúde Púbica do Município de Bacuri, de que trata o Decreto Municipal 
nº 011/2021, para que o mesmo surta todos os seus efeitos legais.

No mais, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria.
Bacuri – MA, 24 de maio de 2021.

Atenciosamente, 

WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI

DECRETO Nº 011/2021 DE 17 DE MAIO DE 2021.

Declara Estado de Calamidade 
Pública no Município de Bacuri em de-
corrência da existência de casos de con-
taminação pela COVID-19, classificação 
COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa 
Viral.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a Lei Orgânica do Município de Bacuri – MA,

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 196 e 197 da Cons-
tituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia 
de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único 
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como 
a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO os limites de fornecimento de insumos e de 
contratações de equipes médicas, para ampliação de unidades de inter-
nação hospitalar, destinadas a suprir o aumento exponencial de pacien-
tes infectados pela COVID-19 no Estado do Maranhão e também do 
Município de Bacuri-MA;

CONSIDERANDO que o Município de Bacuri elaborou Plano 
de Contingência, bem como tem adotado, ao longo dos últimos meses, 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 

à saúde pública, em especial os decorrentes do Coronavírus (SARS-
-CoV-2);

CONSIDERANDO que os danos e prejuízos causados pelos 
problemas biológicos comprometem parcialmente a capacidade de res-
posta do poder público estadual;

CONSIDERANDO que por meio do Decreto nº 35.672, de 19 de 
março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado 
do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contaminação pela 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o qual foi 
reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legisla-
tivo nº 498, de 24 de março de 2020, e reiterado pelo Decreto nº 35.742, 
de 17 de abril de 2020, pelo Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020, e 
pelo Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, sendo que a última 
declaração de estado de calamidade pública no Estado do Maranhão 
se deu por meio do Decreto nº 36.264, de 14 de outubro de 2020, foi 
reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Mi-
nistério do Desenvolvimento Regional, por meio da Portaria nº 2.724, 
de 26 de outubro de 2020, com validade até 12 de abril de 2021;

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

CONSIDERANDO a persistência do referido desastre bioló-
gico, o elevado número de pessoas contaminadas pela COVID-19 em 
todo o Estado do Maranhão, bem como no Município de Bacuri e o 
Parecer da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Cor-
po de Bombeiro Militar do Maranhão, que recomenda a ratificação da 
declaração de estado de calamidade pública ante os efeitos oriundos de 
problema biológico (Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0).

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 013/2020, de 
13 de maio de 2020, decretou Estado de Calamidade em Saúde Pública 
no Município de Bacuri até 31 de dezembro de 2020 em decorrência 
de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus, 
com classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, Reco-
nhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e pela 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do De-
senvolvimento Regional;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 36.597 de 17 de 
março de 2021 Declara Estado de Calamidade Pública em todo o terri-
tório do Estado do Maranhão, em decorrência da existência de casos de 
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infec-
ciosa Viral, reconhecido pela Defesa Civil Nacional através da Portaria 
Ministerial nº 547, de 26 de março de 2021.

CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo Municipal asse-
gurar insumos para que a crise sanitária seja superada o mais rapida-
mente possível:

DECRETA

Art. 1º Fica declarado Estado De Calamidade Pública, em todo 
o território do Município de Bacuri, para fins de prevenção e enfrenta-
mento à COVID-19 (Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), 
infecção causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2º As medidas sanitárias destinadas à contenção da CO-
VID-19 e enfrentamento do estado de calamidade pública a que se refe-
re este Decreto constarão de normas específicas.

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

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

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos por 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis median-
te novos decretos, consoante indicadores epidemiológicos estaduais, 
regionais e municipais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI - 
MA, EM 17 DE MAIO DE 2021.

WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI




