
 QUARTA-FEIRA,  15 - DEZEMBRO - 2004                                             D.O. PODER EXECUTIVO2
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 06 DE DEZEMBRO DE 2004, 183º DA INDEPEN-

DÊNCIA E 116º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão

PEDRO RONALD MARANHÃO BRAGA BORGES
Secretário Chefe da Casa Civil

ANEXO

CARGO JAN/2005 
R$ 

FEV/2005 
R$ 

MAR/2005 
R$ 

Desembargador 15.452,07 16.351,76 17.251,45 
Juiz 4º Entrância 13.906,87 14.716,59 15.526,31 
Juiz 3º Entrância 12.516,18 13.244,93 13.973,68 
Juiz 2º Entrância 11.264,56 11.920,44 12.576,31 
Juiz 1º Entrância 10.138,11 10.728,39 11.318,68 

LEI COMPLEMENTAR Nº 080 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2004

Altera a denominação do Capítulo IV, do
Título II, da Lei Complementar nº 13, de 25
de outubro de 1991, dá nova redação aos
arts. 105, 106, 108, 109, 126, 130 e 133 da
mesma Lei, 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 - O Capítulo IV, do Título II, da Lei Complementar nº 13,
de 25 de outubro de 1991, passa a ser denominado “Da Remuneração”.

Art. 2º-  O art. 105 da Lei Complementar nº 13/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 105. A remuneração dos membros do Ministério Público
deve guardar compatibilidade com a relevância da função, de forma a
compensar as vedações e incompatibilidades específicas que lhes são
impostas e a constituir real atrativo em relação às demais atividades da
área jurídica.” (NR)

Art. 3º - O art. 106 da Lei Complementar 13/91 passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 106.  A remuneração dos membros do Ministério Públi-
co dar-se-á por subsídio, fixado e atualizado por lei de iniciativa exclu-
siva do Procurador-Geral de Justiça, observando-se o disposto nos
incisos X e XI, do artigo 37, da Constituição Federal. (NR)

§ 1º-  O subsídio do Procurador de Justiça fica limitado a no-
venta inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. (AC)

§ 2º - Os subsídios dos Promotores de Justiça serão fixados
com diferença não excedente a 10% (dez por cento) de uma para outra
entrância ou categoria e da entrância mais elevada para o cargo de
Procurador de Justiça.” (AC)

Art. 4º-  O art. 108 da Lei Complementar nº 13/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 108. Sempre que houver fixação de novo subsídio para
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, no

exercício da competência fixada na CF, art. 127, § 2º, encaminhará
projeto de lei ordinária ao Poder Legislativo a fim de adequar a remune-
ração de seus membros.” (NR)

Art. 5º-  O art. 109 da Lei Complementar nº 13/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 109.  Na aplicação dos dispositivos deste Capítulo será
observado o disposto no art. 128, § 5º, inciso I, alínea c, da Constitui-
ção Federal.” (NR)

Art. 6º - O art. 126 da Lei Complementar nº 13/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 126. Além da remuneração do seu cargo, o membro do
Ministério Público faz jus às seguintes vantagens:

I – ajuda de custo;
II – salário-família;
III – diárias;
IV - décimo terceiro salário;
V – adicional de férias.” (NR)

Art. 7º-  O art. 130 da Lei Complementar nº 13/91  passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 130.  O membro do Ministério Público afastado de sua
sede, a serviço ou em representação, terá direito a diárias, cada uma,
equivalentes a  um quarenta e três avos e a dois quarenta e três avos da
remuneração do seu cargo, se o deslocamento se verificar dentro ou fora
do Estado, respectivamente.” (NR)

Art. 8º-  O art. 133 da Lei Complementar nº 13/91  passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 133. O membro do Ministério Público que, cumulativa-
mente ao exercício de suas atribuições constitucionais, for designado
para exercer as de outro cargo da carreira, em substituição plena, faz jus
a um décimo do subsídio do seu cargo por mês trabalhado.” (NR)

Art. 9º - Os valores do subsídio mensal dos membros do Mi-
nistério Público do Estado do Maranhão passam a ser os constantes do
Anexo Único, parte integrante desta Lei, preservando-se os vencimen-
tos daqueles que, eventualmente, possuam remuneração maior do que
aquela estabelecida na data da implantação.

Art. 10 -  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. 11 -  As despesas decorrentes da execução desta Lei quan-

to ao quadro de membros ativos do Ministério Público do Estado do
Maranhão correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da
Procuradoria Geral de Justiça.

Art. 12 -  Ficam revogadas as disposições em contrário, em
especial o parágrafo único do art. 106, o caput do art. 107, os incisos
VI, VII, VIII e IX do art. 126, e  os artigos 128, 131 e 132 e seu
parágrafo único da Lei Complementar n.º 13/91.

Art. 13 -  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorarão a
partir das datas fixadas no Anexo Único desta Lei.

ANEXO ÚNICO

VALORES DOS SUBSÍDIOS  MENSAIS DOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento 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, 06 DE DEZEMBRO DE 2004, 183º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 116º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão

PEDRO RONALD MARANHÃO BRAGA BORGES
Secretário Chefe da Casa Civil

 

C A R G O  A  P A R T IR  D E   
1 º/01 /2005  

A  P A R T IR  D E   
1 º/02 /2005 

A  P A R T IR  D E   
1 º/03 /2005  

Procurador de Justiça  15.452,07 16.351,76 17.251,45 

Promotor de Justiça de quarta entrância 13.906,87 14.716,59 15.526,31 

Promotor de Justiça de terceira entrância 12.516,18 13.244,93 13.973,68 

Promotor de Justiça de segunda entrância 11.264,56 11.920,44 12.576,31 

Promotor de Justiça de primeira entrância 10.138,11 10.728,39 11.318,68 

Promotor de Justiça Substituto 9.124,30 9.655,55 10.186,81 

LEI Nº 8.193 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2004

Dispõe sobre a pesquisa, a experimenta-
ção, a produção, a embalagem e rotulagem,
o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a utilização, a importa-
ção, a exportação, o registro, o destino fi-
nal dos resíduos e embalagens vazias, o
controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins, no
Estado  do Maranhão, e dá outras provi-
dências.

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:

Art. 1º - A pesquisa, a experimentação, a produção, a embala-
gem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
utilização, a importação, a exportação, o registro, o destino final dos
resíduos e embalagens vazias, o controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins, são regidos por esta Lei.

Art. 2º-  Compete à Agência Estadual de Defesa Agropecuária
do Maranhão - AGED/MA, vinculada à Gerência de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - GEAGRO/MA, à Gerên-
cia de Estado de Qualidade de Vida e à Gerência de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais - GEMA/MA, as responsabilidades de
zelar pelo cumprimento dos dispositivos estabelecidos por esta Lei e
pela Legislação Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, alterada pela
Lei nº 9.974, de 6 de junho de 2000.

Parágrafo único.  Devem ser criados setores especializados
nas estruturas organizacionais desses órgãos com o propósito de admi-
nistrar as questões de competência específica nos aspectos da agricul-
tura, da saúde e do meio ambiente, relativos à utilização, transporte,
armazenamento e comercialização dos agrotóxicos, seus componentes
e afins.

Art. 3º - Para efeito desta Lei entende-se por:

I - agrotóxicos e afins: produtos e agentes de processos físicos,
químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pasta-
gens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e em outros
ecossistemas, ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade
seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da
ação danosa de seres vivos considerados nocivos, assim como as subs-
tâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes,
estimuladores e inibidores de crescimento.

II - componentes: princípios ativos, produtos técnicos, maté-
rias-primas, ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de
agrotóxicos e afins.

Art. 4º - Os agrotóxicos, seus componentes e afins só podem
ser produzidos, manipulados, exportados, importados, transportados,
armazenados, comercializados e utilizados no Estado do Maranhão se
registrados no órgão federal competente e cadastrados na AGED/MA,
observado o disposto nesta Lei, na sua regulamentação e demais nor-
mas oficiais.

Art. 5º - Atendidas as diretrizes dos órgãos estaduais respon-
sáveis que atuam nas áreas de agricultura, saúde, do meio ambiente, as
pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplica-
ção de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam,


