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Esta edição publica em Suplemento a Lei nº 8.154 de 09/
07/04, e seus anexos

PODER  EXECUTIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 077 DE 14 DE JULHO DE 2004

Altera a Lei Complementar nº 13, de 25 de
outubro de 1991, com modificações aos arts.
7º, 77, 84 e 133, revoga os arts. 2º e 3º, da
Lei Complementar nº  71, de 07 de janeiro
de 2004, cria cargos no quadro do Ministé-
rio Público 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 §§ 2º e 3º, do art. 7º, da Lei Complementar nº 13, de
25 de outubro de 1991, passam a vigorar com a redação seguinte:
 

“Art.7º (...)

§ 2º-  A eleição dar-se-á por convocação do Colégio de
Procuradores no primeiro dia útil da quarta semana antecedente à em
que ocorrer o término do mandato, ou da segunda semana subseqüente
à em que se der a vacância ocorrida no seu curso, mediante votação
secreta e plurinominal, e no mesmo dia encaminhada a lista tríplice dela
resultante ao Governador do Estado, que fará a nomeação no prazo de
quinze dias; findo o prazo sem a nomeação, será investido no cargo,
automaticamente e por ato do Colégio de Procuradores, o mais votado
da lista.

§ 3º-  A posse do Procurador-Geral de Justiça, realiza-
da em sessão solene do Colégio de Procuradores, dar-se-á:

I - no caso de sucessão por término do mandato, no
primeiro dia útil da quarta semana seguinte à eleição, se o fim do perí-
odo do sucedido coincidir com um dos três primeiros dias da semana, e
no último dia útil, se coincidir com um dos quatro últimos dias da
semana;

II - no caso de sucessão por vacância no curso do man-
dato, no primeiro dia útil da quarta semana seguinte à eleição.” (NR)
 

Art. 2º-  Os arts. 77 e 84 da Lei Complementar nº 13, de 25 de
outubro de 1991, passam a vigorar com a redação seguinte:
 

“Art. 77.  As promoções na carreira do Ministério
Público serão efetivadas de entrância para entrância e da entrância mais
elevada para o cargo de Procurador de Justiça, com observância,
alternadamente, dos critérios de antiguidade e merecimento dos candi-
datos previamente inscritos, publicado o edital respectivo no dia útil
seguinte à ocorrência da vaga.

§ 3º -O edital de que trata este artigo fixará o prazo de
três dias úteis para as inscrições.  (NR)
 

Art. 84. Feita a indicação da promoção pelo Conselho
Superior, o Procurador-Geral de Justiça baixará o ato respectivo no
prazo máximo de dois dias úteis.” (NR)
 

Art. 3º - O art. 133, da Lei Complementar nº 13, de 25 de
outubro de 1991, passa a vigorar com a redação seguinte:
 

“Art. 133.  A gratificação pelo exercício cumulativo de
cargos ou funções é devida:

I - ao membro do Ministério Público que simultanea-
mente ao exercício das suas funções for designado para exercer as de
outro cargo da carreira, em substituição plena, em valor corresponden-
te a um terço do seu vencimento-base;

II - ao Procurador de Justiça investido no mandato de
conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público, em valor
equivalente a um vinte e cinco avos sobre o vencimento-base do cargo,
por sessão do colegiado de que participar, até o máximo de seis por
mês.

Parágrafo único. A gratificação de que trata este arti-
go é vedada ao membro do Ministério Público investido em outro cargo
ou função remunerada da administração da Procuradoria Geral de Jus-
tiça.” (NR)
 

Art. 4º-  Ficam criados dois cargos de Promotor de Justiça de
4ª entrância, destinados ao provimento de Promotorias de Justiça
Itinerantes de São Luís
 

Art. 5º-  Fica criado um cargo de Promotor de Justiça de 3ª
entrância, a ser provido na comarca de Açailândia.
 

Art. 6º-  O quadro de cargos de membros do Ministério Públi-
co, referido no artigo 192, da Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro
de 1991, passa a ser o constante do anexo único desta Lei.
 

Art. 7º-  Ficam revogados os arts. 2º e 3º, da Lei Complementar
nº 71, de 07 de janeiro de 2004.
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Art. 8º- As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta do orçamento do Ministério Público.

Art. 9º-  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE JULHO DE 2004, 183º DA INDEPENDÊNCIA
E 116º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Chefe da Casa Civil

ANEXO ÚNICO 
 

CARGO QUANTIDADE 

Procurador-Geral de Justiça 01 
Procurador-Geral Adjunto (extinto a vagar) 01 
Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos (função) 01 
Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos (função) 01 
Corregedor-Geral do Ministério Público 01 
Sub-Corregedor-Geral do Ministério Público (função) 01 
Promotor de Justiça Corregedor (função) 04 
Procurador de Justiça 31 
Promotor de Justiça de 4ª Entrância 79 
Promotor de Justiça de 3ª Entrância 56 
Promotor de Justiça de 2ª Entrância 29 
Promotor de Justiça de 1ª Entrância 64 
Promotor de Justiça Substituto 25 

 

LEI Nº 8.154 DE 09 DE JULHO DE 2004

Dispõe sobre as diretrizes para a elabora-
ção da lei orçamentária de 2005, e dá ou-
tras 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:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º-  São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.
136, § 2o, da Constituição do Estado e nos artigos 8º e 10 da Lei Comple-
mentar nº 11 de 10 de setembro de 1991 e obedecendo ao disposto no art
4º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, as diretrizes orça-
mentárias do Estado do Maranhão para 2005, compreendendo:

I - as diretrizes gerais da administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do Estado;
III - as disposições relativas às despesas do Estado com pesso-

al e encargos sociais;
IV - as disposições sobre alterações na legislação tributária do

Estado; e
V - as disposições gerais.

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2º- As metas e prioridades para o exercício financeiro de
2005 deverão observar os princípios, objetivos, concepções e estraté-
gias constantes do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Sus-

tentável do Maranhão, especialmente no que diz respeito aos seguintes
aspectos:

a) Elevação do Índice de Desenvolvimento Humano-I.D.H.-
do Estado de 0,647 para 0,700, objetivo-síntese da ação governamental
no período 2003/2006;

b) Escolha de 6 (seis) estratégias de desenvolvimento a saber:

I - inserção dinâmica da economia maranhense nos sistemas
econômicos do nordeste, do Brasil e do exterior;

II - competitividade sistêmica da economia local;

III - transformação econômica do estado, promovendo a mu-
dança quantitativa e qualitativa do sistema produtivo maranhense;

IV - transformação social, visando fazer de cada maranhense
um cidadão;

V - economia baseada no conhecimento; e

VI - adoção da sustentabilidade como valor de planejamento e
ação governamentais.

c) Identificação e priorização de 4 (quatro) macro-eixos de
desenvolvimento econômico, escolhidos pelos seus impactos
multiplicadores de emprego e renda, a saber:

I - Agronegócio;

II - Construção Civil;

III - Mínero-metalurgia; e

IV - Turismo.


