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DECRETO Nº 36.486, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

Regulamenta a Lei nº 11.384, de 16 
de dezembro de 2020, que institui o 
Programa Trabalho Jovem, autoriza 
o Poder Executivo a conceder sub-
venção, nos termos do art. 19 da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, para o alcance dos objetivos 
que especifica, e dá outras providên-
cias.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 
da Constituição Estadual, 

DECRETA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica regulamentada, nos termos deste Decreto, a Lei 
nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020, que institui o Programa Tra-
balho Jovem, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção, nos 
termos do art. 19 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
para o alcance dos objetivos que especifica, e dá outras providências.

Art. 2º O Programa Trabalho Jovem tem por objetivo con-
tribuir para a geração de oportunidades de emprego, trabalho e renda 
à juventude maranhense.

§ 1º O programa a que se refere o caput será executado por 
meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária - 
SETRES, da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia - 
SEINC, da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC e do Instituto 
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, 
podendo contar com o apoio institucional da Secretaria de Estado Ex-
traordinária da Juventude - SEEJUV.

§ 2º A coordenação do Programa Trabalho Jovem caberá à 
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia - SEINC, que 
fará o monitoramento das ações e acompanhamento dos resultados.

CAPÍTULO II
DOS EIXOS DE ATUAÇÃO

Art. 3º Para cumprimento de seu objetivo, o Programa Tra-
balho Jovem conta com os seguintes eixos:

I - Eixo Capacitação: compreende o oferecimento de cursos 
profissionalizantes aos jovens oriundos de escolas públicas por meio 
do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Mara-
nhão - IEMA;

II - Eixo Auxílio à Contratação: corresponde à concessão 
de apoio financeiro às empresas que ampliarem seu quadro de pessoal 
por meio da admissão de jovens, formalizando contrato de trabalho 
nos moldes do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

III - Eixo Cooperação Estratégica: abrange a contratação 
de organizações da sociedade civil, microempresas e empresas de pe-
queno porte para prestarem assessoria gratuita a polos de comércio, 
pequenos empreendimentos e à população de baixa renda, em espe-
cial nas seguintes áreas: engenharia, arquitetura e edificações, admi-
nistração, contabilidade e recursos humanos, meio ambiente, infor-
mática e tecnologia da informação, segurança do trabalho e logística;

IV - Eixo Estágio Social: compreende a geração de oportu-
nidades de estágio visando à preparação para o trabalho produtivo de 
estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições 
de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na moda-
lidade da educação de jovens e adultos.

Art. 4º O Eixo Capacitação do Programa Trabalho Jovem 
tem por finalidade preparar os jovens oriundos de escola pública para 
o mercado de trabalho e compreende o oferecimento de cursos profis-
sionalizantes por meio do Instituto Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão - IEMA.

§ 1º A seleção dos jovens dar-se-á mediante critérios a se-
rem fixados pelo IEMA em normativa a ser publicada no Diário Ofi-
cial do Estado.

§ 2º Os cursos de capacitação serão determinados de acordo 
as políticas públicas de desenvolvimento e atração de investimentos 
desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e 
Energia - SEINC.    

Art. 5º O Eixo Auxílio à Contratação será executado pela 
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária - SETRES, 
a quem caberá estabelecer, em instrução normativa, as condições de 
cadastramento, seleção e participação das empresas e dos jovens, por 
meio do Sistema Nacional de Emprego - SINE, assim como expedir 
as regulamentações complementares para a execução do programa.

§ 1º O eixo a que se refere o caput será operado por meio 
da concessão de apoio financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 
por mês, para cada novo posto de emprego acrescido ao quantitativo 
já existente na empresa no dia 1º de novembro de 2020.

§ 2º Será priorizada a contratação de jovens egressos das 
escolas públicas e dos cursos de capacitação profissionalizante do 
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
- IEMA, que deverá fornecer, mensalmente, à SETRES a lista de jo-
vens em processo de capacitação e de egressos.

§ 3º O apoio financeiro de que trata este artigo será con-
cedido, a cada empresa, pelo período máximo de 12 (doze) meses, 
e a continuidade de percepção durante este período está vinculada à 
manutenção dos postos de empregos que lhe deram ensejo.

§ 4º A concessão de apoio financeiro às empresas está con-
dicionada à comprovação de formalização de contrato de trabalho, 
nos moldes do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que apro-
va a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Art. 6º Podem participar do Eixo Auxílio à Contratação do 
Programa Trabalho Jovem as empresas que cumprirem os requisitos 
previstos no art. 9º da Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020.

Art. 7º O Eixo Cooperação Estratégica do Programa Traba-
lho Jovem abrange a contratação de organizações da sociedade civil e 
microempresas ou empresas de pequeno porte para prestação de ser-
viços de assessoria gratuita a polos de comércio, pequenos empreen-
dimentos e à população de baixa renda, em especial nas seguintes áreas:

I - engenharia, arquitetura e edificações; 

II - administração, contabilidade e recursos humanos; 

III - meio ambiente; 

IV - informática e tecnologia da informação;
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 V - segurança do trabalho e logística. 

§1º A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Ener-
gia- SEINC, enquanto executora do Eixo Cooperação Estratégica do 
Programa Trabalho Jovem, disciplinará as condições para a partici-
pação das organizações da sociedade civil e das microempresas ou 
empresas de pequeno porte.

§2º As organizações da sociedade civil e microempresas ou 
empresas de pequeno porte devem assegurar que, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de seus respectivos colaboradores diretamente 
envolvidos nas ações contratadas possuam entre 18 (dezoito) e 25 
(vinte e cinco) anos para fins de integração do Eixo Cooperação Es-
tratégica.

Art. 8º As organizações da sociedade civil, dentre elas as 
cooperativas, participarão do Eixo Cooperação Estratégica do Pro-
grama Emprego Jovem, em regime de mútua cooperação, para for-
malização de parceria na forma da Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014. 

§1º A participação das organizações da sociedade civil 
ocorrerá por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Co-
mércio e Energia - SEINC, a qual poderá realizar Procedimento de 
Manifestação de Interesse Social por meio do qual as referidas or-
ganizações apresentarão propostas para quaisquer das áreas a que se 
refere o caput do art. 7º deste Decreto, a fim de que seja avaliada a 
possibilidade de realização de chamamento público para formaliza-
ção de parceria.

§ 2º A proposta de interesse deverá ser encaminhada à 
SEINC, devendo observar os seguintes requisitos:

I - identificação do subscritor da proposta;

II - indicação do interesse público envolvido;

III - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimo-
rar ou desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade, dos 
custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.

§ 3º Recebidas as propostas das organizações da sociedade 
civil, a SEINC verificará o cumprimento dos requisitos exigidos no 
§ 2º deste artigo, e, estando adequados, promoverá o chamamento 
público para formalização de parceria.

§ 4º A realização do Procedimento de Manifestação de In-
teresse Social não implicará necessariamente a execução do chama-
mento público, que acontecerá de acordo com os interesses da admi-
nistração.

Art. 9º A celebração do termo de fomento dar-se-á após a se-
leção da organização da sociedade civil mediante chamamento público.

§ 1º O chamamento público observará as disposições da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto Estadual nº 
32.724, de 22 de março de 2017.

§ 2º O Edital de chamamento público deverá atender aos 
seguintes requisitos mínimos:

I - programação orçamentária que autoriza e viabiliza a ce-
lebração da parceria;

 
II - objeto da parceria;

III - datas, prazos, condições, local e forma de apresentação 
das propostas;

IV - datas, critérios de seleção e julgamento das propostas, 
inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atri-
buído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso; 

V - valor previsto para a realização do objeto;

VI - condições para interposição de recurso administrativo;  

VII - minuta do termo de fomento por meio do qual será 
celebrada a parceria;  

VIII - de acordo com as características do objeto da parce-
ria, medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobi-
lidade reduzida e idosos.  

Art. 10. As microempresas ou empresas de pequeno por-
te, assim consideradas as que se enquadrem nos critérios previstos 
no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, participarão do Eixo Cooperação Estratégica do Programa 
Trabalho Jovem mediante processo licitatório, cuja condução ficará a 
cargo da SEINC.

Parágrafo único. No curso do procedimento licitatório, de-
verão ser observados os arts. 44, 45 e 48 da Lei Complementar Fe-
deral nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial a preferência 
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
como critério de desempate nas licitações.

Art. 11. O Eixo Estágio Social do Programa Trabalho Jo-
vem corresponde ao desenvolvimento de estímulos estaduais desti-
nados gerar oportunidades para estudantes de instituições de educa-
ção superior, educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade da 
educação de jovens e adultos.

§ 1º Participarão do Eixo Estágio Social fundamentalmente 
os jovens oriundos da rede pública de ensino e, prioritariamente aque-
les participantes do Eixo Capacitação do Programa Trabalho Jovem.  

§ 2º Consideram-se estímulos estaduais a disponibilização 
de vagas de estágio no âmbito dos órgãos e entidades da Administra-
ção Pública Estadual, bem como a concessão de subvenção na forma 
do art. 18 da Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020. 

Art. 12. Podem participar do Eixo Estágio Social do Pro-
grama Trabalho Jovem as empresas que cumprirem os requisitos pre-
vistos no art. 19 da Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Além das medidas de fiscalização e controle a ser 
desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Trabalho e Economia So-
lidária - SETRES, pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio 
e Energia - SEINC, pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC 
e pelo Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Ma-
ranhão - IEMA, o Programa Trabalho Jovem contará com ações de 
auditoria realizadas pela Secretaria de Estado da Transparência e 
Controle - STC.

Art. 14. As penalidades em virtude do cometimento de 
fraude ou da não prestação de contas quanto aos valores recebidos 
por meio do Eixo Auxílio à Contratação e do Eixo Estágio Social 
observarão, respectivamente, o disposto nos arts. 12 e 22 da Lei nº 
11.384, de 16 de dezembro de 2020.
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 Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 10 DE FEVEREIRO DE 2021, 200º DA 
INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 36.487 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.

Abre ao Orçamento do Estado, em fa-
vor de Diversas Unidades Orçamen-
tárias, crédito suplementar no valor 
de R$ 34.509.522,00 (trinta e quatro 
milhões, quinhentos e nove mil, qui-
nhentos e vinte dois reais) para re-
forço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização con-
tida no inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.1964; 
art. 35 da Lei Estadual nº 11.327 de 25.08.2020; e, incisos: I do art. 5º 
e III do art. 9º da Lei Estadual n° 11.405 de 30.12.2020, 

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor de 
Diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de 
R$ 34.509.522,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e nove mil, 
quinhentos e vinte dois reais), para atender a programação constante 
do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o art. 1º decorrem de Superávit Financeiro apurado em Ba-
lanço Patrimonial do Estado no exercício de 2020 no valor de R$ 
34.509.522,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e nove mil, qui-
nhentos e vinte dois reais), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE FEVEREIRO DE 2021, 200º DA 
INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo I

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO 
EM BALANÇO PATRIMONIAL DO ESTADO

EXERCÍCIO 2020

14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura 
Maranhense                            Em R$ 

Fonte Superávit Este Crédito Saldo Disponível

0307 26.436.231,78 2.000.000,00 24.436.231,78

56901 - Fundo Penitenciário Estadual                                          Em R$ 

Fonte Superávit Este Crédito Saldo Disponível

313 32.669.999,22 32.509.552,00    160.447,22

Anexo II - Acréscimo

 Ato Normativo   Decreto nº 36.487
 Órgão   14000   Secretaria de Estado da Cultura
 Unidade Orçamentária  14901   Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense
 Código	 	 	 Especificação	 	 	 Esfera	 IRP	 Natureza	 Fonte	 Valor
 13.392.0131.4663    INCENTIVO À ARTE E À CULTURA
  0001 No Estado do Maranhão  F 2 33.90.99 0.3.07  2.000.000,00

 Subtotal      2.000.000,00

 Órgão   56000   Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
 Unidade Orçamentária  56901   Fundo Penitenciário Estadual
 Código	 	 	 Especificação	 	 	 Esfera	 IRP	 Natureza	 Fonte	 Valor
 14.421.0554.3316    IMPLANTAÇÃO, APARELHAMENTO E 
     MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - 
     FUNPEN
  0001 No Estado do Maranhão  F 2 44.90.99 0.3.13  22.920.195,00

 14.421.0554.4942    RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS - 
    FUNPEN
  0001 No Estado do Maranhão  F 2 33.50.99 0.3.13  812.228,00


