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COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)
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Titulares

Suplentes
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PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE
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SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA
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Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Carlinhos Florêncio

Suplentes

Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ariston
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Arnaldo Melo
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PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
Titulares

Deputado Ciro Neto
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Helio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Deputado Ariston
Deputado Wellington do Curso
Deputado Helio Soares
Deputado Duarte Junior
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Ana do Gás
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Ricardo Rios

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00
SECRETÁRIA
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Deputado Roberto Costa
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Suplentes

Deputado Vinícius Louro
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Suplentes
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PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Vinícius Louro
Deputado Leonardo Sá
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Deputado Rafael Leitoa
Deputada Daniella
Deputada Betel Gomes
Deputado Pastor Cavalcante

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE
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Dep. Adelmo Soares

SECRETÁRIA
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Deputada Helena Duailibe

Suplentes
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Deputada Prof. Socorro Waquim
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Suplentes
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Deputado Arnaldo Melo
Deputada Mical Damasceno
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PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ariston
Deputado Arnaldo Melo
Deputada Helena Duailibe

Suplentes

Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Daniella
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Adriano
Deputado Jota Pinto

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Márcio Honaiser
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edson Araújo
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Leonardo Sá

XIII - Comissão de Turismo
REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

Suplentes

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares

Deputado Jota Pinto
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputada Betel Gomes

Titulares

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ariston
Deputado Antonio Pereira
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputada Betel Gomes

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Titulares

Suplentes

IV - Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
Titulares

Deputado Márcio Honaiser
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Neto Evangelista
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Junior
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares

Suplentes

Suplentes

Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 / 06 / 2022 – 3ª FEIRA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 14.06.2022 – (TERÇA-FEIRA)
I – PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
EM DISCUSSÃO EM VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE
1. PROJETO DE LEI CONVERSÃO Nº 002/2022, DE AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CRIA A CLASSE D(ASSOCIADO), NO CARGO DE
PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, DO
SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR, CRIA NA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO – UEMASUL, A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PROEXAE, CRIA CARGOS EFETIVOS E CARGOS EM COMISSÃO NOS
TERMOS EM QUE ESPECIFICA, ALTERA A LEI Nº 5.931, DE 22
DE ABRIL DE 1994, A LEI Nº 10.558, DE 06 DE MARÇO DE 2017,
A LEI Nº10.721 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. ACATANDO EMENDA OFERECIDA PELO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA - RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
II – MEDIDA PROVISÓRIA
ENCERRADA A DISCUSSÃO EM VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE
2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 384/2022, ENCAMINHADA
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 033/2022, ALTERA
A LEI Nº 6.839, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1986, QUE DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA
REMUNERADA PARA A REALIZAÇÃO DE TAREFAS POR PRAZO CERTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.
III - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL
ÚNICO TURNO
3. PARECER Nº 299 /2022, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO
PROJETO DE LEI Nº 535/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO
ARISTON SOUSA, QUE INSTITUI A CAMPANHA DE INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO ESTADO
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM SUBSTITUTIVO. RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.
IV – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ.
151,155,/22).
4. PROJETO DE LEI Nº 516/2021, DE AUTORIA DO DE-
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PUTADO CIRO NETO, QUE RECONHECE O MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS, NO ESTADO DO MARANHÃO, COM A HOMENAGEM QUE ESPECIFICA. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
5. PROJETO DE LEI Nº 590/2021, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE INCLUI, NO CALENDÁRIO
OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.
V – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ.
148/22).
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
064/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA, NATURAL DE SANTOS
- SP. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO
MÁRCIO HONAISER.
VI - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
037/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “SARGENTO
SÁ” AO POLICIAL MILITAR ADRIANO DA SILVA BRITO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO
SOARES.
VII– REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
8. REQUERIMENTO Nº 159/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
ENVIADA À
BANCADA MARANHENSE DO SENADO, COMPOSTA PELOS
EXCELENTÍSSIMOS SENADORES WEVERTON ROCHA,
ELIZIANE GAMA E ROBERTO ROCHA, SOLICITAÇÃO PARA
QUE TRAMITE EM REGIME DE URGÊNCIA, O PROJETO DE
LEI Nº 4467/2020, DE INICIATIVA DA SENADORA ROSE DE
FREITAS (PODEMOS/ES), QUE ALTERA A LEI Nº 10.406, DE
10 DE JANEIRO DE 2002 (CÓDIGO CIVIL), PARA IMPEDIR
A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS OU A PARTILHA DE BENS
ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO OU DA
UNIÃO ESTÁVEL, EM FAVOR DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO
AGRESSOR.
9. REQUERIMENTO Nº 161/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CESAR PIRES, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO CONVITE AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, DR. EDUARDO NICOLAU PARA PRESTAR INFORMAÇÕES A ESTA CASA SOBRE
O APARELHAMENTO DO SISTEMA DE JUSTIÇA DO ESTADO,
COM RELAÇÃO A CRIMES CIBERNÉTICOS.
VIII – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA
10. REQUERIMENTO Nº 158/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM, SOLICITANDO
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QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA
AUSÊNCIA DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 02 DE JUNHO DO
ANO EM CURSO.
11. REQUERIMENTO Nº 163/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANA DO GÁS, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO,
POR ESTAR REPRESENTANDO ESTE PODER NA CERIMONIA
DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO
PROJETO EXPANSÃO DO COLÉGIO MILITAR NO ESTADO DO
MARANHÃO NO PALÁCIO DOS LEÕES.
REQUERIMENTO Nº 162 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 158, VI, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - RIALEMA, requeiro
a Vossa Excelência, a retirada de tramitação do Projeto de Lei Ordinária n.º 465/2021, de minha autoria por motivos de força maior.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 08 de junho de
2022. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 15.06.2022

NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 200 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 555/2021, de autoria do
Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que Dispõe sobre a criação do Selo
‘Estudantes Doadores’ para as Universidades, Centros Universitários
e Faculdades que estimularem o trote solidário com o objetivo de incentivar a doação de sangue no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criado o Selo Estudantes Doadores para universidades, centros universitários e faculdades
que estimularem o trote solidário com o objetivo de incentivar a doação
de sangue e reabastecer, de maneira regular, os estoques de sangue do
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Maranhão.
Contsa na Justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei,
objetiva dar amplitude à causa da doação de sangue, problemática recorrente na HEMOMAR do Estado do Maranhão, tendo esse problema
restado ainda mais evidente durante o ápice da pandemia.
De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
Nota-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de selo.
Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o estabelecimento de
selo é residual dos Estados-membros da Federação.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se parlamentar pode iniciar Projeto de Lei, cujo teor seja estabelecer ou retirar
atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em análise
desta proposição.
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: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
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Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de
18/12/1998)
Observa-se assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva
de iniciativa, padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.
Assim sendo, objetivando aperfeiçoar a proposição de Lei, sob
exame, sugerimos que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições do Poder Executivo constantes da propositura
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:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 555/2021, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 555/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages

Vota contra

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 555 /2021
Dispõe sobre a criação do
Selo “Estudantes Doadores» para as
Universidades, Centros Universitários
e Faculdades que estimularem o trote
solidário com o objetivo de incentivar a
doação de sangue no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências.
Art. 1º Fica criado o Selo Estudantes Doadores para universidades, centros universitários e faculdades que estimularem o trote solidário com o objetivo de incentivar a doação de sangue e reabastecer,
de maneira regular, os estoques de sangue do Centro de Hemoterapia e
Hematologia do Maranhão.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, todo estudante que aderir
à campanha, doando sangue, terá sua falta abonada no dia.
Art. 2º O Selo é um reconhecimento gratuito e não implicará no
pagamento de qualquer valor financeiro para as universidades, centros
universitários e faculdades participantes.
Parágrafo único. O objetivo exclusivo da obtenção do selo é valorizar e incentivar a doação de sangue e reabastecimento do estoque
de bolsas de sangue no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Maranhão.
Art. 3º Para a aquisição do selo, as instituições educacionais de
ensino superior devem se comprometer em organizar campanhas de
doação de sangue anual ou semestralmente, em parceria com o Centro
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de Hemoterapia e Hematologia do Maranhão.
Art. 4º As Instituições de Ensino Superior, bem como suas Agremiações Estudantis internas ficarão autorizadas a utilizar o selo Estudantes Doadores para divulgar e promover a importância da doação de
sangue.
Art. 5º O selo tem validade de um ano, podendo ser renovado,
desde que as instituições de ensino superior deem continuidade às ações
de doação de sangue.
Art. 6º O selo não poderá ser utilizado para validar os processos
de qualidade de produtos ou serviços destas instituições educacionais
de ensino superior.
Art. 7º O uso do selo é restrito às instituições de ensino superior e
respectivas agremiações, sendo intransferível o direito de uso.
Art. 8º O usuário da marca receberá uma cópia digital reproduzível do selo Estudantes Doadores, junto com manual de cores e utilização.
Parágrafo único. O usuário não está autorizado a fazer qualquer
alteração gráfica na marca, alterações nas dimensões da marca são
autorizadas, desde que respeitem as proporções do tamanho, não distorçam, alterem ou danifiquem a figuração do selo, mantendo-o legível.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 218 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 413/2021, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que visa dispor sobre a
obrigatoriedade dos oficiais dos cartórios de registro civil do Estado
comunicarem as certidões de óbito lavradas ao Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Maranhão (TRE/MA) e ao órgão responsável pela
emissão da carteira de identidade.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, os oficiais dos cartórios
de registro civil do Estado ficam obrigados a remeter cópias das certidões de óbito lavradas nos cartórios ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Maranhão e ao órgão responsável pela emissão da carteira
de identidade.
Prevê ainda a propositura, que ao TRE/MA serão encaminhadas
apenas as certidões de óbito das pessoas na faixa etária de 16 a 65 anos.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a adequada 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 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).
Ademais, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão aduz
que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao 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.
Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional
explícita e inequívoca”.
Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de ini-
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ciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de inconstitucionalidade formal da norma.
Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria
constituição”1..
Deve-se verificar se a proposição apresentada é a adequada para
a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou regimentais
quanto à sua escolha.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 413/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 413/2021, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 234 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 316/2021, de autoria do
Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Dispõe sobre a vedação da
exigência de experiência prévia na seleção de estagiários no âmbito
do Estado do Maranhão.”
A Proposição de Lei, em epígrafe, além de vedar a exigência de
experiência prévia de estagiários nas seleções de estágios, também está
estabelecendo multa às pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Com efeito, a Magna Carta Federal, no seu art. 22, inciso I, determina que compete à União legislar sobre direito do trabalho, in verbis:
“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)
Ademais, em exercício de sua competência legislativa privativa,
a União editou a Lei nº 11.788/2008, que Dispõe sobre o estágio de
estudante.
Nota-se que, as matérias referentes a direito do trabalho como
no caso em tela, são de competência privativa da União, não podendo
o Estado legislar sobre o assunto, sob pena de ferir as normas de competência do processo legislativo estabelecido na Magna Carta Federal,
1
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.
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padecendo de inconstitucionalidade monoestática (formal).
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
316/2021, em face sua inconstitucionalidade formal, por ferir normas
de competência material e com isso as normas do devido processo legislativo.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 316/2021, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 236 /2022
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 570/2021, de autoria
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Cria o Programa de Apoio Psico
Socioemocional nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública Estadual de Ensino do Maranhão.
Nos termos do presente Projeto de Lei, o Programa visará prestar
assistência psicológica e socioemocional ao corpo docente, discente e
demais profissionais da educação da rede pública estadual que estão
somatizando em seu cotidiano os efeitos da pandemia do COVID-19,
refletindo na aprendizagem desfavoravelmente.
Prevê ainda a propositura, que o Programa poderá contar com
a parceria da Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado
de Saúde e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e através de
convênio contar com o apoio de outras instituições públicas e privadas
com habilidades socioemocionais e de terapia de grupo.
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 privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, 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 iniciativa do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram 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 Supremo Tribunal Federal, in verbis:
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“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estrutura 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 reserva, 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 ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais 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, estanques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados,
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs.
438/439). (Grifei)
Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária
Anual, senão vejamos:
Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.
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 Secretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual,
viola o princípio da separação dos poderes (Art.2º da Constituição Federal), invadindo matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder
Executivo Estadual.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
570/2021, 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 570/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
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em 17 de maio de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wendell Lages
Deputado Zé Inácio
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 267 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 089/2022, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que
“institui o Prêmio Jovens Escritores nas escolas públicas do Estado
do Maranhão, com a finalidade de incentivar os jovens à literatura”.
Nos termos do Projeto de Lei, sob exame, o Poder Executivo,
no âmbito de sua atuação, fica autorizada a instituir o Prêmio Jovens
Escritores. O referido prêmio terá como objetivo o fomento dos jovens
à literatura, à formação acadêmica e cultural, devendo o seu tema ser
apresentado, todo o início do mês de abril.
O Prêmio será procedido em duas categorias (ensino fundamental
II e ensino médio), com temas diversos a cada uma delas.
Ademais, a propositura de Lei sob análise, acrescenta que os vencedores receberão os seguintes prêmios: Os professores dos alunos
premiados bem como a instituição de ensino receberão homenagens
por conta dos seus trabalhos realizados. Os alunos classificados nos
termos do § 5.º do artigo 1.º receberão prêmios de participação,
Todos os alunos classificados receberão 2 (dois) pontos adicionais e
os vencedores 5 (cinco) pontos nos programas educacionais de competência da Secretaria de Estado da Educação.
Em sendo analisados os dispositivos da proposição, observamos
a relevância do presente projeto, contudo, na perspectiva constitucional,
alguns vícios de forma foram evidenciados.
O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual.
Observando-se os citados artigos verifica-se a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de Lei que disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
Administração Pública Estadual.
A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:
“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual.
Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as competências/atribuições do Executivo Estadual,
e neste contexto, sobre as normas e diretrizes para a instituição de uma
premiação escolar.
Com efeito, faz-se necessário asseverar que as chamadas “leis
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autorizativas”, (caso em espécie) não possuem resultados efetivos, nos
casos em que não há previsão constitucional para que o Legislativo tenha que autorizar o Executivo na prática de algum ato jurídico específico, pois além de serem inconstitucionais, a sua implementação fica
completamente adstrita à órbita discricionária do Poder Executivo, ou
seja, ele decide quando e como fazer ou se irá fazer ou não, porquanto,
tal norma é inócua.
Os Projetos de Leis autorizativos constituem mera sugestão ao
Poder Executivo e, por isso, são inconstitucionais e injurídicos, por tratarem de matéria cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo e por não conterem o comando obrigatório, nada acrescentando ao
ordenamento jurídico.
Destaco que no caso em tela, não aplica a edição de lei autorizativa, pois não há preceito constitucional ou legal que estabeleça a necessidade do Poder Legislativo editar uma norma autorizando o Poder
Executivo a criar atribuições para seus próprios órgãos.
Posto isto, as opções que se abrem ao Legislativo Estadual no
caso em pauta são o discurso legislativo e a indicação.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº
089/2022, visto que a proposição padece de 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 089/2022, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 275 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 187/2022, de autoria
do Senhor Deputado Wendell Lages, que Dispõe sobre a comunicação
dos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a
ocorrência ou indício de violência contra idoso e pessoas com deficiência no seu interior.
Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, a comunicação,
deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em andamento
e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato.
Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.292, de 09 de julho de
2020, que Obriga os condomínios residenciais, localizados no Estado
do Maranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra mulheres,
crianças, adolescentes ou idosos.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis.”
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Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão
vejamos:
“Art. 169. Consideram-se prejudicadas:
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa
ou transformado em diploma legal”;

teção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o § 2º (...).
Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de forma específica,
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 ditames 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.)

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de
Lei nº 187/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.292, de 09 de julho de 2020, o qual
possui o mesmo sentido.
É o voto.

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. 6, VII,
do CDC, estabelece que são direitos básicos dos consumidores, dentre
outros “o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e
técnica aos necessitados”.
Na ADI 4.118/RJ, julgada em 02/03/2022, a Suprema Corte, em
relação a matéria semelhante, se posicionou da seguinte forma: “[...]
O artigo 1º da Lei estadual nº 5.273/2008, editada na vigência da Lei
federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), ostenta nítido caráter suplementar - silente a lei geral acerca da gratuidade no canal telefônico, caso disponibilizado no âmbito do Serviço
de Atendimento ao Consumidor – SAC, por empresas de televisão
por assinatura e estabelecimentos comerciais de venda no atacado
e no varejo -, bem como amplia o campo protetivo dos direitos do
consumidor, sem desrespeitar os limites territoriais do ente federado
estadual”.
Em sintonia com isso, o julgamento da ADI nº 4.533, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, destacou-se que: “Nos casos em que a
dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange
mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha
a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria”.
Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao Projeto
de Lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infraconstitucionais, sendo perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico
pátrio, uma vez que amplia e efetiva a proteção ao direito do consumidor, encontrando-se, portanto, no âmbito de competências dos Estados para legislar sobre critérios complementares visando adequar
as peculiaridades e circunstâncias locais, definidos pela legislação
federal em matéria que envolve direito do consumidor, sem invadir,
portanto, a competência geral da União (§1º, do art. 24, da CF/1988).

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 187/2022,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 285 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 165/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior,
que Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de televisão por assinatura, telefonia e internet, estabelecimentos comerciais de vendas no
varejo e atacado, que possuam serviço de atendimento ao consumidor SAC, de colocarem à disposição dos seus clientes, no âmbito do Estado
do Maranhão, atendimento telefônico gratuito, através do prefixo 0800.
Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam as empresas de televisão por assinatura, telefonia e internet, estabelecimentos comerciais
de venda no varejo e atacado, no âmbito do Estado do Maranhão, que
possuam serviço de atendimento ao consumidor - SAC, a colocarem à
disposição de seus clientes atendimento telefônico gratuito, através do
prefixo 0800, para efetuar reclamações, esclarecimento de dúvidas e
prestação de outros serviços.
A Constituição Federal de 1988 estabelece que a União, Estados
e Distrito Federal podem legislar concorrente sobre produção, consumo e responsabilidade por danos ao consumidor (incisos V e VIII,
do art. 24, da CF/1988).2
Dessa forma, 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 pro-

2

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;[...]

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 165/2022, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 165/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”, em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios

Vota contra

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 287 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 017/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior,
que Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam fogos de artifício e/ou explosivos com potência similar realizarem a identificação dos dados dos seus clientes para efeito de mantê-los
em cadastro e de encaminhamento às Polícias Civil e Militar, na forma
que especifica.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, os estabelecimentos
que comercializam fogos de artifícios e/ou explosivos com potência
similar no Estado do Maranhão ficam obrigados a identificar os dados
dos seus clientes para efeito de mantê-los em cadastro e de encaminhamento às Polícias Civil e Militar.
Estabelece ainda a propositura, que imediatamente após a
venda de fogos de artifício e/ou explosivos com potência similar, juntamente com a foto, deverão ser encaminhados para as Polícias Civil e
Militar o número do CPF, da carteira de identidade e o endereço, com
respectivo comprovante, de cada cliente.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.
O art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão, aduz que, “a
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao 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.
Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que
- por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita
e inequívoca”.
Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de iniciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de inconstitucionalidade formal da norma.
Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria
constituição”3.
Deve-se verificar se a proposição apresentada é a adequada para
a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou regimentais
quanto à sua escolha.
Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência legislativa: privativa e concorrente.
Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por
danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da República).
3
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.
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Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso.
Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema,
estampada na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando constitucional que trata das competências concorrentes dos entes federados não
nos dar uma resposta segura quanto aos limites do poder de suplementação legal dos Estados, o que pode ensejar questionamentos quanto
à legitimidade de construção legislativa local quando já existe norma
federal a tratar do tema, no presente caso, as dúvidas quanto a essas limitações são totalmente defenestradas pela própria Lei Federal aplicada
ao objeto em tela.
Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem
como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia das relações de consumo.
Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios fundamentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:
Lei Federal n° 8.078/1990.
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o
consumidor:
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da administração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços prestados
ao consumidor é fonte estruturante do CDC.
Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos oferece
azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente Projeto
de Lei:
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa,
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e
consumo de produtos e serviços.
        § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a
publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação
e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem
necessárias.
Nessa quadra, é juridicamente possível a confecção de Lei Estadual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a
preservação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações
consumeristas.
Com efeito, observa-se que o Projeto de Lei, ao se adequar as
premissas postas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal que regulamenta o tema.
Portanto, da análise do Projeto de Lei, verifica-se que esse
coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição da
República, bem como com o Sistema de Proteção ao Consumidor
instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
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VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 017/2022, por não possuir
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 017/2022, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 190/2022,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 289 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 190/2022, de autoria
da Senhora Deputada Andreia Rezende, que Institui a obrigatoriedade
da realização de exame oftalmológico conhecido como “teste do olhinho” em todas as crianças nascidas em maternidades e estabelecimentos
hospitalares públicos do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, ficam as maternidades
públicas do Estado do Maranhão obrigadas a oferecer gratuitamente
o “Teste do Olhinho”, exame oftalmológico que faz um diagnóstico
clínico de retinopatia da prematuridade, catarata e glaucoma congênito,
infecções, traumas de parto e cegueira, por meio da técnica conhecida
como “Reflexo Vermelho” em todas as crianças nascidas em maternidades e estabelecimentos hospitalares do Estado.
Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.018, de 02 de maio de
2019, que torna obrigatória a realização do teste do reflexo vermelho
em todos os hospitais e maternidades para crianças recém-nascidas no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis.”
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão
vejamos:
“Art. 169. Consideram-se prejudicadas:
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa
ou transformado em diploma legal”;
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de
Lei nº 190/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.018, de 02 de maio de 2019, o qual
possui o mesmo sentido.
É o voto.

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 290 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 038/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellington do
Curso, que visa garantir o atendimento prioritário ao diabético em toda
rede privada de saúde do Estado do Maranhão, durante a realização de
exames que necessitem jejum. Sendo que a prioridade na fila de atendimento ou mesmo no agendamento de exames que necessitem que o
paciente esteja em jejum se dará concomitante com pacientes gestantes,
idosos e pessoas com deficiência.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica assegurado atendimento prioritário aos portadores de Diabetes Mellitus em toda rede
privada de saúde do Estado do Maranhão, durante as realizações de
exames que necessitem jejum.
A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º,
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22,
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).
No art. 23, II, da Constituição Federal, há a competência administrativa comum de todos os entes federativos para “cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência”, assim como também no art. 24, VIII, da Carta Magna, que
prevê competência legislativa concorrente da União e do Estado para
legislar sobre “defesa da saúde”.
Ademais, são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica
de direito privado, a teor do que dispõe o art. 197, da CF/88.
No caso em tela, a proteção e a defesa da saúde, é de alta relevância no contexto social, devendo, pois, prevalecer em detrimento
de outras normas, haja vista, o princípio da máxima aplicabilidade dos
direitos fundamentais, não cabendo restrições.
Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição.
VOTO DO RELATOR:
No tocante ao caso especificado na proposição em análise, não se
verifica qualquer tipo de inconstitucionalidade, razão pela qual, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 038/2022.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 038/2022, nos
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termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 301 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
019/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Cel.
Emerson Bezerra da Silva, Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado do Maranhão.
Registra a Justificativa do autor da propositura, que o Senhor Cel.
Emerson Bezerra da Silva, 49 anos, é natural de São Luís - MA, filho
de Geovane Bezerra da Silva e Maria das Graças Mota, casado com a
Senhora Tereza Cristina da Cunha e Silva e pai de Emerson Bezerra da
Silva Junior e Pedro Felipe Costa Silva. É comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, é Bacharel de Segurança Pública
pela UEMA/PMMA, Bacharel em Ciência Econômicas pela UFMA,
Bacharel em Direito, UNICEUMA, com exame da ordem da OAB/
MA. Especialista em Gestão de Trânsito e Transporte pela Faculdade
Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana – PR e Especialista
em Segurança Pública pela PM da Paraíba. Foi ajudante de ordens
no Governo Jackson Lago (2007 – 2009). Comandou A 6ª Companhia
Independente, atual 35º BPM com Sede em São João dos Patos, Comandou o 9º Batalhão de PM, com Sede em São Luís – MA, Comandou
o Batalhão de PM de Turismo (BPTUR) com circunscrição em todo o
Estado do Maranhão, Comandou o 33º Batalhão de PM com Sede em
Colinas – MA. Como se observa, a trajetória do CEL PM EMERSON
BEZERRA DA SILVA a faz merecedor da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman por contribuir de forma significativa pelos relevantes serviços já prestados à população do Maranhão, na defesa da
ordem, da segurança e da vida.
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos legais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 019/2022, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo
Melo.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
019/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
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NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 303 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 008/2022, de autoria
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que “Dispõe sobre normas para
a adoção de materiais escolares pelas instituições da rede privada
de ensino infantil, fundamental e médio, no âmbito do Estado do
Maranhão.
Nos termos do presente Projeto de Lei, a adoção de materiais
escolares pelas instituições de ensino infantil, fundamental e médio da
rede privada se fará com a observância do disposto nesta Lei.
Prevê a propositura, que o estabelecimento de ensino, então,
divulgará, durante o período de matrícula, a lista do material didático-escolar a ser utilizado pelo aluno durante o ano, acompanhada
do cronograma semestral de utilização. Os pais ou responsáveis pelo
aluno decidirão, então, pela entrega integral ou parcelada (semestral)
do material escolar, de acordo com o cronograma de uso.
O material escolar não utilizado pelos alunos que solicitarem
transferência escolar antes do final do ano letivo, será devolvido no
prazo de 05 (cinco) dias após a solicitação da transferência.
Contextualiza a Justificativa:
Trata-se de proposição objetivando resguardar pais e responsáveis de possíveis práticas abusivas nas relações com os estabelecimentos privados de ensino, no âmbito do Estado do Maranhão.
Atualmente, é de suma importância, tornar transparente o
uso do material didático-escolar, tendo em vista que, as listas de
material escolar e livros didáticos vêm tornando-se cada vez mais
onerosas para os pais ou responsáveis.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar validamente o ordenamento jurídico. Caso contrário, existe o controle de
constitucionalidade de modo a anular os diplomas que se consideram
inválidos.
Neste passo, dentro do complexo sistema de controle de constitucionalidade das leis brasileiro, as próprias Casas Legislativas tratam
de fazê-lo num momento anterior, enquanto acontece a metamorfose do
projeto numa lei ou qualquer outro ato normativo.
Portanto, torna-se obrigatório que o processo de produção legiferante observe, estritamente, as regras constitucionais e legais.
A Constituição Federal confere competência concorrente aos Estados para legislar sobre proteção ao consumidor (art. 24, VIII), assim
como a Constituição do Estado do Maranhão, em seu art. 12, II, h.
Dessa forma, os Estados podem deflagrar iniciativa legislativa
sobre a matéria descrita no parágrafo acima.
A proposição em análise pretende estabelecer regramento adequado ao assunto, pois a transparência supracitada no disposto trará
mais segurança aos pais e responsáveis no sentido de saber como seus
filhos estão utilizando o material, evitando, assim, práticas comerciais
abusivas ocasionadas por exigências indevidas ou procedimentos inadequados eventualmente adotados pelas escolas privadas diante da adoção de materiais escolares.
Por fim, a proposição coaduna-se em traços gerais com a Portaria
n° 276/2021 do PROCON/MA que dispõe sobre as diretrizes a serem
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adotadas pelos estabelecimentos de ensino da rede privada do Estado
do Maranhão quanto ao processo de matrícula e rematrícula estudantil
para o ano letivo de 2022.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 008/2022, em face de sua constitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 008/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 307 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 138/2021, de autoria do
Deputado Estadual Neto Evangelista, que “Dispõe sobre a disponibilização de brinquedos e equipamentos adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas em locais públicos.”
A Proposição de Lei, ora em análise, estabelece que nos Convênios firmados entre o Estado e os Municípios para construção de praças,
parques e outros locais públicos deverão prever a instalação de brinquedos e equipamentos adaptados para a utilização por pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida no percentual de 5%.
No sistema federativo brasileiro encontramos 3 (três) entes federados: União, Estados e Municípios. Em face dessa descentralização
política há necessidade de delimitação das competências materiais e
legislativas que chamamos de repartições verticais das competências,
previstas nos arts.18 a 32 da Constituição Federal.
Assim, como base na repartição vertical das competências, a matéria do referido Projeto Lei insere-se no contexto das normas inerentes
proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência
que se enquadra na competência material concorrente da União, dos
Estados e Distrito Federal conforme o art. 24, XIV, da CF/88.
A competência legislativa concorrente ou suplementar consiste,
necessariamente, na edição de normas gerais pela União e normas específicas ou especiais pelos Estados.
Corroborando com o entendimento esposado acima, o STF já
se manifestou quando do julgamento da ADI 2334 / DF, onde figurou
como relator o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, in verbis:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decretos de caráter regulamentar. Inadmissibilidade. 3. Não configurada a alegada
usurpação de competência privativa da União por Lei estadual. 4.
Competência concorrente que permite ao Estado regular de forma
específica aquilo que a União houver regulado de forma geral (art.
24, inciso V, da Constituição). 5. Não conhecimento da ação quanto
aos Decretos nos 27.254, de 9.10.2000 e 29.043, de 27.8.2001, e improcedência quanto à Lei do Estado do Rio de Janeiro no 3.438, de
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7.7.2000. ADI 2334 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator(a): Min.
GILMAR MENDES.” O grifo é nosso.
No caso em tela, a União editou a Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000 que “Estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.” e no seu
art. 4º já estabelece a obrigatoriedade, bem como já prevê o percentual
mínimo de 5% dos brinquedos e equipamentos de lazer localizados em
vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público adaptados
e identificados para utilização por pessoas com deficiência. Vejamos:
“Art. 4o As vias públicas, os parques e os demais espaços de
uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se
ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no
sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. No mínimo 5% (cinco por cento) de cada
brinquedo e equipamento de lazer existentes nos locais referidos
no caput devem ser adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possível, para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida.   (Redação
dada pela Lei nº 13.443, de 2017)”  
Então, nota-se que já é obrigatório para União, Estado e Municípios quando da construção de espaços públicos reservar 5% dos brinquedos e equipamentos de lazer adaptados e identificados para pessoas
com deficiências (independentemente do recurso ser de convênio ou
não). Não havendo necessidade de uma lei estadual prevê a obrigatoriedade de constar no texto de Convênios entre Estado e Municípios o
que uma lei federal, de caráter nacional, já estabelece como obrigatório
os espaços públicos.
Também no tocante a técnica legislativa, é necessário dizer que
a ementa da Proposição não consegue traduzir na íntegra o previsto no
seu conteúdo.
VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
138/2021, a matéria já ser regulada pela Lei Federal nº. 10.098/2000.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 138/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wendell Lages
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 308/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 138/2022, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe
sobre a divulgação de informações individualizadas relativas a viagens
aéreas custeadas por órgãos e entidades da Administração Pública do
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Estado de Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, os órgãos e entidades
da Administração Pública do Estado de Maranhão ficam obrigados a divulgar informações individualizadas sobre as viagens aéreas custeadas
com recursos públicos.
Entende-se por órgãos e entidades da Administração Pública,
os entes que integram os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do
Estado de Maranhão.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do veto total do executivo ao
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 Federal 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 determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de
proposições legislativas.
No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.
Porém, a Carta Estadual apresenta determinadas matérias de iniciativa privativa (reservada ou exclusiva) de ente/agente determinado.
Destaca-se, destes casos, a exclusividade ao Chefe do Executivo para a
deflagração do processo legislativo (leis complementares e ordinárias),
conforme previsto no art. 43, III e V, da Constituição Estadual:
Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...] III – organização administrativa
e matéria orçamentária [...] V – criação, estruturação e atribuições
das Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos
da administração pública estadual [...] . (modificado pela Emenda à
Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013) [...] (grifei)
Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na
mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é
que poderão ser deliberadas e aprovadas.
No tocante a Transparência, tal tema se tornou princípio constitucional.
Na Administração Pública brasileira, a transparência, que é decorrência do Estado Democrático de Direito, este concebido pela Constituição Federal de 1988, visa objetivar e legitimar as ações praticadas
pela Administração Pública por meio da redução do distanciamento
que a separa dos administrados; se concretiza segundo Martins Júnior
(2010, p. 40)4 “pela publicidade, pela motivação, e pela participação
popular nas quais os direitos de acesso, de informação, de um devido
processo legal articulam-se como formas de atuação”.
O texto constitucional não promoveu a explicitação da transparência no rol dos princípios constitucionais, o que, segundo Maffini (2006, p. 9-10)5 “não lhe retira o status aqui pugnado, como já
sustentado por Jesús Gonzáles Pérez ‘os princípios gerais do direito,
4
MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Transparência Administrativa: publicidade, motivação e participação popular. 2. Ed.
São Paulo: Saraiva, 2010.
5
MAFFINI, Rafael Da Cás. O Direito Administrativo nos
Quinze Anos da Constituição Federal. Revista Eletrônica sobre a
Reforma do Estado, Salvador, n. 5, março/abril/maio, 2006. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 10 fev.
2014.
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por sua própria natureza, existem com independência de sua consagração em uma norma jurídica positiva’”.
A transparência administrativa tem como um de seus maiores expoentes e núcleo jurídico, o princípio da publicidade, estampado no cap
ut art. 37 da Constituição Federal, reforçado pelo art. 5º, incisos XXXIII,
e XXXIV, b), LXXII restringindo-se a intimidade e o interesse social,
tal como estabelecido no inciso LX do art. 5º da nossa Carta Maior.
A participação popular (interligada com o princípio da publicidade) é outro importante princípio ou instrumento para forçar que se dê
transparência aos atos administrativos. Os incisos de I a III do § 3º do
art. 37, da Constituição Federal, estabelece que a lei disciplinará a participação do usuário na Administração Pública direta e indireta, para
regular o direito de representação quanto à qualidade do serviço e a negligência e o abuso no exercício de função pública, bem como o acesso
a registros administrativos e a informações sobre atos de governo.
O Projeto de Lei prevê a transparência nos gastos com viagens
aéreas custeadas pelos cofres públicos estaduais.
O presente Projeto de Lei não interfere na estrutura organizacional e na administração da Administração Pública, apenas prevê um incremento na transparência das contas públicas estaduais, não havendo
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:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade do Projeto de Lei nº 138/2022, e, por conseguinte, pela a sua aprovação.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 138/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 309 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 193/2022, de
autoria do Senhor Deputado Adriano, que “Cria o dispositivo Salve Maria, em atenção às mulheres vítimas de violência no âmbito do Estado
do Maranhão.”
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, cria diretrizes para implantação do dispositivo Salve Maria, como canal permanente para oferecer proteção à mulher vítima de violência por sua condição de gênero.
Primeiramente, se faz necessário dizer que já existe no Estado do Maranhão
o Aplicativo Salve Maria no Maranhão desde 2020 como ferramenta ao combate a
violência contra mulher. Vejamos notícia retirada do site da Secretaria de Segurança
Pública:
“Na tarde da última quinta-feira (23), foi promovido o processo
de operabilidade do aplicativo Salve Maria- MARANHÃO, mais uma
ferramenta disponibilizada para potencializar o enfrentamento à violência de gênero e que se soma a outros canais, a exemplo da delegacia “on
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line”, visando noticiar a prática de crimes às forças policiais.
A implementação do aplicativo foi iniciada através de articulação
do Secretário Jefferson Portela, em parceria com o Sistema de Segurança Pública do Piauí, com a adequação de uso realizada pela Supervisão
de Informática (SUINF) da SSP, com destaque para a Coordenadoria
das Delegacias de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a
Mulher (CODEVIM), que sinalizou a viabilidade do aplicativo e participou desde o início do projeto.”6
A norma jurídica deve ser necessária, eficaz, efetiva e inovadora, trazendo
ao ordenamento jurídico algo ainda não disciplinado, não existente e nem disciplinados por outras normas inferiores. E sobre o assunto, vale aqui citar o Consultor do
Senado, Luciano Henrique da Silva Oliveira, em Análise de Juridicidade de
Proposições Legislativas7:
“Deve ser verificada a adequação da espécie legislativa escolhida para regular o assunto, para evitar que a norma resultante,
ainda que válida, seja desnecessária, por o efeito por ela pretendido
poder ser atingido mediante espécie normativa de menor dificuldade de
elaboração. A norma jurídica deve possuir efetividade, consubstanciada na alta probabilidade de que ela seja aceita e cumprida pelos
destinatários. Assim, a regra de direito deve ser não apenas formalmente válida, mas também socialmente eficaz.” (original sem grifos)
Sendo assim, a referida Proposição de Lei não está inovando no
ordenamento jurídico, pois o aplicativo Salve Maria já foi criado e
está em operação no Estado do Maranhão.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei
nº 193/2022, por não inovar no ordenamento jurídico pois o aplicativo
Salve Maria já existe.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 193/2022, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 310 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 113/2022, de autoria do
Senhor Deputado Rildo Amaral, que institui abono de 50% na entrada
e visitação dos parques nacionais no território do Estado do Maranhão
para Maranhenses Natos.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica assegurado aos Maranhenses Natos, o abono de 50% na entrada de Parques Nacionais no
6
https://www.ssp.ma.gov.br/ssp-ma-lanca-aplicativo-salve-maria-maranhao-para-combater-a-violencia-contra-a-mulher/
7
OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/
Senado, agosto/2014 (Texto para Discussão nº 151). Disponível em:
www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 28/02/2022.
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território do Estado do Maranhão. O abono que trata o caput deste
artigo, refere-se à entrada aos complexos turísticos, públicos ou privados, que explorem a visitação turística desses espaços. O abono também será concedido sobre as taxas de visitação aos pontos de turísticos,
quando, além de entrada, o estabelecimento realizar cobrança sobre a
visitação.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, 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 Federal 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 determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de
proposições legislativas.
No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.
Já o art. 43, prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa
privativa do Governador para se tornarem válidas.
O presente projeto de lei não trata de tema de competência privativa do chefe do Poder Executivo, logo, não há objeções nessa fase do
processo legislativo.
Ocorre que o Projeto de Lei, ora em análise, está criando despesa
sem indicar a fonte de custeio, o que é ilegal por violação da legislação orçamentária e de responsabilidade fiscal.
O projeto assegura benefício de abono de 50% tanto para a entrada quanto para possíveis taxas de visitação em parques públicos e
privados, mas não menciona a fonte que irá custear tal abono.
O art. 16, da LRF, estabelece que:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:    
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
A LRF, em seu art. 17, define o que seja despesa de caráter continuado:
Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo
que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso
I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.     
§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as
metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o,
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente
de despesa.        
Leis nesse sentido já foram declaradas inconstitucionais em outros Estados:
Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal nº 2.273/2017 PMM – Estatuto de Defesa, controle e proteção
dos animais no município de Macapá – Lei de Iniciativa Parlamentar
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– Vício de Iniciativa – Violação a preceitos constitucionais – Criação
de despesas sem a indicação de fonte de custeio – Ilegalidade – Inconstitucionalidade.
TJ-AP. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI 000017509.2018.8.03.0000 AP. Data da publicação: 28/11/2018.
Lei do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Polo Estadual da Música Erudita. Estrutura e atribuições de órgãos e secretarias
da administração pública. Matéria de iniciativa privativa do chefe do
Poder Executivo. Precedentes. Exigência de consignação de dotação
orçamentária para execução da lei. Matéria de iniciativa do Poder
Executivo.
Ademais, quando a Lei de iniciativa parlamentar cria ou fornece
atribuição ao Poder Executivo ou seus Órgãos demandados diretamente, a realização de despesas públicas não previstas no orçamento para
atendimento de novos encargos, com ou sem indicação de sua fonte de
cobertura, inclusive, para os exercícios seguintes, ela também padece
de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o art. 43, inciso III,
da CE/89, que reserva ao Chefe do Poder Executivo iniciativa legislativa sobre matéria orçamentária.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº
113/2022, por ferir a legislação orçamentária.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 113/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 327 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 049/2022, de autoria
do Senhor Deputado Ciro Neto, que visa assegurar às vítimas de violência doméstica e familiar o direito à comunicação prévia quando do
relaxamento de medida de privação de liberdade ou de medida protetiva
de urgência aplicada contra quem deu causa à violência.
Nos termos da presente propositura de Lei, fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o dever de comunicação prévia à vítima de
violência doméstica e familiar, acerca de ato expedido por autoridade
judicial que permita o relaxamento de qualquer medida de privação de
liberdade ou de medida protetiva de urgência instituída pela Lei Federal
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, aplicada contra quem deu causa à
violência, no curso de investigação policial ou de ação penal.
Prevê ainda, que o descumprimento dos dispositivos desta Lei
pelas instituições públicas ensejará a responsabilização administrativa
de seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, mormente de natureza penal ou
cível.
A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a
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repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º,
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (arts. 21 e 22,
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).
Nos termos da Constituição Estadual (art. 43), projetos de lei que
tratem sobre regime jurídico dos servidores e sobre criar atribuições
ao Poder Executivo deverão ter a iniciativa do Chefe do Executivo.
Nesse sentido, segue decisão do STF:
É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo
(mediante projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/2001, por meio de
decreto) na elaboração de normas que de alguma forma remodelem
as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa de
determinada unidade da Federação. [ADI 3.254, rel. min. Ellen Gracie,
j. 16-11-2005, P, DJ de 2-12-2005.] = AI 643.926 ED, rel. min. Dias
Toffoli, j. 13-3-2012, 1ª T, DJE de 12-4-2012.
Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições a órgãos públicos.
Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atribuições a órgãos públicos.
O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de
Iniciativa e, por conseguinte, o Princípio da Separação de Poderes, padecendo de inconstitucionalidade formal. Assim, como prevê o Projeto
de Lei, sob exame, não pode o Poder Legislativo intervir na esfera reservada ao Poder Executivo e demais Poderes, sob pena de ofender o
princípio constitucional da separação de Poderes.
Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento Constitucional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição Federal 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 harmonia 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 assim, um desequilíbrio institucional.
Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da função
administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.
Ademais, no âmbito do processo legislativo, é firme a posição
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “as regras básicas do
processo legislativo federal- incluídas as de reserva de iniciativa, são de
absorção compulsória pelos Estados, na medida em que substantivam
prisma relevante do princípio sensível da separação e independência
dos poderes” (STF, Pleno, ADI 430/DF).
Assim sendo, é inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdo para que o Poder Executivo,
em relação as matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposição legislativa, mesmo em sede de Constituição Estadual. Porquanto ofende,
a seara administrativa, a garantia de gestão superior dada aquele Poder
(autonomia de auto governo), interferindo indevidamente na necessária
independência e na harmonia entre os Poderes, tolhendo o campo de
discricionariedade e as prerrogativas próprias do Chefe do Poder Executivo, em ofensa ao Art. 2º da Constituição Federal de 1988.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do Projeto de Lei nº 049/2022, em face de sua inconsti-
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tucionalidade e ilegalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 049/2022, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 328 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 056/2022, de autoria
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui no Estado do Maranhão
a obrigatoriedade da realização do Teste do Olhinho nos recém-nascidos em maternidades e serviços hospitalares, para o diagnóstico de doenças oculares.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica obrigatória a realização do Teste do Olhinho nos recém-nascidos em maternidades e
serviços hospitalares no Estado do Maranhão, para o diagnóstico de
doenças oculares.
Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.018, de 02 de maio de
2019, que torna obrigatória a realização do teste do reflexo vermelho
em todos os hospitais e maternidades para crianças recém-nascidas no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro
com o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.”
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão
vejamos:
“Art. 169. Consideram-se prejudicadas:
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa
ou transformado em diploma legal”;
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de
Lei nº 056/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.018, de 02 de maio de 2019, o qual
possui o mesmo sentido.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 056/2022,
nos termos do voto do Relator.

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 334 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do
Maranhão a Medida Provisória nº 386, de 20 de maio de 2022, que
Altera a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, que institui sistemática de tributação, no âmbito do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
Esclarece a Mensagem Governamental, que a presente Medida
Provisória, acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 13 da Lei 10.690, de 26 de
setembro de 2017, que institui a sistemática de tributação, no âmbito do
ICMS, aplicada às indústrias e agroindústrias maranhenses.
Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que o objetivo
da medida, ora proposta, é garantir emprego e renda no Estado do
Maranhão possibilitando a apresentação, pelas empresas, de certidões
relativas à regularidade fiscal, em tempo hábil, para gozo de benefício
fiscal.
Assim, o credenciamento para gozo de benefícios fiscais, de que
trata o caput do art. 13 da Lei n° 10.690/17, poderá ser feito mesmo
com pendências na entrega das certidões, contudo, as mesmas devem
ser apresentadas no prazo máximo de até 120 dias, contados da data do
credenciamento, sob pena de suspensão do incentivo fiscal.
A medida mantém intacta a condição jurídica da concessão,
extensão e renovação dos incentivos fiscais, ou seja, a regularidade
fiscal, possibilitando que as empresas apresentem as certidões a posteriori, para sanar a pendência, sob pena de suspensão dos incentivos,
lembrando que o prazo para entrega das certidões será concedido por
Resolução aprovada por unanimidade e uma única vez, não podendo
ser renovado para a mesma empresa.
De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Pertinente 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 Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilidade 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 estabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a
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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 referidos 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 dispositivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie,
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é
nosso
Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 38, de 2003:
Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetêlas de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso,
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art.
138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela 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 Medidas 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 matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos 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 Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:
stadosTambém, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo assim o Estado-Membro legislar plenamente.
De acordo com o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual
em observância compulsória da Magna Carta Federal, compete priva-
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tivamente ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administrativa”.
“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº
068, de 28/08/2013).”
Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado,
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64,
da CE/89.
Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, conforme acima mencionado. Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à
inciativa legislativa objeto da Medida Provisória.
Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias
em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado esteja 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 relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.
Contudo, a relevância da matéria tratada na Medida Provisória,
em epígrafe, reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação administrativa para concretização do benefício em questão, gerando emprego
e renda.
Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe
do Poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.
A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em
vigor de imediato.
Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre do
princípio da supremacia do interesse público, que demanda velocidade
na realização de mudanças, visando ao melhor funcionamento da máquina administrativa e garantindo medidas que mitiguem a atual crise
econômica, como bem esclarece a Mensagem Governamental.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.
A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS.
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT;
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
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positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI
2150/DF (grifei)”
A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.
Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.
Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta
na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Medida Provisória, inviabilizando assim a análise.
Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência
e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a
relevância da matéria e o interesse público.
O conteúdo da Medida Provisória nº 386/2022, demonstra a natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção
imediata da providência contida na proposição, uma vez que a medida
do governo possui por escopo fomentar o aumento do emprego e da
renda no Estado. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provisória nº. 386/2022, considerando atendidos os pressupostos de relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra vedação constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação
na forma do texto original.
É o voto.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
A Associação de que trata o presente Projeto de Lei é uma
entidade sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado,
tendo como finalidades fortalecer, promover e integrar os associados, despertando nos mesmos a ação coletiva, bem como prestar
serviços nas áreas em que a comunidade achar necessárias.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal que rege a matéria.
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 preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 256/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Medida Provisória nº 386/2022, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
NIA

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ricardo Rios
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 338 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 256/2022, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, que Considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores da Vila Tropical, no Município de Bom Jesus das Selvas,

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 339 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 238/2022, de autoria da Senhora Deputada
Daniella, que Considera de Utilidade Pública a Associação Comercial e Industrial de Açailândia, com sede e foro no Município de
Açailândia, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
A Associação de que trata o presente Projeto de Lei é uma entidade sem fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado,
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tendo como finalidades defender os legítimos interesses da Classe
Empresarial, amparar, orientar, coligar e instruir seus associados,
bem como promover a interação e integração entre os órgãos representativos das classes empresariais.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal que rege a matéria.
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 preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 238/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 340 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 250/2022, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública o Clube de Mães
Tia Livramento da Mauro Fecury I, no Município de São Luís, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
O Clube de Mães de que trata o presente Projeto de Lei é
uma entidade sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, tendo como finalidade colaborar no combate à pobreza, à
assistência, à formação e execução de serviços para pessoas e instituições públicas e sociais.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal que rege a matéria.
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 preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
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ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 250/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
Vota a favor
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 341 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 258/2022, de autoria do Senhor Deputado
Roberto Costa, que Considera de Utilidade Pública a “Escolinhas de
Futebol Amigos da Bola de Açailândia”, com sede e foro no Município de Açailândia, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
A “Escolinhas de Futebol Amigos da Bola de Açailândia” é
uma entidade sem fins lucrativos, tem duração por tempo indeterminado, tendo como finalidades a promoção social, cultural, esportiva e educacional de todos os associados e seus dependentes, promovendo cidadania à criança e ao adolescente.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal que rege a matéria.
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 preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 258/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
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Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 342 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 257/2022, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que Considera de Utilidade Pública a Associação Esportiva Bola de Ouro da Cidade de Açailândia, no Estado do
Maranhão.
Preliminarmente, se faz necessário, destacar que já tramitou nesta Douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de
Lei Ordinária nº 229/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, tratando do mesmo objeto da Proposição de Lei sob exame, que
“Declara de Utilidade Pública a Associação Esportiva Bola de Ouro”,
com sede e foro no Munícipio de Açailândia, Estado do Maranhão, em
Parecer terminativo (PARECER FAVORÁVEL Nº 297/2022), já tendo
sido encaminhado à Sanção Governamental, através do Oficio nº 111,
datado de 07 de junho de 2022.
Como podemos observar a proposição em análise é análoga, similar ou conexa ao Projeto de Lei acima mencionado, de autoria do
Senhor Deputado Duarte Junior, em parecer terminativo.
Com efeito, o art. 170, do Regimento Interno, estabelece que “as
proposições idênticas ou versando matéria correlatas serão anexadas a
mais antiga, desde que seja possível o exame em conjunto.”
Considerando que o Projeto de Lei nº 229/2022, de autoria do
Senhor Deputado Duarte Junior, que trata do mesmo assunto, já foi analisado no âmbito desta Comissão, não havendo mais possibilidade de
anexação, nos termos regimentais, opinamos pela prejudicabilidade
do presente Projeto de Lei.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas fundamentações acima descritas,
somos pela Prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 257/2022.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 257/2022,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADAPARECER Nº 347 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 209/2022, de autoria do

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Senhor Deputado Neto Evangelista, que Institui o “Dia da Apraxia de
Fala na Infância”.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituído o “Dia da
Apraxia de Fala na Infância (AFI)”, no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no dia 14 de maio.
Justifica o autor da presente proposição de Lei, que a medida pretende incluir no Calendário de Datas de Conscientização do Estado do
Maranhão, o Dia da Apraxia de Fala na Infância (AFI), como forma de
homenagear, conscientizar e informar a população sobre os sintomas
da doença.
O termo Apraxia de Fala na Infância (AFI) foi recomendado e
padronizado em 2007 pela American Speech – Language - Hearing Association (ASHA), que estima que uma ou duas, a cada mil crianças,
são diagnosticadas com esse distúrbio neurológico que acaba por afetar
mais os meninos.
A divulgação e devida informação acerca dos sintomas, faz com
que a identificação do diagnóstico aconteça mais rápido, e com isso o
tratamento precoce ocorra. Vale ressaltar, que há uma diversidade de
características envolvidas nos quadros de Apraxia de fala na Infância,
variando de criança para criança. Alguns desses aspectos são observados em crianças com outros tipos de transtornos que afetam a aquisição
dos sons, o que torna o diagnóstico da AFI diferente e desafiador.
Igualmente, a Apraxia de fala na infância pode ser de origem
desconhecida, surgindo espontaneamente, sem estar associada a algum
distúrbio neurológico conhecido, apesar de algumas crianças serem
submetidas a exames elas não apontam muitas vezes qualquer alteração. Por outro lado, pode estar associada a distúrbios neurológicos conhecidos, infecções ou traumas durante a gestão ou após o nascimento.
Pode ainda ocorrer, secundariamente, em crianças com transtornos do
neurodesenvolvimento ou genéticas como o autismo, a Síndrome de
Down ou a síndrome do X-Frágil, por exemplo.
Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.
De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em
que predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
Nota-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre
o estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros da Federação.
No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:
A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30),
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em exame, invade a competência privativa da União para
legislar sobre direito do trabalho
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
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to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa
privativa, constantes do art. 43, da CE/89.
Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.
VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, estando em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.
É o voto.

VOTO DO RELATOR:		
Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 255/2022, na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 255/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 209/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages

NIA

Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 351 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 255/2022, de autoria do
Senhor Deputado Wendell Lages, que Inclui, no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão, o Festejo de Nossa Senhora das Dores, Padroeira do Município de Itapecuru-Mirim.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica incluído, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, o Festejo de Nossa
Senhora das Dores, Padroeira do Município de Itapecuru-Mirim, a ser
comemorado, anualmente, dia 15 de setembro.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar validamente o ordenamento jurídico.
Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:
“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e a observância da reserva de iniciativa ao projeto de lei torna evidente não havendo qualquer vício formal à norma jurídica a ser
editada.
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, estando em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

21

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 352 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 251/2022, de autoria do Senhor Deputado Márcio Honaiser, que “Classifica o Município de Balsas como
Município de Interesse Turístico.”
Justifica o autor da proposição de Lei, que a cidade de Balsas, localizada no sul do Estado do Maranhão, tem acesso por meio da BR 230
e pela BR 163 – Belém/Brasília, e encontra-se junto ao rio de mesmo
nome, único afluente da margem esquerda do rio Parnaíba, com cerca
de 510 km, o rio Balsas é o maior objeto de turismo do município, que
além da beleza límpida de suas águas que encanta os olhos, é um local
de lazer, esporte e encontros das pessoas que vivem em Balsas.
No mês de julho, o rio Balsas é o palco do Projeto Verão que
ocorre todos os anos, é também ponto de chegada daqueles que descem
o rio de boia, que se inicia na Fazenda Canaã, e é ideal para quem quer
relaxar e curtir a natureza. O passeio dura em média de 4 horas, e é a
grande atração para população e turistas que visitam a cidade.
A Cachoeira das Três Marias, é outra opção de lazer e turismo na
cidade de Balsas cercada por belezas naturais, possui um complexo de
piscinas naturais e encanta os olhos de quem a visita. Balsas conta ainda
com a Cachoeira do Macapá, outro grande atrativo da cidade, com seu
belíssimo salto de 600 metros, que impressiona os visitantes pelo seu
deslumbrante cenário, e que guarda uma surpresa: o revoar das andorinhas ao amanhecer e anoitecer.
Assim, é imperioso reconhecer que o Município de Balsas, constitui-se como uma região que além da importância econômica, decorrente do agronegócio, tem relevante interesse turístico. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar validamente o ordenamento jurídico.
Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:
“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
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to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de
proposições legislativas.
No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado
do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembléia 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.
Algumas matérias ficaram a cargo de alguns agentes para deflagrarem o processo legislativo. O art. 43 da Constituição Estadual estatuiu quais matérias são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo que o presente Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 251/2022)
não se encaixa em nenhuma das hipóteses ali elencadas, não havendo,
portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.
Quanto à análise material da proposição, destaca-se que a competência dos Estados é residual (art. 25, § 1º, da CF/88; e art. 11, da
Constituição Estadual), ou seja, se não estiver no âmbito da competência exclusiva/privativa da União (arts. 21 e 22, da CF/88) ou dos
Municípios (art. 30, da CF/88; e art. 147, da Constituição Estadual),
caberá aos Estados administrativa ou legislativamente deliberar sobre
determinado assunto.
Inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria
mediante Lei, devendo a Proposição de Lei ser apreciada por esta Casa
Legislativa nos termos constitucionais.
Assim sendo, não se vislumbra, vício no que tange à inauguração
do Processo Legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não
se encontra arrolada entre as de iniciativa privativa, do Chefe do Executivo, previstos no art. 43, da CE/89.
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei,
estando em consonância com as disposições legais e constitucionais.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.
É o voto.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Creche Escola Mundial, com sede e foro no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
A Creche Escola Mundial é uma entidade sem fins lucrativos, tem duração por tempo indeterminado, tendo como finalidades: trabalhar em benefício das pessoas carentes, pelo progresso
da comunidade, prestar assistência de ordem material e social aos
seus associados, dependentes e a comunidade geral. Além de desenvolver ações de proteção à família, à infância, à maternidade,
adolescência e idosos.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal que rege a matéria.
Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original,
sugerimos que determinados dispositivos 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:
Diante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei
ora em comento, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 262/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 251/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 262/2022

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wendell Lages
NIA

Considera de Utilidade Pública a
Creche Escola Mundial, no Município
de São Luís, Estado do Maranhão.

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 355 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 262/2022, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que Considera de Utilidade Pública a Associação

Vota contra

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Creche Escola
Mundial, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADAP A R E C E R Nº 356 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2022

23

jeto de Lei Ordinária nº 262/2022, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que Considera de Utilidade Pública a Associação
Creche Escola Mundial, com sede e foro no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.
O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela
constitucionalidade (Parecer nº 355/2022), no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.
Concluída a votação, com a emenda substitutiva, vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

A Associação de que trata o presente Projeto de Lei é uma entidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, tem duração
por tempo indeterminado, tendo como objetivos: a defesa dos legítimos direitos da classe e de cada associado em particular, cultivar
a solidariedade entre seus associados, promover o desenvolvimento
de suas Associados e familiares , promover reuniões sociais, artísticas e culturais.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal que rege a matéria.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei
Ordinária nº 262/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 262/2022, em Redação
Final, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 263/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota contra

Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

PROJETO DE LEI Nº 262/2022
Considera de Utilidade Pública a
Creche Escola Mundial, no Município
de São Luís, Estado do Maranhão.
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Creche Escola
Mundial, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 357 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 263/2022, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, que Declara de Utilidade Pública a Associação dos
Produtores Rurais do São Raimundo Gapara, com sede e foro no
Município de São Luís, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 358 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 266/2022, de autoria do Senhor Deputado
Zé Inácio, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Leonel
Teixeira Nunes, com sede e foro no Município de Pirapemas, Estado
do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto 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 competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
O Instituto de que trata o presente Projeto de Lei é uma
entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos e de caráter
organizacional, filantrópico, assistencial promocional, recreativo e
educacional, tem duração por tempo indeterminado, tendo como
objetivos a promoção do desenvolvimento socioeconômico, na elaboração execução de projetos habitacionais na construção civil,
abastecimento de agua e saneamento básico, melhoras de acesso
para bens comuns das comunidades afins, estratégias que combatam a pobreza com ênfase no assistencialismo social e econômico.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
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Diploma Legal que rege a matéria.
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 preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 266/2022, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 359 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
028/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Anderson Gustavo Torres, Ministro da Justiça e Segurança Pública, natural da Cidade
de Brasília -Distrito Federal.
Registra a justificativa do autor da proposição, que o Ministro
da Justiça e Segurança Pública, o Senhor Anderson Gustavo Torres,
é nascido em 25 de setembro de 1976, na cidade de Brasília/DF, se
formou em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UNICEUB)
e possui Curso Superior de Inteligência Estratégica – ESG/MD, com o
título de Inteligência Estratégica X Inteligência Policial..
Torres é delegado de Polícia Federal, e atualmente ocupa o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública. Com vasta atuação
profissional, na qual podemos destacar as seguintes: entre 2003 – 2004
Chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes na SR/DPF em Roraima; de 2004 – 2005 Chefe da Delegacia Regional de Combate ao
Crime Organizado da SR/DPF em Roraima; 2004 – 2005 Professor da
Academia de Polícia Civil do Estado de Roraima; 2005 – 2006 Lotado na Divisão de Controle de Produtos Químicos – DCPQ/CGPRE/
DCOR; 2007 – 2008 Chefe Substituto do Serviço de Análise de Dados
de Inteligência Policial – SADIP/CGPRE; 2008 – 2011 Chefe do Serviço de Apoio Técnico da Diretoria de Combate ao Crime Organizado
do DPF; 2008 – 2008 Instrutor do 4 TREINAR – Combate ao Tráfico
de Armas de Fogo e Explosivos – SENASP; 2008 – 2010 Professor da
Academia da Polícia Militar do Distrito Federal – Curso para Oficiais;
2011 – 2018 Secretário Parlamentar – Chefe de Gabinete – Câmara
dos Deputados; 2005 – 2019 Professor da Academia Nacional de Polícia - ANP/DPF; 2019 – 2021 Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; 2021 - Atual Ministro da Justiça e Segurança Pública.
No que tange a sua formação profissional, Torres se destaca por
inúmeros cursos concluídos, dentre os quais: Curso de Formação Profissional de Agente de Polícia Civil – PCGO – 1999; Curso de Formação Profissional de Perito Papiloscopista – PCDF - 2001; Curso de
Formação Profissional de Escrivão de Polícia Federal – ANP 2003;
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Curso de Formação Profissional de Delegado de Polícia Federal –
ANP - 2003; Curso de Fiscalização e Controle de Produtos Químicos
– 2004; Curso de Formação de Palestrantes de Prevenção ao uso Indevido de Drogas - 2005; Curso Internacional sobre Drogas Sintéticas
– 2006; Treinamento de Seleção e Revista em Contêineres – 2007; Sensitive Investigative Unit Training Program – DEA/USA – 2008; Curso
Superior de Inteligência Estratégica – Escola Superior de Guerra Ministério da Defesa – 2009 e outros.
Muito atuante na área da justiça e cidadania, foi responsável
por Presidir as principais investigações voltadas ao combate ao crime
organizado na Superintendência da Polícia Federal em Roraima 2003
- 2005; Coordenar as investigações e operações policiais voltadas ao
controle de precursores químicos desviados para a produção de drogas
no Brasil e na América do Sul 2005 - 2006; Coordenar toda a atividade
de inteligência da Polícia Federal voltada para a repressão a organizações criminosas de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro 2007 - 2008; Realizar o trabalho conjunto com os Adidos Policiais
de outros países, radicados no Brasil, que atuam no combate conjunto
as grandes organizações criminosas 2007 - 2011; Administrar toda a
parte técnica e logística da Diretoria de Combate ao Crime Organizado do DPF e suas congêneres regionais 2008 - 2011; Representar
o Departamento de Polícia Federal em eventos, seminários e conferências nacionais e internacionais como a Comissão Interamericana
para o Controle ao Abuso de Drogas - CICAD, Projeto SIU Sensitive
Investigation Unit, etc 2006 - 2011; Coordenar toda a atividade parlamentar do gabinete voltada para as Comissões de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado e Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados 2011 - 2018; Assessorar o trabalho de duas Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito no Congresso Nacional; Presidente do Conselho Fiscal da BRB Serviços S.A.
– BRB 2019 - 2022; Como Secretário de Segurança Pública do Distrito
Federal desenvolveu e coordenou a articulação entre as Forças de Segurança do Distrito Federal, destacando: A implantação do Programa
DF Mais Seguro, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade
do DF, definindo as Áreas de Segurança Prioritária – ASP, reduzindo
drasticamente os índices de crimes contra a vida no DF. Na gestão
foram lançadas campanhas visando a proteção da mulher, bem como
soluções tecnológicas como o dispositivo de monitoramento de pessoas
protegidas e o Maria da Penha On-line, que fazem parte do programa
Mulher Mais Segura, dentre outras inúmeras ações, operações, estudos, os quais resultaram na queda dos índices de criminalidade, bem
como no aumento da sensação de segurança pela população do Distrito Federal, sendo responsável pelos menores índices de homicídios na
capital federal nos últimos 41 anos.
Como se observa, o Ministro Anderson Gustavo Torres, destinou
e destina sua vida ao combate às organizações criminosas, à repressão
ao tráfico internacional de drogas e à busca incessante por justiça,
sendo merecedor do título de cidadão maranhense, como bem esclarece
o autor da propositura.
Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno desta Casa:
Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de
lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo,
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais
como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento
econômico, comprovados mediante currículo.
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A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente,
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 028/2022, de autoria do Senhor Deputado Glalbert
Cutrim.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
028/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.

I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão
legislativa ou transformado em diploma legal”;
Outrossim, não se admitirão proposições anti regimentais, a teor
do que dispõe o art. 129, do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
caso em espécie.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de
Lei nº 577/2021, visto que guardar correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10. 698, de 13 de outubro de 2017, conforme acima descrito.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 577/2021,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios
NIA

PARECER Nº 360 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 577/2021, de autoria
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre a Isenção do Pagamento de Taxas de inscrição em Concursos Públicos no Âmbito do
Estado Maranhão, as pessoas convocadas e nomeadas para servirem à Justiça Eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais, e dá outras
providencias.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, as pessoas convocadas
e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Maranhão, para prestar serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração,
ficam isentas de taxas de inscrição nos concursos públicos realizados
pela pelo poder público estadual.
Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.698, de 13 de outubro de
2017, que isenta taxas de inscrições em concursos públicos os eleitores
convocados e nomeados para servirem à Justiça Eleitoral por ocasião
dos pleitos eleitorais no âmbito do Estado do Maranhão.
Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o
art. 7º, IV, da Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.”
Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão
vejamos:
“Art. 169. Consideram-se prejudicadas:

Vota a favor
Deputado Zé Inácio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
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NIA

Vota contra

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 364 / 2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do
Maranhão a Medida Provisória nº 378, de 15 de fevereiro de 2022,
que Cria a Classe D (Associado), no cargo de Professor da carreira do
Magistério Superior do Subgrupo Magistério Superior, cria, na estrutura organizacional da Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão - UEMASUL, a Pró-Reitoria de Extensão e Assistência Estudantil - PROEXAE, cria cargos efetivos e cargos em comissão nos
termos em que especifica, altera a Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994,
a Lei nº 10.558, de 06 de março de 2017, a Lei nº 10.721 de 27 de novembro de 2017, e dá outras providências.
De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Pertinente para exame e parecer.
Esclarece a Mensagem Governamental que acompanha a propositura, que dentre as alterações promovidas por esta Medida Provisória, destaca-se a alteração da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994,
que disciplina a carreira de magistério superior aplicável tanto aos
professores da UEMA quanto aos da UEMASUL. Atualmente, o cargo
de Professor é dividido quatro classes (Auxiliar, Assistente, Adjunto e
Titular) cujos requisitos para provimento variam de acordo com a titulação do servidor.
Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que por meio desta proposta legislativa, o cargo de Professor (do Magistério Superior)
passa a contar com a classe D (Associado), que poderá ser alcançada
pelos professores da Classe C (Adjunto) que forem promovidos mediante avaliação de desempenho acadêmico. Em virtude da criação da
referida classe, são atualizadas as regras de promoção e progressão,
disciplinados os requisitos para provimento, além de ser atualizada a
tabela remuneratória aplicável aos servidores do magistério superior,
com vistas a adequá-la à regra de referências salariais disciplinada no
art. 30 da Lei nº 5.931/1994.
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O objetivo da reestruturação é a valorização da carreira docente
no ensino superior estadual, resultando em maior qualidade no serviço
educacional prestado à população.
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 Estados-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilidade 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 estabelecidos 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 referidos 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 dispositivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie,
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é
nosso
Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão
na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003:
Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetêlas de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso,
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).
§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)
I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art.
138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela 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 Medidas 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 matéria: (EC nº 32/01)
I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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 Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:
stadosTambém, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está
incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo assim o Estado-Membro legislar plenamente.
De acordo com o art. 43, II, III, da Constituição Estadual em
observância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente ao Governador do Estado: legislar sobre “criação de cargos” e
“organização administrativa e matéria orçamentária”.
“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº
068, de 28/08/2013).”
Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado,
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64,
da CE/89.
Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas,
conforme acima mencionado.
Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa
objeto da Medida Provisória.
Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias
em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado esteja 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 relevância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.
As alterações que aqui se apresentam correspondem ao mais
adequado programa de qualidade de gestão, tendo-se sempre à vista os
princípios constitucionais da eficiência administrativa e da supremacia
do interesse público, bem como a garantia que a UEMA e UEMASUL
possam exercer suas respectivas missões institucionais sempre da melhor forma possível, sendo essa, pois a relevância da matéria tratada na
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Medida Provisória, em epígrafe.
Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe
do Poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada.
A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em
vigor de imediato.
Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre da
necessidade de se garantir o necessário e contínuo aprimoramento das
atividades e dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e
a própria supremacia do interesse público, o que demanda velocidade na realização de mudanças administrativas que contribuam para o
adequado funcionamento da máquina pública, como bem esclarece a
Mensagem Governamental.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.
A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS.
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT;
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI
2150/DF (grifei)”
A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportunidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.
Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.
Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta
na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Medida Provisória, inviabilizando assim a análise.
Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência
e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a
relevância da matéria e o interesse público.
No que concerne ao mérito, a medida ora proposta visa a valorização da carreira docente no ensino superior estadual, resultado em
maior qualidade no serviço educacional prestado à população, como
bem esclarece a Mensagem, que encaminha a propositura. Assim sendo,
constata-se seu caráter meritório.
Por fim, objetivando corrigir impropriedades constantes do art.
3º, da Medida Provisória, foi apresentada uma Emenda Modificativa,
pelo Senhor Deputado Rafael Leitoa, propondo uma nova redação ao
art. 3º, o que sugerimos, portanto, que a mesma, seja aprovada na forma
de Projeto de Lei de Conversão, anexo a este Parecer.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provisória nº. 378/2022, considerando atendidos os pressupostos de relevância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
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ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação
na forma do Projeto de Lei de Conversão, conforme acima sugerido.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Medida Provisória nº 378/2022, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 14 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ricardo Rios
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages

Vota contra

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 002/2022
Cria a Classe D (Associado), no
cargo de Professor da carreira do Magistério Superior do Subgrupo Magistério
Superior, cria, na estrutura organizacional da Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão - UEMASUL, a
Pró-Reitoria de Extensão e Assistência
Estudantil - PROEXAE, cria cargos efetivos e cargos em comissão nos termos
em que especifica, altera a Lei nº 5.931,
de 22 de abril de 1994, a Lei nº 10.558,
de 06 de março de 2017, a Lei nº 10.721
de 27 de novembro de 2017, e dá outras
providências.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei cria a Classe D (Associado), no cargo de Professor da carreira do Magistério Superior do Subgrupo Magistério Superior, cria, na estrutura organizacional da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, a Pró-Reitoria de Extensão
e Assistência Estudantil - PROEXAE, cria cargos efetivos e cargos em
comissão nos termos em que especifica, altera a Lei nº 5.931, de 22 de
abril de 1994, a Lei nº 10.558, de 06 de março de 2017, a Lei nº 10.721
de 27 de novembro de 2017, e dá outras providências.
CAPÍTULO II
ALTERAÇÃO DA LEI Nº 5.931, DE 22 DE ABRIL DE 1994
Art. 2º Fica acrescido ao texto da Lei nº 5.931, de 22 de abril de
1994, o art. 4º-A, que terá a seguinte redação:
“Art. 4º-A A carreira do Magistério Superior do Subgrupo Magistério Superior é composta pelo cargo de Professor, que se desdobra
em classes conforme a titulação do ocupante, na forma abaixo:
I - Classe A (Auxiliar), quando portador de diploma de graduação;
II - Classe B (Assistente), quando portador de título de mestre;
III - Classe C (Adjunto), quando portador de título de doutor;
IV - Classe D (Associado), quando portador de título de doutor,
e
V - Classe E (Titular), quando portador de título de doutor.
§ 1º As classes A (Auxiliar), B (Assistente), C (Adjunto) e D
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(Associado) são compostas, cada uma, por 04 (quatro) referências.
§ 2º A classe E (Titular) é constituída por uma única referência,
denominada referência singular.”
Art. 3º O art. 5º da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º O ingresso na carreira do Magistério Superior do Subgrupo Magistério Superior dar-se-á mediante nomeação precedida de
aprovação em concurso público de provas e títulos e ocorrerá:
I - na referência inicial da Classe B (Assistente), que terá como
requisito de ingresso o título de mestre na área exigida no concurso;
II - na referência inicial da Classe C (Adjunto), que terá como
requisito de ingresso o título de doutor na área exigida no concurso;
III - na Classe E (Titular), cujos critérios avaliativos serão definidos por resolução dos respectivos Órgãos Colegiados das universidades estaduais.
§ 1º A abertura de concurso público para a Classe B (Assistente)
dar-se-á quando o certame para provimento da Classe C (Adjunto) não
possuir inscritos ou a totalidade dos candidatos inscritos tiverem suas
inscrições indeferidas, devendo haver manifestação fundamentada da
unidade acadêmica interessada na realização do concurso.
§ 2º A abertura de concurso público para a Classe E (Titular)
está condicionada à declaração de existência de vagas no limite máximo de 5% (cinco por cento) do total do quadro de vagas da Instituição
de ensino.
§ 3º As normas e requisitos para realização dos concursos públicos para ingresso na carreira do Magistério do Subgrupo Magistério
Superior serão de competência dos conselhos superiores das universidades.”
Art. 4º Ficam acrescidos ao texto da Lei nº 5.931, de 22 de abril
de 1994, os arts. 14-A e 14-B, que terão a seguinte redação:
“Art. 14-A. O desenvolvimento do servidor na carreira do Magistério do Subgrupo Magistério Superior far-se-á através da progressão e da promoção.
Art. 14-B. A progressão do servidor integrante da carreira do
Magistério do Subgrupo Magistério Superior dependerá de:
I - desempenho eficaz de suas atribuições, a ser avaliada conforme normas de competência dos conselhos superiores das universidades;
II - cumprimento do interstício de 02 (dois) anos de efetivo atividade acadêmica na referência.
Parágrafo único. O docente não poderá requerer simultaneamente mais de uma progressão, devendo ser respeitado o critério do
interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetiva atividade acadêmica nas
referências de cada classe que compõem a carreira do Magistério do
Subgrupo Magistério Superior.”
Art. 5º O inciso II do art. 15 da Lei nº 5.931, de 22 de abril de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. (...)
I - (...)
II - por avaliação de desempenho acadêmico, da classe de Professor Adjunto para a referência inicial da classe de Professor Associado, atendidos, cumulativamente, os seguintes critérios:
a)
encontrar-se em regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas ou 40 (quarenta) horas com Dedicação Exclusiva;
b)
cumprimento de, no mínimo, 02 (dois) anos de atividade acadêmica na Referência IV da classe Classe C (Adjunto);
c)
desempenho eficaz de suas atribuições;
d)
apresentação e defesa de memorial descritivo das atividades desenvolvidas pelo docente.”
Art. 6º O art. 16 da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação, bem como acrescido do parágrafo
único:
“Art. 16. As normas e procedimentos complementares relativos
ao desenvolvimento do servidor na carreira do Magistério Superior
do Subgrupo Magistério Superior serão definidos pelos conselhos su-
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periores das universidades.
Parágrafo único. A concessão da progressão e promoção ocorrerá a partir da data da autorização do Reitor ou autoridade a quem
tenha delegado competência.”
Art. 7º O art. 22 da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 22. As linhas de progressão e promoção da Carreira do Magistério Superior do Subgrupo Magistério Superior, obedecerão ao
abaixo disposto:
GRUPO EDUCAÇÃO
SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR
LINHAS DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO
CARGO
CLASSES

PROFESSOR
A
(AUXILIAR)

B (ASSISTENTE)

C (ADJUNTO)

D (ASSOCIADO)

E (TITULAR)

REFEI, II, III I, II, III
I, II, III I, II, III
SINGURÊNe IV
e IV
e IV
e IV
LAR
CIAS
Art. 8º O art. 30 da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 30. A tabela de vencimento do servidor integrante da carreira do Magistério do Subgrupo Magistério Superior, constitui-se de
17 (dezessete) referências salariais, distribuídas entre as classes, obedecendo ao intervalo de 3% (três por cento) entre uma referência e a
imediatamente superior dentro da mesma classe, e de 10% (dez por
cento) de uma classe para a imediatamente superior.
Parágrafo único. Os vencimentos-base da carreira do Magistério do Subgrupo Magistério Superior, são os estabelecidos no Anexo I
desta Lei.” (NR)
CAPÍTULO III
ALTERAÇÃO DA LEI Nº 10.721 DE 27 DE NOVEMBRO DE
2017
Art. 9º O caput do art. 1º da Lei nº 10.721 de 27 de novembro de
2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Exercício de Suporte
Acadêmico, no percentual de até 60% (sessenta por cento) sobre o
vencimento, aos integrantes do Subgrupo Apoio Técnico, Subgrupo
Apoio Administrativo e Subgrupo Apoio Operacional do Grupo
Administração Geral, e Grupo Ocupacional Atividades de Apoio
Administrativo e Operacional - ADO, que, até a data da vigência desta
Lei, estejam lotados na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)
e na Universidade Estadual da Região Tocantina (UEMASUL), há pelo
menos 5 (cinco) anos continuados, desenvolvendo atividades de suporte aos projetos e ações operacionais, administrativos e acadêmicos.”
CAPÍTULO IV
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL)
Art. 10. Fica criada, na estrutura organizacional da Universidade
Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, a Pró-Reitoria de Extensão e Assistência Estudantil - PROEXAE, passando o
inciso IV do art. 2º da Lei nº 10.558, de 6 de março de 2017, a vigorar
acrescido da alínea “i”, que terá a seguinte redação:
“Art. 2º (...)
(...)
IV - (...)
(...)
i) Pró-Reitoria de Extensão e Assistência Estudantil - PROEXAE.” (AC)
Art. 11. Ficam criados, na Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, 40 (quarenta) cargos efetivos de
Professor, Classe B (Adjunto), 40 (quarenta) horas, conforme Anexo I
desta Medida Provisória e lotação a ser definida pela Reitoria da insti-
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tuição.
Art. 12. Ficam criados na estrutura da Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL:
I - 20 (vinte) cargos em comissão, na forma do Anexo II desta Lei, com lotação no Centro de Ciências Agrárias (CCA), no Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas (CCENT) e no Centro
de Ciências Humanas, Sociais e Letras (CCHSL) do Campus de Imperatriz, bem como no Centro de Ciências Agrárias, Naturais e Letras
(CCANL) do Campus de Estreito, e no Centro de Ciências Humanas,
Sociais, Tecnológicas e Letras (CCHSTL) do Campus de Açailândia, os
quais passam a integrar o quadro de cargos comissionados constante da
Lei nº 10.558, de 6 de março de 2017.
II - 8 (oito) cargos em comissão, na forma do Anexo III desta Lei,
com lotação na Reitoria, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação (PROPGI), da Pró- Reitoria de Gestão e Sustentabilidade
Acadêmica (PROGESA) e da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD), os quais passam a integrar o quadro de cargos
comissionados constante da Lei nº 10.558, de 6 de março de 2017;
III - 7 (sete) cargos em comissão, na forma do Anexo IV desta
Lei, com lotação na Pró-Reitoria de Extensão e Assistência Estudantil
(PROEXAE), os quais passam a integrar o quadro de cargos comissionados constante da Lei nº 10.558, de 6 de março de 2017.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. Os quantitativos dos cargos de Professor da carreira do
Magistério Superior (Subgrupo Magistério Superior) da Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA) e da Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão (UEMASUL), são os fixados, respectivamente,
nos Anexos V e VI desta Lei.
Art. 14. O Anexo I da Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994, que
aprova o Plano de Carreiras, Cargos e Salários da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, passa a vigorar na forma do Anexo VII
desta Lei.
§ 1º Os vencimentos-base da Carreira do Magistério do Subgrupo
Magistério Superior, de que trata o Anexo VII desta Lei, serão implantados de forma escalonada nos meses de fevereiro e março de 2022.
§ 2º Em 1º de fevereiro de 2022 os vencimentos-base a que
se refere o caput deste artigo serão implantados no percentual de 50%
(cinquenta por cento), e a partir de 1º de março de 2022, serão implantados no percentual de 100% (cem por cento).
Art. 15. Os dispositivos desta Lei relativos à carreira do Magistério Superior, a que se refere a Lei nº 5.931, de 22 de abril de 1994,
aplicam-se à Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão
(UEMASUL), nos termos do art. 5º da Lei nº 10.525, de 03 de novembro de 2016.
Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta dos créditos orçamentários próprios.
Art. 17. Ficam revogados:
I - o Anexo V da Lei nº 4.400, de 30 de dezembro de 1981;
II - o Anexo da Lei nº 5.920, de 15 de março de 1994;
III - o Anexo I da Lei nº 6.947, de 15 de julho de 1997;
IV - o Anexo da Lei nº 7.574, de 07 de dezembro de 2000, exclusivamente no que tange ao cargo e classes da carreira do Magistério
Superior;
V - o Anexo I da Lei nº 7.759, de 12 de julho de 2002;
VI - o Anexo I da Lei nº 8.034, de 15 de dezembro de 2003;
VII - o Anexo I da Lei nº 8.035, de 15 de dezembro de 2003;
VIII - o Anexo I da Lei nº 8.057, de 30 de dezembro de 2003;
IX - o Anexo I da Lei nº 8.058, de 30 de dezembro de 2003;
X - o Anexo I da Lei nº 8.111, de 06 de maio de 2004;
XI - a Lei nº 8.275, de 04 de julho de 2005;
XII - o Anexo I da Lei nº 8.316, de 29 de novembro de 2005;
XIII - o Anexo I da Lei nº 8.336, de 23 de dezembro de 2005;
XIV - o Anexo I da Lei nº 8.337, de 23 de dezembro de 2005;
XV - o Anexo I da Lei nº 8.338, de 23 de dezembro de 2005;
XVI - o Anexo I da Lei nº 8.339, de 23 de dezembro de 2005;
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XVII - o Anexo I da Lei nº 8.370, de 10 de abril de 2006;
XVIII - o Anexo I da Lei nº 9.750, de 31 de dezembro de 2012;
XIX - o art. 4º e o art. 19 (caput e incisos) da Lei nº 5.931,
de 22 de abril de 1994;
XX - Anexo I da Lei nº 10.694, de 5 de outubro de 2017;
XXI - a Lei nº 10.751, de 18 de dezembro de 2017;
XXII - o Anexo I da Lei nº 10.880, de 5 de julho de 2018.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
CRIAÇÃO DE VAGAS DO CARGO DE PROFESSOR
(CLASSE C/ADJUNTO) NA UEMASUL
CARGO

CLASSE

CARGA HORÁRIA

NÚMERO DE
VAGAS

Professor

C (Adjunto)

40 h

40

TOTAL

40

ANEXO II
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO – CENTROS
DA UEMASUL
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA)
CAMPUS IMPERATRIZ
DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

QUANTIDADE

Chefe de Laboratórios
DAS-3
01
Chefe de Biblioteca Setorial

DAS-1

01

Chefe da Divisão de
Registro e Controle Acadêmico

DAS-1

01

Secretária de Curso

DAS-4

01

TOTAL

04

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E TECNOLÓGICAS (CCENT)
CAMPUS IMPERATRIZ
DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

QUANTIDADE

Chefe de Laboratórios

DAS-3

01

Secretária de Curso

DAS-4

01

TOTAL

02

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E LETRAS
(CCHSL)
CAMPUS IMPERATRIZ
SÍMBOLO

QUANTIDADE

Chefe de Laboratórios

DENOMINAÇÃO

DAS-3

01

Secretária de Curso

DAS-4

01

Secretária de Centro

DAS-4

01

TOTAL

03

30
30

TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2022

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, NATURAIS E LETRAS (CCANL)

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE
ACADÊMICA (PROGESA)
DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

QUANTIDADE

Coordenador de Formação Discente

DANS-3

01

CAMPUS ESTREITO
SÍMBOLO

QUANTIDADE

Chefe de Laboratórios

DENOMINAÇÃO

DAS-3

01

Auxiliar de Serviços de
Transportes Oficiais

DAS-1

01

Chefe de Divisão de Políticas de Graduação

DAS - 1

01

02

Chefe de Divisão de Articulação com
o Ensino Básico

DAS - 1

01

TOTAL

TOTAL
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS, TECNOLÓGICAS E LETRAS (CCHSTL)
CAMPUS AÇAILÂNDIA
DENOMINAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SÍMBOLO

QUANTIDADE

Diretor de Curso de Direito

DANS-3

01

DENOMINAÇÃO

Diretor do Curso de Pedagogia

DANS-3

01

Chefe de Divisão de Arquivo

Diretor do Curso de Letras

DANS-3

01

Chefe de Laboratórios

DAS-3

01

Chefe de Biblioteca Setorial

DAS-1

01

Chefe da Divisão de
Registro e Controle Acadêmico

DAS-1

01

Chefe da Divisão de
Apoio Administrativo

DAS-1

01

Secretária de Curso

DAS-4

01

Auxiliar de Serviços de
Transportes Oficiais

DAS-4

01

(PROPLAD)
SÍMBOLO

QUANTIDADE

DAS - 1

01

TOTAL

01

TOTAL GERAL

08

ANEXO IV
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO PARA A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
(PROEXAE) DA UEMASUL
CARGO

TOTAL

09

TOTAL GERAL

20

SIMBOLOGIA

QUANTIDADE

DGA

01

Coordenador de Desenvolvimento
Regional e Cidadania

DANS-3

01

Coordenador de Assistência à Saúde e
Acessibilidade

DANS-3

01

Coordenador de Patrimônio Histórico
e Cultural

DANS-3

01

Chefe de Divisão de Patrimônio Histórico

DAS - 1

01

Chefe de Divisão de Arqueologia

DAS - 1

01

Chefe de Divisão de Etnologia

DAS - 1

01

Pró-Reitor

ANEXO III
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO – REITORIAS
(UEMASUL)
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR: REITORIA

TOTAL

DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

QUANTIDADE

Coordenador da Editora Universitária

DANS-3

01

TOTAL

01

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
(PROPGI)
DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

QUANTIDADE

Coordenador de Criação e Inovação

DANS-3

01

Chefe de Divisão do Núcleo de Inovação Tecnológica

DAS - 1

01

Chefe de Divisão de Laboratórios
Multiusuários e Grupos de
Pesquisas

DAS - 1

01

TOTAL

03

03

07

ANEXO V
QUANTITATIVO DO CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR) DA UEMA
GRUPO EDUCAÇÃO / SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR
CARREIRA

Magistério Superior

CAR- CLASSE REFEGO
RÊNCIA

Professor
Magistério
Superior

TITULAÇÃO

A (Auxiliar)

I a IV

Graduação

B (Assistente)

I a IV

Título de
Mestre

C (Adjunto)

I a IV

Título de
Doutor

D (Associado)

I a IV

Título de
Doutor

E (Titular)

SINGULAR

Título de
Doutor

NÚMERO DE
VAGAS

1.522
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ANEXO VI
QUANTITATIVO DO CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR) DA UEMASUL
GRUPO EDUCAÇÃO / SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR
CARREIRA

Magistério Superior

CARGO

Professor
Magistério
Superior

CLASSE

REFERÊNCIA

TITULAÇÃO

A (Auxiliar)

I a IV

Graduação

B (Assistente)

I a IV

Título de
Mestre

C (Adjunto)

I a IV

Título de
Doutor

D (Associado)

I a IV

Título de
Doutor

E (Titular)

SINGULAR

Título de
Doutor

NÚMERO DE
VAGAS

322

ANEXO I
VENCIMENTOS DO SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR ART. 30 DA LEI Nº 5.931, DE 22 DE ABRIL DE 1994*
VENCIMENTOS-BASE

CARGO

CLASSE

A (Auxiliar)

Professor

B (Assistente)

Magistério
Superior
C (Adjunto)

D (Associado)

E (Titular)

PENHO: n.º 2022NE001220 de 06/06/2022 no valor de R$ 17.280,00
(dezessete mil, duzentos e oitenta reais). PRAZO PARA ENTREGA
DOS SERVIÇOS: até 24 horas contados da data de assinatura da
Ordem de Serviço. BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 1877/2022-AL. ASSINATURAS: Valney de Freitas
Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa e Luis Ernane Santos Pereira- Fiscal do contrato pela parte CONTRATANTE e Maria da
Cruz Pereira da Rocha Moura, CPF: 342.308.153-87, representante legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 13/06/2022. São
Luís–MA, 14 de junho de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral

ANEXO VII
VENCIMENTOS-BASE DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO SUBGRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR

REFERÊNCIA

31

CARGA HORÁRIA
20 HORAS

40 HORAS

TIDE

I

R$ 2.387,85

R$ 4.536,94

R$ 6.805,40

II

R$ 2.459,50

R$ 4.673,05

R$ 7.009,55

III

R$ 2.533,29

R$ 4.813,22

R$ 7.219,83

IV

R$ 2.609,29

R$ 4.957,63

R$ 7.436,44

I

R$ 2.870,20

R$ 5.453,39

R$ 8.180,08

II

R$ 2.956,32

R$ 5.616,99

R$ 8.425,49

III

R$ 3.045,00

R$ 5.785,49

R$ 8.678,24

IV

R$ 3.136,36

R$ 5.959,05

R$ 8.938,61

I

R$ 3.449,98

R$ 6.554,98

R$ 9.832,45

II

R$ 3.553,49

R$ 6.751,62

R$ 10.128,05

III

R$ 3.660,10

R$ 6.954,17

R$ 10.430,46

IV

R$ 3.769,91

R$ 7.162,80

R$ 10.744,20

I

-

R$ 7.879,08

R$ 11.818,62

II

-

R$ 8.115,45

R$ 12.137,18

III

-

R$ 8.358,92

R$ 12.538,37

IV

-

R$ 8.609,68

R$ 12.914,53

SINGULAR

R$ 4.984,57

R$ 9.470,65

R$ 14.205,98

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2022 referente
ao a ARP nº 021/2021. OBJETO: Grupo gerador de energia elétrica.
FORNECEDOR: SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI,
CNPJ: 02.619.095/0001-51. VALIDADE: 27/10/2022. VALOR: R$
17.280,00 (dezessete mil, duzentos e oitenta reais). NOTA DE EM-

ATO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1429/2022-ALEMA
Em cumprimento aos comandos da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº
8.250/2014, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro de
2018, da Mesa Diretora da desta Assembleia, Parecer da Procuradoria
Geral, em anexo aos autos, DECLARO o Ato de Ratificação de Adesão
à Ata de Registro de Preços nº 111/2021 – do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão/TJMA - Pregão Eletrônico nº 63/2021, assinada
entre a Empresa Nova Industria, Comércio e Serviços Ltda – Epp e o
TJMA, respaldada na Lei nº 8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 1429/2022 - ALEMA, no valor total de R$ 184.300,00
(cento e oitenta e quatro mil e trezentos reais), objetivando a contratação de aquisição de comunicação gráfica para atender as demandas da
Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão., e
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho. Determino a publicação
do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição
para sua eficácia, consoante dispõe a Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 14 de junho DE 2022. Deputado Othelino
Neto. Presidente ALEMA
ATO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1429/2022-ALEMA
Em cumprimento aos comandos da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº
8.250/2014, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro de
2018, da Mesa Diretora da desta Assembleia, Parecer da Procuradoria
Geral, em anexo aos autos, DECLARO o Ato de Ratificação de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 106/2021 – do Secretaria de Estado
da Gestão, Patrimônio e Assistência do Servicores do Estado do Maranhão/SEGEP - Pregão Eletrônico nº 024/2021-SARP/MA, assinada
entre a Empresa Nova Industria, Comércio e Serviços Ltda – Epp e o
TJMA, respaldada na Lei nº 8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 1429/2022 - ALEMA, no valor total de R$ 313.002,50 (trezentos e treze mil e dois reais e cinquenta centavos), objetivando a contratação de aquisição de comunicação gráfica para atender as demandas
da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão.,
e AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como
condição para sua eficácia, consoante dispõe a Lei nº 8.666/93. DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 14 de junho DE 2022. Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA
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FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

