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Institui o “Programa de Apoio do 
Poder Legislativo ao enfrentamento 
do coronavírus na Paraíba”. 

 
 
A Assembleia Legislativa resolve: 
 

Art. 1º Fica instituído o “Programa de Apoio do Poder Legislativo ao 
enfrentamento do coronavírus na Paraíba” enquanto perdurar a suspensão das 
atividades legislativas e administrativas presenciais no âmbito da Assembleia 
Legislativa.  

 
Art. 2º O Programa referido no caput do artigo anterior tem por objetivo 

destinar recursos orçamentários da Assembleia Legislativa ao Poder Executivo 
estadual na importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), provenientes 
de economias realizadas pelo Poder Legislativo, para fins de ampliar as ações e 
programas do Governo Estadual no enfrentamento à pandemia causada pelo 
Covid-19. 

 
§1º A economia a que se refere o caput deste artigo advêm da Verba 

Indenizatória de Apoio Parlamentar (VIAP) e das demais decorrentes de 
medidas internas de racionalização e controle das despesas públicas adotadas 
pela Assembleia Legislativa.   

 
§2º A Comissão Especial constituída através do Ato nº 15/2020, deverá 

acompanhar a utilização pelo Poder Executivo estadual dos recursos 
orçamentários provenientes da economia proporcionada por meio desta 
Resolução. 

   
§3º Os recursos previstos no caput serão direcionados ao Poder 

Executivo em duas parcelas mensais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
cada, durante 2 (dois) meses, sendo reavaliado ao final desse período a 
possibilidade de prorrogação do Programa.   
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Art. 3º A Assembleia Legislativa fica autorizada a firmar convênio com o 
Poder Executivo estadual para fins de tratar sobre o processamento legal do 
remanejamento do recurso orçamentário de que trata esta Resolução. 

 
Parágrafo único. Os recursos oriundos desse programa serão utilizados 

 em ações de assistência social e de saúde pública, ambas relacionadas ao 
 enfrentamento da pandemia do Covid-19.  

 
Art. 4º A Presidência fica autorizada a adotar as medidas administrativas 

necessárias ao cumprimento desta Resolução, comunicando-as à Mesa Diretora. 
 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos enquanto perdurar a suspensão prevista no artigo 1º 
desta Resolução. 
 

 
João Pessoa, PB, em 10 de maio de 2020. 
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JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Resolução versa sobre a adoção de medida pelo 

Poder Legislativo do Estado da Paraíba destinada a reforçar a atuação da Casa 
Legislativa em relação ao combate à pandemia do Covid-19. Assim sendo, tem 
como finalidade a instituição do “Programa de Apoio do Poder Legislativo ao 
enfrentamento do coronavírus na Paraíba”.  

 
O contexto vivenciado por toda a sociedade mundial é de índole 

excepcional. O cenário requer a conjugação de esforços do Poder Público em 
todas as suas esferas, de forma que as iniciativas adotadas sejam 
potencializadas e se permita o mais amplo alcance e eficácia das ações de 
enfrentamento à pandemia. Nesse sentido, cada uma das funções do Poder, 
dentre de suas competências e possibilidades, deve implementar os programas 
e atuações destinadas desse alcance desse objetivo. 

 
 O Poder Legislativo estadual vem cumprindo seu mister constitucional 

produzindo projetos e fiscalizando as ações do Executivo no combate a 
pandemia do covid-19, são destaques da atuação da Assembleia as leis que: a) 
impõe multa a quem divulgar fake news de forma dolosa com a finalidade de 
atrapalhar o trabalho do poder publico na contenção da doença; b) a que 
suspende o corte de água, energia e serviços essenciais durante a pandemia; c) a 
que obrigar o Poder Executivo a entregar cestas básicas às famílias que possuem 
filhos matriculados em escolas públicas como forma de substituir a merenda 
escolar durante esse período; d) obriga os condomínios a informarem as 
autoridades policiais casos de violência doméstica; e) o projeto que suspende o 
prazo de validade de concursos públicos enquanto durar a pandemia, dando 
esperança a centenas de concursados de alcançar a função pública, entre muitos 
outros.  

 
 A atuação do Legislativo se destaca na defesa nacional da manutenção 

do auxílio emergencial, na elaboração de planos de contingência aos prefeitos 
paraibano, na discussão e aprovação de matérias que buscam soluções inclusive 
para o “pós-pandemia” e a reativação da economia através do setor privado e 
também da proteção do orçamento das famílias, extremamente afetado no 
momento atual. 

 
Nessa linha, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, para 

fortalecer ainda mais as estratégias de luta contra a pandemia apresenta este 
Projeto de Resolução. Essa iniciativa parlamentar visa a permitir a doação de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Poder Legislativo ao Poder Executivo, 
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por intermédio de convênio, à luz do expresso pelo art. 116, da Lei 8.666/1993, 
a fim de que o valor seja empregado para manter e expandir as práticas do 
governo estadual, e, assim, utilizado em atuações na saúde e na assistência 
social, de acordo com os termos a serem especificados no convênio a ser 
celebrado entre os Poderes.  

 
A quantia indicada deriva do orçamento do Poder Legislativo, 

especificamente das economias realizadas com a Verba Indenizatória de Apoio 
Parlamentar (VIAP) e das decorrentes da diminuição das despesas de custeio. A 
origem do valor advém da não utilização dessas verbas orçamentárias, em 
decorrência da redução contínua das despesas dos Parlamentares do Poder 
Legislativo bem como dos custos com a manutenção do funcionamento da Casa 
Legislativa, a qual está com suas atividades presenciais suspensas.  

 
Trata-se, pois, de medida que, incontroversamente, detém fundamento 

para a sua previsão e aplicação e, ademais, tem a potencialidade de colaborar 
com o Poder Executivo na condução de suas estratégias técnicas para o combate 
à pandemia e na preservação e realização dos direitos dos cidadãos, que, 
também, são finalidades desta Casa Legislativa.  

 
Pelas razões expostas anteriormente, percebe-se que o Projeto de 

Resolução apresenta conteúdo de suma relevância e com elevado alcance social, 
e encontra respaldo na legislação aplicável à temática. Assim sendo, submeto a 
proposta legislativa à apreciação dos Deputados e das Deputadas desta Casa 
Legislativa, para fins de tramitação e aprovação na forma regimental. 

 
João Pessoa, PB, em 10 de maio de 2020. 

 


