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Lei N° 10.231 (DOE 24.4.15): Institui o Programa Estadual de
Apoio ao Transporte Escolar - PEATE/MA no Estado do Maranhão

| e dá outras providências.
[ Medida Provisória N° 200 (DOE 30.4.15): Institui o Programa de

Desenvolvimento Industrial e de Integração Económica do Estado
do Maranhão - MAIS EMPRESAS, revoga a Lei n° 9.121/2010, e dá
outras providências.

I Decreto N° 30.723 (DOE 14.4.15): Reformula a COMISSÃO PRÓ-
AGENDA 21 Maranhão.
Resolução Legislativa N° 761/2015 (DOE 16.4.15): Cria a Frente
Parlamentar pelo Fim dos Lixões no Estado do Maranhão.
Resolução - MOB N° 001, de 13 de abril de 2015 da Agência
Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (DOE 15.4.15):
Aprovar o Regulamento do Serviço de Transporte Aquaviário
Intermunicipal de Passageiros, Cargas e Veículos do Estado do
Maranhão, denominado SPTAI.
Resolução N° 32/2015 - Conselho Estadual de Educação - CEE
(DOE 15.4.15): Estabelece Diretrizes Curriculares para a Educação
Infantil no Estado do Maranhão.
Portaria N" 622 - Secretaria de Estado da Educação (DOE 24.4.15):
Estabelecer os critérios e formas de transferência dos recursos
da alimentação escolar indígena, para o exercício de 2015, a
serem executados pelas Caixas Escolares (Unidades Executoras).
Portaria N" 036 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais (DOE 30.4.15): Dispõe sobre a delegação de
competência para assinaturas de documento relativo a Licenças _
Ambientais ou Autorizações, Supressão de Vegetação, Perfuração •
de Poços e de Direito de Uso de Água. I
Portaria N" 0115/2015-DG/PCMA, de 10.4.2015 (DOE 5/5/15):
Regulamenta a atuação da Força Nacional no âmbito da Polícia
Civil do Estado do Maranhão.

NOVAS SÚMULAS VINCULANTES
N° 38: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento
de estabelecimento comercial.
N° 39: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos
membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do
Distrito Federal.
N° 40: A contribuição confederativa de que trata o art. 8°, IV, da
Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.
N° 41: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado
mediante taxa.
N° 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de
servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção
monetária.
N°43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao
servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na
qual anteriormente investido.
N° 44: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de
candidato a cargo público.
N° 45: A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre
o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela
Constituição Estadual.
N° 46: Adefinição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento
das respectivas normas de processo e julgamento são da competência

' legislativa privativa da União.
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LEGISLAÇÃO FEDERAL
Emenda Constitucional n° 87 (DOU 17.4.15): Altera o
§ 2° do art. 155 da Constituição Federal e inclui o art. 99 no
ADCT, para tratar da sistemática de cobrança do imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação incidente sobre as
operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado
em outro Estado.
Emenda Constitucional n° 88 (DOU 8.5.15): : Altera o
art. 40 da Constituição Federal, relativamente ao limite de
idade para a aposentadoria compulsória do servidor público
em geral, e acrescenta dispositivo ao ADCT.
Lei n° 13.111 (DOU 26.3.15): Dispõe sobre a
obrigatoriedade de os empresários que comercializam
veículos automotores informarem ao comprador o valor dos
tributos incidentes sobre a venda e a si tuação de
regularidade do veiculo quanto a furto, multas, taxas anuais,
débitos de impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros
registros que limitem ou impeçam a circulação do veículo.
Lei n° 13.112 (DOU 31.3.15): Altera os itens 1° e 2° do
art. 52 da Lei n° 6.015/73, para permitir à mulher, em
igualdade de condições, proceder ao registro de nascimento
do filho.
Lei n° 13.114 (DOU 17.4.15): Dispõe sobre a
obrigatoriedade de os serviços de registros civis de pessoas
naturais comunicarem à Receita Federal e à Secretaria de
Segurança Pública os óbitos registrados, acrescentando
parágrafo único ao art. 80 da Lei n° 6.015/73.
Decreto n° 8.420 (DOU 26.3.15): Regulamenta a Lei n°
12.846/13, que dispõe sobre a responsab i l i zação
administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos
contra a administração pública, nacional ou estrangeira e
dá outras providências. (Nota: Regulamentação da Lei
Anticorrupção).
Decreto n° 8.424 (DOU 17.4.15): Regulamenta a Lei n°
10.779/03, para dispor sobre a concessão do benefício de
seguro-desemprego, durante o período de defeso, ao
pescador profissional artesanal que exerce sua atividade
exclusiva e ininterruptamente.
Decreto n° 8.425 (DOU 1°.4.15): Regulamenta o
parágrafo único do art. 24 e o art. 25 da Lei n° 11.959/09,
para dispor sobre os critérios para inscrição no Registro
Geral da At iv idade Pesqueira e para a concessão de
autorização, permissão ou l icença para o exercício da
atividade pesqueira.
Decreto n° 8.433 (DOU 17.4.15): Dispõe sobre a
regulamentação dos art. 9° a art. 12, art. 17 e art. 22 da Lei
n° 13.103/15. (Nota: caminhoneiros).
Decreto n° 8.448 (DOU 17.4.15): Altera o Regulamento
de Fiscal ização de Produtos de Uso Veterinário e dos
Estabelecimentos que os Fabriquem ou Comerciem, aprovado
pelo Decreto n° 5.053, de 22.4.2004.
Resolução - RDC N° 17, DE 6.5.2015 - ANVISA (DOU
8/5/15): Define os critérios e os procedimentos para a
importação, em caráter de excepcionalidade, de produto à
base de Canabidiol em associação com outros canabinóides,
por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de
profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

IMPORTANTE
Resolução N° 121 - Conselho Nacional do Ministério Público

(DOU 26/03/2015 - Pag. 74): Altera a Resolução n° 20, de

28.5.2007, que regulamenta o art. 9°, da Lei Complementar n°

75, de 20.5.1993 e o art. 80, da Lei n° 8.625, de 12.2.1993,

disciplinando no âmbito do Ministério Público, o controle

externo da atividade policial.

PRATA DA CASA

"Condenação criminal com base em indícios: possibilidade", artigo
jurídico de autoria do Promotor de Justiça-MA, Dr. Sandro
Carvalho Lobato de Carvalho, publicado no título "CADERNO

DO JURÍ 3", KCM Editora, 201 5. Disponível na Biblioteca/PGJ.
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