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§ 1º Os prazos estabelecidos nos incisos I e IV deste artigo

serão contados a partir da data da concessão do regime especial que
habilitar o empreendimento.

§ 2º O imposto diferido nos termos do inciso II, alínea a, deste
artigo, será deduzido do valor da operação pelo remetente.

§ 3º Encerra-se a fase do diferimento nas saídas dos produtos
resultantes da industrialização.

§ 4º Encerrado o diferimento, considera-se incorporado ao va-
lor do ICMS devido, o valor do imposto que deixou de ser recolhido
nas etapas anteriores, na forma prevista no art. 2º.

Art. 3º Na ampliação e relocalização de indústria e
agroindústria, o incentivo do PROMARANHÃO somente incidirá
sobre a produção especificada no projeto proposto na Carta Consul-
ta de Habilitação, sujeitando-se a empresa ao recolhimento normal e
por substituição tributária do ICMS relativo à saída da produção
previamente fixada.

Art. 4º Não podem usufruir dos incentivos do PROMARANHÃO:

I - as empresas que estejam em débito com a fazenda pública
federal, estadual ou municipal, ou com o sistema de seguridade social;

II - as empresas que não tenham licenciamento ambiental ou que
estejam descumprindo exigências de preservação do meio-ambiente;

III - empreendimentos que não atendam aos critérios e diretri-
zes econômicas e sociais do Estado estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único. A vedação que trata este artigo aplica-se, tam-
bém, às operações:

I - internas com as mercadorias a seguir nominadas:
a) álcool etílico anidro combustível;
b) biodiesel B100;
c) cerveja, chope e refrigerante;

II - internas, em relação à retenção e recolhimento do ICMS
devido por substituição tributária;

III - com madeira serrada e com produtos primários simples-
mente beneficiados, nominados em regulamento;

Art. 5º Os incentivos serão concedidos por meio de regime
especial, observados os seguintes requisitos:

I - prazo de concessão de 12 (doze) meses, renovável sucessi-
vamente;

II - exigência de regularidade fiscal.

Art. 6º Os incentivos do PROMARANHÃO serão suspensos
de ofício quando a empresa beneficiária infringir a legislação tributária
federal, estadual ou municipal, ou do sistema de seguridade social.

Art. 7º Os contribuintes beneficiários dos incentivos previstos
no inciso I do art. 2° contribuirão à conta do Fundo Estadual de Desen-
volvimento Industrial, na forma e prazos indicados no regulamento, no
valor correspondente a 5% do valor dos incentivos utilizados em cada
período de apuração.

Art. 8º Ficam mantidos os contratos de financiamento formali-
zados sob a vigência da Lei n. 5.261/91, e da Lei n. 6.429/95 e alterações
posteriores, até a plena execução dos mesmos.

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará, no prazo de 90 (no-
venta) dias, o disposto nesta Medida Provisória.

Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor no primeiro dia
do terceiro mês subseqüente ao de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Lei nº 6.429, de 20 de setembro de 1995 e alterações posterio-
res, na data prevista no artigo anterior.
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LEI Nº 9.069 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009

Adequa, na forma do art. 108 da Lei Com-
plementar nº 13, de 25 de outubro de 1991,
alterado pela Lei Complementar nº 80, de
06 de dezembro de 2004, os subsídios dos
membros do Ministério Público Estadual,
em conformidade com o disposto no art.
39, § 4º, da Constituição Federal.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O subsídio de Procurador de Justiça do Estado do
Maranhão será de R$ 23.216,81 (vinte e três mil, duzentos e dezesseis
reais e oitenta e um centavos), e os subsídios dos membros do Minis-
tério Público de 1º grau observarão a regra de escalonamento prevista
no § 2º do art. 106 da Lei Complementar nº 13/1991, com vigência a
partir de 1º de setembro de 2009.

Art. 2º A partir de 1º de fevereiro de 2010, o subsídio de Procu-
rador de Justiça do Estado do Maranhão será de R$ 24.117,62 (vinte e
quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta e dois centavos), e os
subsídios dos membros do Ministério Público de 1º grau observarão a
regra de escalonamento prevista no     § 2º do art. 106 da Lei Comple-
mentar nº 13/1991.

Art. 3º Os proventos dos Membros do Ministério Público do
Estado do Maranhão são fixados nos mesmos valores estabelecidos
nesta Lei para os integrantes do Ministério Público em atividade.
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Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão

à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público
Estadual.

Art. 5º A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo
Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.
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LEI Nº 9.070 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
em favor do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Maranhão,
nas condições que menciona, e dá outras
providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a fazer doação do
imóvel descrito no art. 2º desta Lei ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, destinado à instalação da Escola
Agrotécnica de São Raimundo das Mangabeiras.

Art. 2º  O imóvel objeto da doação, possui área de 145,41 ha,
denominado “Fazenda Paraíso”, encontra-se matriculado no Cartório
do Registro de Imóveis de São Raimundo das Mangabeiras, sob matrí-
cula nº 1869, tem formato de um polígono regular, cujos limites e
confrontações são os seguintes: Inicia com um marco de madeira de lei
na margem do Rio Neves, com rumo de 23°00 SE-180 metros, 18°30
SE-80 metros; 25°00 SE-135 metros; 5°00 SE-93,00 metros; 29°00
SW-73,00 metros; 41°00 SW-104,00 metros; 6°30 SE-107,00 metros;
22°30 SW-90 metros; 16°00 SW-300 metros, tendo como confrontante
as terras Raimundo Batista Cirqueira; 19°00 SE-28 metros; 8°30SW-
60,00 metros; 6°30 SE-160,00 metros; 7°00 SW-100 metros, confron-
tando-se com terras Honório Teles de Araújo; 86°00 SE-376 metros,
85°30 NE-120,00 metros; 82°30’ SE-260,00 metros; 64°00’ SE-173,00
metros; confrontando-se com terras de Maria Resplandes das Neves;
22°00’ NE-212,00 metros, limitando-se com a propriedade de Edvaldo
Resplandes de Sá, até a BR-230; com o mesmo rumo de 22°00 NE-
800,00 metros, limitando-se com terras de Jaime Pereira de Sá, até o
Rio das Neves, onde o seu leito serve de limite natural e segue por ele
em diversos rumos e alinhamentos, com uma extensão de 1.637 metros,
alcançando o marco inicial de partida com um perímetro de 5.088 metros
e área total de 145.41.00 hectares.

Art. 3º  O imóvel objeto da doação destinar-se-á exclusivamente
à construção e instalação da Escola Agrotécnica de São Raimundo das
Mangabeiras.

Art. 4º  As despesas decorrentes da transferência do imóvel
doado correrão por conta do donatário.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo
Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.
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LEI Nº 9.071 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009

Altera o art. 1º e revoga o art. 3º da Lei nº
8.926, de 12 de janeiro de 2009, e dá outras
providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.926, de 12 de janeiro de 2009, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 330,00
(trezentos e trinta reais), a título de indenização, desde que estejam em
efetivo exercício, aos:

I - servidores da Carreira de Especialista do Quadro de Pessoal
Efetivo da Secretaria do Tribunal e aos demais servidores de seu quadro
que estejam na condição prevista no art. 33 da Emenda Constitucional
nº 19, de 15 de dezembro de 1998, e no art. 169, § 3º, inciso II, da
Constituição Federal;

II - ocupantes de cargo em comissão e função gratificada;

III - policiais militares que integram o Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência do Tribunal.”

Art. 2º  As despesas resultantes da aplicação desta Lei corre-
rão à conta da dotação orçamentária do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogados seu art. 3º e as demais disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo
Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.


