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LEGISLAÇÃO FEDERAL!
l Emenda Constitucional n° 86 (DOU 18.3.15): Altera os arts. 165,
l 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a
l execução da programação orçamentaria que especifica.

Emenda Constitucional n° 85 (DOU 27.2.15): Altera e adiciona
dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento
das atividades de ciência, tecnologia e inovação.
Lei n° 13.106 (DOU 18.3.15): Altera a Lei n° 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente, para tornar crime vender, fornecer, servir,
ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou a adolescente;
e revoga o inciso l do art. 63 do Decreto-Lei n° 3.688/41 - Lei das
Contravenções Penais.
Lei n° 13.105 (DOU 17.3.15): Código de Processo Civil. (NOVO)
Lei n° 13.104 (DOU 10.3.15): Altera o art. 121 do Decreto-Lei n°|
2.848/40 - Código Penal, para prever o feminicídio comoi
circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1° dai
Lei no 8.072/90, para incluir o feminicídio no rol dos crimes,
hediondos.
Lei n° 13.089 (DOU 13.1.15): Institui o Estatuto da Metrópole, altera'
a Lei n° 10.257/01, e dá outras providências.
Decreto n° 8.420 (DOU 19.3.15): Regulamenta a Lei n° 12.846/13,1
que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas J
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, j
nacional ou estrangeira e dá outras providências.

ATOS DO MPMA
Resolução N° 05/2015-CSMP (DJE 10/03/15): Acrescentai

dispositivo no art. 11 do Regimento Interno na Escola Superior |

do Ministério Público.
Ato Regulamentar N° 02/2015-GPGJ (DJE 05/02/15): j
Regulamenta os procedimentos administrativos para a concessão *

de licença para tratamento de saúde, de licença por motivo de
doença em pessoa da família e de licença à gestante aos

Membros e servidores do Ministério Público do Estado do'

Maranhão.
Ato Regulamentar Conjunto N° 05/2014 - OPGJ/CGMP (DJE
16/12/14): Consolida e regulamenta normas do Conselho
Nacional do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de

Justiça do Estado do Maranhão, determinando a uniformização
da nomenclatura e dos prazos de tramitação das demandas

submetidas díretamente ao Ministério Público Estadual, e dá

outras providências.
Recomendação Conjunta N° 01/2015- PGJ/CAOP - SAÚDE
(DJE 16/3/15): Recomendar aos Promotores de Justiça com
atribuição na área da saúde - nos municípios que são
Macrorregiões de Saúde, Regiões de Saúde e Portas de Entrada
do Sistema Único de Saúde (SUS) - exigir dos gestores públicos
o cumprimento de suas responsabilidades no que tange à

disponibilização efetiva das ações e serviços de saúde.

PRATA DA CASA

A Promotora de Justiça-MA e escritora Ana Luiza Almeida Ferro recebeu o
certificado relativo à Menção Honrosa do "Prémio Pedro Calmon -2014", do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), na tarde de 18 de março deste ano
durante a solenidade de Abertura do Ano Social de 2015, em razão do livra "1612: os
papagaios amarelos na Ilha do Maranhão e a fundação de São Luís"
{Curitiba: Juruá, 2014,776 p.). A obra concorreu com livros de pesquisadores de

outros estados brasileiros e do próprio IHGB. Disponível na Biblioteca/PGJ.

LEGISLAÇÃO ESTADUAL

Lei N° 10.213 (DOE 10/03/15); Dispõe sobre a estrutura
orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado
do Maranhão e dá outras providências.
Lei N° 10.214 (DOE 12/03/15): Dispõe sobre a fixação de
salários para o pessoal contratado temporariamente, para atender
excepcional interesse público, com base no art. 37, inciso IX da
Constituição Federal, e na Lei n° 6.915/97.
Medida Provisória N° 195 (DOE 17/03/15): Dispõe sobre
as atribuições da Agência Estadual de Mobilidade Urbana - MOB
e dá outras providências.
Medida Provisória N° 194 (DOE 12/03/15): Dispõe sobre
a criação de cargo efetivo de Auxiliar de Segurança Penitenciária
da Carreira de Segurança Penal, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, e dá outras providências.
Decreto N° 30.677 (DOE 17/03/15): Dispõe sobre a
reorganização da Fundação da Memória Republicana Brasileira e
dá outras providências.
Decreto N° 30.673 (DOE 12/03/15): Institui o Subcomité
Gestor corn o fim de implantar a Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios - REDESIM, no Estado do Maranhão.
Decreto N° 30.663 (DOE 10/03/15): Aprova o modelo da
Representação Fiscal para Fins Penais e dá outras providências.
Decreto N° 30.661 (DOE 09/03/15): Regulamenta o
repasse de recursos às Caixas Escolares para manutenção do
Transporte Escolar Indígena dos alunos da rede pública estadual.
Portaria N° 07 - GAB/PGE (DOE 05/02/15): Dispõe sobre
a instituição do Núcleo de Combate a Improbidade Administrativa
no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão
Resolução ARSEMA N° 12/2015 (DOE 03/02/15): Instituir
a Gestão Administrativa e Financeira dos Terminais Rodoviários
de Passageiros em todo o Estado do Maranhão.

IMPORTANTE

Resolução N° 120 - Conselho Nacional do Ministério
Público (DOU 12/03/2015 - Pag. 81): Altera a Resolução n°

56, de 22 de junho de 2010, sobre a uniformização das

inspeções em estabelecimentos penais do Ministério Público.

BIBLIOTECA RECOMENDA

Manual de atuação funcional do Ministério Público do
Estado do Maranhão. 2015. Produzido pela Corregedoria
Geral do MPMA.
Obra disponível na Biblioteca/PGJ e em formato e-book no
linkda Biblioteca "Publicações Institucionais":

http://www.mpma.mp.br/index.php/publicacoes-institucionais

E.books Colecão Acesso à justiça - Globai Mediation
2014. Títulos disponíveis em formato e-book no link da

Biblioteca "Publicações Institucionais":

http://www.mpma.mp.br/index.php/publicacoes-institucionais

Portal da Transparência do Governo do Estado do
Maranhão - http://t ranspar eneia. ma .gov. b r/
Neste sítio vi rtual, constam informações referentes às despesas
realizadas por todos os órgãos e entidades da Administração
Estadual Direta e Indireta, bem como recursos públicos
transferidos para municípios e entidades.

Acesse também: COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO - MA
http://www.stc.ma.gov.br/coletanea-dc-legisiacao/
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