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PODER  EXECUTIVO

Esta edição publica em Suplemento, a Portaria nº 002
de 24 de janeiro de 2011, referente ao Relatório de Gestão
Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

PODER   EXECUTIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 134,  DE  28 DE ABRIL DE 2011

Acresce o art. 107-A e revoga o parágrafo
único do art. 107 da Lei Complementar
Estadual nº 13/91, Lei Orgânica do Minis-
tério Público do Estado do Maranhão.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO,

F a ç o  s a b e r  a  t o d o s  o s  s e u s  h a b i t a n t e s  q u e  a
Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:

Art. 1º- A Lei Complementar Estadual nº 13/91 passa a vigorar
acrescida do art. 107-A, com a seguinte redação:

“Art. 107-A  O membro do Ministério Público nomeado ou
designado para o exercício de cargo ou função de direção, chefia ou
assessoramento previsto nesta Lei e na lei que cuida dos órgãos de
apoio administrativo do Ministério Público, faz jus à gratificação de
vinte por cento do subsídio, não podendo a soma dessa verba com o
subsídio mensal exceder o teto remuneratório constitucional.

Parágrafo único.  A gratificação prevista neste artigo não se
incorpora ao subsídio do membro do Ministério Público para qual-
quer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para
quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos
proventos da aposentadoria e das pensões”.

Art. 2º-  Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, revogado o parágrafo único do art. 107 da Lei Comple-
mentar nº 13/91.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e a execução da presente Lei Complementar 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 MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 28 DE ABRIL DE 2011, 190º DA INDEPENDÊN-
CIA E 123º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

 LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

        Republicada por Incorreção.

LEI  Nº  9.370,  DE  13 DE MAIO DE 2011

Acrescenta o inciso IV no art. 1º da Lei nº
4.734/86, que proíbe a derrubada de babaçu
e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO,

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

Art. 1º- É acrescentado inciso IV ao art. 1º da Lei nº 4.734/86,
com a seguinte redação:

“Art. 1º  (...)

IV - Quando for imprescindível para a implantação de ativi-
dades econômicas de interesse social, devidamente caracterizadas e
motivadas por procedimento administrativo de licenciamento
ambiental prévio, atendendo, no mínimo, às seguintes medidas
mitigadoras e compensatórias:

a) quando o corte raso for menor ou igual a 01 (hum hectare), a
reposição sob forma de replantio de, no mínimo, o dobro de árvores
sacrificadas da mesma espécie em unidades de conservação de uso
sustentável, situadas na mesma bacia ou microbacia hidrográfica;

b) quando o corte raso exceder a 01 (hum hectare), a reposi-
ção de, no mínimo, o dobro de árvores sacrificadas da mesma espé-
cie em unidades de conservação de uso sustentável, situadas na
mesma bacia ou microbacia hidrográfica e mais a implantação de
Reserva Extrativista/RESEX de babaçuais em área e estágio
sucessional equivalentes onde se proceda ao extrativismo; promo-
vendo, inclusive, a conservação de fragmentos florestais e respecti-
vos fluxos gênicos e corredores ecológicos para a manutenção da
biodiversidade da espécie e seus serviços ambientais;”

Art. 2º-  Ficam acrescentados os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 1º da Lei nº
4.734/86, com a seguinte redação:

“§ 1º  No caso de áreas urbanas, assim entendidas as com-
preendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e
nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o ter-
ritório abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se referem este artigo.
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