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§ 1º  A contratação será autorizada pelo Governador do Estado,

que fixará a remuneração dos contratos em níveis compatíveis com o
mercado de trabalho e dentro dos recursos orçamentários disponíveis;

§ 2º  Aos infratores desta a Lei será aplicada a sanção cabível,
estipulada no artigo anterior, sem prejuízos de outras penalidades;

§ 3º  Os recursos financeiros provenientes da aplicação de
multas, serão recolhidos à conta do Estado e revertidos, na forma
legal e exclusivamente em benefício das atividades de inspeção
técnico-higiênico-sanitária e industrial dos produtos de origem
animal.

Art. 11.  Os servidores da Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão - AGED terão livre acesso, quando no
exercício de suas atribuições, a todos os locais em que as ações, as
medidas, as normas e os serviços de que trata esta Lei, devam ser
observados, obedecidos, aplicados ou executados.

Art. 12.  Objetivando conscientizar a comunidade para o cum-
primento do disposto nesta Lei, o Estado desenvolverá, entre outras,
ações que visem:

I - promover a integração dos órgãos Estaduais de fiscalização
por meio da criação de uma Comissão Sanitária, com vistas à troca de
informações e à definição de competências e de ações conjuntas;

II - formular diretrizes técnico-normativas, com base nas da
União, de maneira a uniformizar os procedimentos de inspeção e fisca-
lização sanitária, respeitadas as peculiaridades do Estado.

Art. 13.  Os recursos financeiros, necessários à execução na
presente Lei, correrão à conta dos créditos orçamentários próprios.

Art. 14.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e
será regulamentada, por decreto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 15.  Revogam-se as Leis nºs 7. 387, de 16 de junho de 1999
e 7.518, de 29 de maio de 2000.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to 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.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE DEZEMBRO DE 2006, 185º DA
INDEPENDÊNCIA E 118º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão

AZIZ TAJRA NETO
Secretário-Chefe da Casa Civil

JOSÉ DE JESUS SOUSA LEMOS
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento

Rural

HELENA MARIA DUAILIBE FERREIRA
Secretária de Estado da Saúde

LEI COMPLEMENTAR Nº 103 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006

Altera dispositivos da LC nº 13/91 e dá

outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia

Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei Comple-

mentar:

Art. 1º  Os §§ 1º e 2º do art. 106 da Lei Complementar nº 13, de

25 de outubro de 1991, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 106 (...)

§ 1º  O subsídio de Procurador de Justiça corresponde ao de

Desembargador. (NR)

§ 2º  Os subsídios dos Promotores de Justiça ficam fixados

com a diferença de 7% (sete por cento) de uma para outra entrância ou

categoria e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador de

Justiça” (NR)

Art. 2º  Ficam criados 05 (cinco) cargos de Promotor de Justi-

ça  de quarta entrância, cujas atribuições serão definidas na forma do

art. 23 e parágrafos da Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro de

1991.

Parágrafo único.  O quadro de que trata o art. 192 da Lei

Complementar nº 13, de 25 de outubro de 1991 passa a ser o constante

do anexo único desta Lei Complementar.

Art. 3º  As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas

pelo orçamento do  Ministério Público Estadual, observados os limites

estabelecidos pela Lei  Complementar nº 101/2000.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as 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 publi-

car, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-

NHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE DEZEMBRO DE 2006, 185º DA

INDEPENDÊNCIA E 118º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES

Governador do Estado do Maranhão

AZIZ TAJRA NETO

Secretário-Chefe da Casa Civil
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ANEXO ÚNICO 

 

Cargo Quantidade 

Procurador-Geral de Justiça 01 
Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos (função) 01 
Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos (função) 01 
Corregedor-Geral do Ministério Público 01 
Subcorregedor-Geral do Ministério Público (função) 01 
Ouvidor do Ministério Publica 01 
Promotor de Justiça Corregedor 04 
Procurador de Justiça 31 
Promotor de Justiça de quarta entrância  84 
Promotor de Justiça de terceira entrância 66 
Promotor de Justiça de segunda entrância  41 
Promotor de Justiça de segunda entrância (cargos extintos a vagar, conforme o art. 4º da LC 
nº 87/2005) 

03 

Promotor de Justiça de primeira entrância  50 
Promotor de Justiça de primeira entrância (cargos extintos a vagar conforme o art. 3º da LC 
nº 87/2005 e o art. 2º da LC nº 88/2005) 

17 

Promotor de Justiça Substituto 25 
 
 
 LEI COMPLEMENTAR Nº 104 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006

Altera a redação dos arts. 6º, 7º, 9º, 10, 12,
13 e 77, §§ 1º, 3º e 5º, do art. 18, §§ 1º e 5º
do art. 22 e acrescenta dois parágrafos ao
art. 42 da Lei Complementar nº 14, de 17
de dezembro de 1991 (Código de Divisão
e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão), e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

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

Art. 1º Os arts. 6º, 7°, 9º, 10, 12, 13 e 77 da Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judici-
árias do Estado do Maranhão), passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º O território do Estado, para os efeitos da administra-
ção da Justiça Comum, divide-se em comarcas, termos judiciários e
zonas judiciárias.

§ 1º A comarca, que pode ser constituída por mais de um termo
judiciário, terá a denominação daquele que lhe servir de sede.

§ 2º As comarcas, divididas em três entrâncias, inicial, interme-
diária e final, serão classificadas pelo Tribunal de Justiça, por maioria
absoluta de seus membros, através de resolução.

§ 3º Essa classificação, que não importa em diversidade das
atribuições e competência, visa à ordem das nomeações, das promo-
ções, do acesso e da fixação dos vencimentos dos respectivos juízes.

§ 4º A criação de novas comarcas dependerá da ocorrência dos
seguintes requisitos:

a) população mínima de vinte mil habitantes e cinco mil eleito-
res no termo judiciário que servirá de sede;

b) audiência prévia da Corregedoria Geral da Justiça.

§ 5º O Tribunal estabelecerá os requisitos mínimos necessários à
instalação e elevação de comarcas, bem como à criação de novas varas.

§ 6º O Tribunal, em decisão motivada e por maioria absoluta de
seus membros, poderá dispensar os requisitos exigidos nos parágrafos
4º e 5º, deste artigo, quando assim o recomendar o interesse da Justiça.

§ 7º Cada município corresponde a um termo judiciário, cuja
denominação será a mesma daquele.

§ 8º As zonas judiciárias, numeradas ordinalmente, são consti-
tuídas de quatro juízos e destinadas à designação dos juízes de direito
substitutos de primeira entrância.

Art. 7º  Para fins de administração da Justiça de 1º Grau, as
comarcas contarão com o seguinte número de juízes de direito:

I - Comarca de São Luís - noventa e seis juízes:

II - Comarca de Imperatriz - vinte e quatro juízes;

III - Comarca de Timon - sete juízes;

IV - Comarca de Caxias - seis juízes;

V - Comarcas de Açailândia e Bacabal - cinco juízes cada uma;

VI - Comarcas de Balsas, Codó, Santa Inês e São José de Ribamar
- quatro juízes cada uma;

VII - Comarcas de Itapecuru-Mirim, Paço do Lumiar e Pedrei-
ras - três juízes cada uma;

VIII - Comarcas de Barra do Corda, Buriticupu, Chapadinha,
Coelho Neto, Colinas, Coroatá, Estreito, Grajaú, João Lisboa,Lago da
Pedra, Pinheiro, Porto Franco, Presidente Dutra, Santa Helena, Santa
Luzia, Viana, Vitorino Freire e Zé Doca - dois juízes cada uma;

IX - as demais comarcas: um juiz.

Art. 9º  Os serviços judiciários da Comarca de São Luís serão
distribuídos da seguinte forma:

I - 1ª Vara da Infância e da Juventude, com as atribuições cíveis
e administrativas definidas na legislação específica;

II - 2ª Vara da Infância e da Juventude, com as atribuições para
processar e julgar atos infracionais atribuídos a menores de dezoito
anos, de acordo com a legislação específica;


