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1 DECRETOS ESTADUAIS 
 

DECRETO EMENTA 

31.580 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.4 

Estabelece o remanejamento de cargo comissionado da estrutura da 
Casa Civil para a estrutura da Secretaria de Estado da Transparência 
e Controle – STC. 

31.581 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.4 

Altera o Decreto n° 31.483, de 01 de fevereiro de 2016, que 
estabelece normas para a programação e a execução orçamentária e 
financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social para 2016 e 
dá outras providências. 

31.582 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Comunicação Social e Assuntos Políticos, crédito suplementar no 
valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.583 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 853.969,00 
(oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.584 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Trabalho e da Economia Solidária, crédito suplementar no valor de R$ 
5.231.852,72 (cinco milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e 
cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.585 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Comissão Central 
Permanente de Licitação, crédito suplementar no valor de R$ 
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.586 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de 
Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 4.402.491,00 
(quatro milhões, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e noventa e um 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.587 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de Colonização e 
Terras do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 570.965,00 
(quinhentos e setenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

31.588 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.589 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 668.000,00 
(seiscentos e sessenta e oito mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.590 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, crédito 
suplementar no valor de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.591 de 
01.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.16 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão 
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 568.282,00 
(quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.592 de 
04.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

05.04.2016 
p.1 

Republicado em 
08.04.2016, p.6 

Transforma cargos da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde e 
dá outras providências. 

31.593 de 
05.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

05.04.2016 
p.1 

Dispõe sobre a redefinição de Áreas Integradas de Segurança Pública 
e circunscrições integradas para os Municípios da Ilha de São Luís. 

31.594 de 
07.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

07.04.2016 
p.1 

Estabelece a redistribuição de cargos comissionados. 

31.595 de 
07.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

07.04.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Casa Civil, crédito 
suplementar no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.596 de 
07.04.2016 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 83.059,90 
(oitenta e três mil, cinquenta e nove reais e noventa centavos), para 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
07.04.2016 

p.2 

reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.597 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

08.04.2016 
p.6 

Dispõe sobre a transferência para a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social - SEDES, dos Contratos de Repasse nº 
0329671-77/2010/MDA/CAIXA e 0329673-95/2010/MDA/CAIXA. 

31.598 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

08.04.2016 
p.6 

Altera nomenclatura de cargo comissionado integrante da estrutura da 
Unidade Plena em São Luís - IEMA. 

31.599 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

08.04.2016 
p.6 

Dispõe sobre promoção de servidores do Subgrupo Magistério da 
Educação Básica, e dá outras providências. 

31.600 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

08.04.2016 
p.7 

Regulamenta o Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - 
FTMU, e dá outras providências. 

31.601 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

08.04.2016 
p.9 

Aprova o Regimento Interno da Agência Estadual de Transporte e 
Mobilidade Urbana - MOB. 

31.602 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

08.04.2016 
p.14 

Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado da Cultura e 
Turismo - SECTUR e dá outras providências. 

31.603 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.1 

Altera o Decreto nº 13.202, de 30 de julho de 1993, que cria o boletim 
informativo de atos relativos à administração de pessoal, e dá outras 
providências. 

31.604 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.2 

Transforma e altera denominação de cargos em comissão da 
estrutura da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência e dá 
outras providências. 

31.605 de 
08.04.2016 

Regulamenta o trâmite interno dos processos administrativos 
disciplinares no âmbito da Administração Pública estadual. 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.3 

31.606 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.4 

Autoriza a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio (SEINC), a 
realizar licitação, por intermédio da sua Comissão Setorial de 
Licitação. 

31.607 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.4 

Dispõe sobre a organização da Comissão Central Permanente de 
Licitação - CCL e dá outras providências. 

31.608 de 
08.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.6 

Regulamenta a Lei nº 10.235, de 13 de maio de 2015, que dispõe 
sobre a criação de gratificação por encargo de Instrutoria no âmbito 
da Escola de Governo do Maranhão (EGMA), e dá outras 
providências. 

31.609 de 
11.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Mulher, crédito suplementar no valor de R$ 477.607,00 (quatrocentos 
e setenta e sete mil, seiscentos e sete reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.610 de 
11.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Pesca, crédito suplementar no valor de R$ 
7.847.876,87 (sete milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, 
oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.611 de 
11.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.612 de 
11.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.613 de 
11.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.16 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 390.000,00 
(trezentos e noventa mil reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

31.614 de 
11.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.17 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 5.871.210,00 (cinco 
milhões, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e dez reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.615 de 
11.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.18 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de Proteção e 
Defesa do Consumidor, crédito suplementar no valor de R$ 
104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.616 de 
11.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.20 

Decreta situação de emergência em trecho da Rodovia Federal BR-
135 e na malha viária da Região Metropolitana de São Luís. 

31.617 de 
13.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

13.04.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do 
Estado/Encargos Financeiros, crédito suplementar no valor de R$ 
124.871.000,00 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e setenta e 
um mil reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.618 de 
13.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

13.04.2016 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 

31.619 de 
14.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

14.04.2016 
p.4 

Dispõe sobre a classificação de locais insalubres da Secretaria de 
Estado da Saúde - SES. 

31.620 de 
14.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

14.04.2016 
p.4 

Dispõe sobre a classificação de locais insalubres do Departamento 
Estadual de Trânsito do Maranhão - DETRAN. 

31.621 de 
14.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

14.04.2016 
p.5 

Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Titulação aos 
servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras 
providências. 

31.622 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 

Altera o caput do artigo 3° do Decreto n° 31.499, de 16 de fevereiro 
de 2016. 



 

 

 

 
 

p.1 

31.623 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.1 

Altera o capital social da Empresa Maranhense de Administração 
Portuária - EMAP. 

31.624 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.1 

Acrescenta dispositivos ao Anexo 1.3 do Regulamento do ICMS, para 
conceder diferimento nas aquisições realizadas por empresas 
geradoras de energia eólica. 

31.625 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.2 

Acrescenta dispositivos ao Regulamento do ICMS, com base na Lei 
nº 10.356, de 9 de novembro de 2015, dispondo sobre a exigência de 
aposição de Selo Fiscal de Controle em vasilhame que contenha água 
mineral natural ou água adicionada de sais. 

31.626 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.627 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 1.291.269,00 (hum milhão, duzentos e noventa e um mil, duzentos 
e sessenta e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.628 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 8.094,00 (oito mil, noventa e 
quatro reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.629 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do 
Estado/Encargos Administrativos, crédito suplementar no valor de R$ 
931.000,00 (novecentos e trinta e um mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.630 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 816.000,00 
(oitocentos e dezesseis mil reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.631 de 
15.04.2016 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, crédito 
suplementar no valor de R$ 649.271,68 (seiscentos e quarenta e nove 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
15.04.2016 

p.11 

mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.632 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de 
Unidades de Conservação, crédito suplementar no valor de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.633 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana, crédito suplementar no valor de R$ 
152.619,00 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e dezenove 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.634 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.635 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.17 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão 
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 737.962,00 
(setecentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.636 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.18 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
4.670.094,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta mil e noventa e 
quatro reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.637 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.19 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Viva Cidadão, crédito 
suplementar no valor de R$ 279.400,00 (duzentos e setenta e nove 
mil e quatrocentos reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.638 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.21 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto Estadual de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, crédito suplementar no 
valor de R$ 3.060.384,00 (três milhões, sessenta mil, trezentos e 
oitenta e quatro reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.639 de 
15.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.22 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 1.002.156,76 (hum 
milhão, dois mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.640 de 
15.04.2016 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (hum 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

15.04.2016 
p.24 

milhão e duzentos mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.641 de 
19.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.04.2016 
p.1 

Acrescenta dispositivo ao Decreto nº 31.105, de 10 de setembro de 
2015, que dispõe sobre a competência, organização, composição e 
atribuições do Conselho Disciplinar Penitenciário e dá outras 
providências. 

31.642 de 
19.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.04.2016 
p.1 

Transforma e remaneja cargos comissionados da Casa Civil para a 
Secretaria de Estado da Comunicação Social e Articulação Política - 
SECAP. 

31.643 de 
19.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.04.2016 
p.1 

Altera o art. 1° do Decreto n° 31.538, de 11 de março de 2016, que 
dispõe sobre o Regime de Trabalho dos Servidores do Subgrupo 
Magistério da Educação Básica do Sistema Estadual de Ensino, e dá 
outras providências. 

31.644 de 
19.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.04.2016 
p.2 

Cria o Comitê de Prevenção e Combate a Queimadas e Incêndios no 
âmbito do Estado do Maranhão. 

31.645 de 
19.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.04.2016 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 7.469.361,00 
(sete milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e 
sessenta e um reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.646 de 
19.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.04.2016 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 4.576.000,00 
(quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.647 de 
19.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.04.2016 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 
228.773,96 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta e três 
reais e noventa e seis centavos), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.648 de 
19.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.04.2016 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 6.366.055,12 (seis 
milhões, trezentos e sessenta e seis mil, cinquenta e cinco reais e 
doze centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

31.649 de 
19.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.04.2016 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de Proteção e 
Defesa do Consumidor, crédito suplementar no valor de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.650 de 
20.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

20.04.2016 
p.3 

Transforma e remaneja cargos comissionados da Casa Civil para a 
estrutura da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC. 

31.651 de 
20.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

20.04.2016 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
14.154.620,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta e quatro mil, 
seiscentos e vinte reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.652 de 
20.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

20.04.2016 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão 
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 580.000,00 
(quinhentos e oitenta mil reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

31.653 de 
20.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

20.04.2016 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 43.828.266,00 
(quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e 
sessenta e seis reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.654 de 
22.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

22.04.2016 
p.14 

Estabelece a majoração dos valores previstos no art. 2º da Lei 
Estadual nº 10.322, de 24 de setembro de 2015, que cria o Programa 
de Transferência de Renda da Agricultura Familiar no âmbito do 
Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

31.655 de 
22.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

22.04.2016 
p.14 

Altera nomenclatura de cargo comissionado da estrutura da 
Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos - 
SECAP. 

31.656 de 
22.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

22.04.2016 
p.14 

Estabelece a redistribuição de cargo comissionado da estrutura da 
Secretaria de Estado da Cultura e Turismo para a estrutura da 
Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos. 

31.657 de 
25.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

25.04.2016 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana, crédito especial no valor de R$ 
22.207.211,00 (vinte e dois milhões, duzentos e sete mil, duzentos e 
onze reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 



 

 

 

 
 

p.1 

31.658 de 
25.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

25.04.2016 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 2.090.000,00 (dois milhões e noventa mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.659 de 
26.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

26.04.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, crédito suplementar no valor de R$ 
3.478.600,71 (três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, 
seiscentos reais e setenta e um centavos), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.660 de 
26.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

27.04.2016 
p.1 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas 
que especifica, destinadas à implantação do corredor de ligação entre 
a MA 201 e a Avenida Jerônimo de Albuquerque via Cohatrac, neste 
Estado. 

31.661 de 
27.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

27.04.2016 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Departamento Estadual 
de Trânsito, crédito suplementar no valor de R$ 3.127.717,00 (três 
milhões, cento e vinte e sete mil, setecentos e dezessete reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.662 de 
27.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

27.04.2016 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 20.143.736,34 (vinte 
milhões, cento e quarenta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e 
trinta e quatro centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.663 de 
28.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

28.04.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 199.238,34 (cento e noventa e 
nove mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.664 de 
28.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

28.04.2016 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana, crédito suplementar no valor de R$ 
276.127,00 (duzentos e setenta e seis mil, cento e vinte e sete reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.665 de 
28.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

28.04.2016 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 144.245,00 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e 
cinco reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.666 de 
28.04.2016 

Publicado no 

Dispõe sobre autorização para a realização de certame licitatório. 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
28.04.2016 

p.5 
31.667 de 
28.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

28.04.2016 
p.5 

Autoriza a redução das condições de interstício e de serviço 
arregimentado, para as promoções de oficiais do mês de abril de 
2016, no Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM da PMMA. 

31.668 de 
29.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
104.181,00 (cento e quatro mil, cento e oitenta e um reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.669 de 
29.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão 
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 12.576.123,00 
(doze milhões, quinhentos e setenta e seis mil, cento e vinte e três 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.670 de 
29.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de 
Unidades de Conservação, crédito suplementar no valor de R$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.671 de 
29.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Escola Digna, 
crédito suplementar no valor de R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e 
cinco milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.672 de 
29.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.7 

Institui na estrutura administrativa da Secretaria de Estado da 
Transparência e Controle a Secretaria Adjunta de Apoio Institucional e 
dá outras providências. 

31.673 de 
29.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 158.700,00 (cento e cinquenta e 
oito mil e setecentos reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.674 de 
29.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.675 de 
29.04.2016 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 1.221.857,00 (hum 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.10 

milhão, duzentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e sete 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.676 de 
29.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 4.679.980,00 (quatro 
milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.677 de 
29.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.12 

Altera o Decreto nº 31.358, de 20 de novembro de 2015, que dispõe 
sobre enquadramento das Unidades Regionais de Educação em 
módulos regionais de Grande Porte, Médio Porte e Porte Básico e dá 
outras providências. 

31.678 de 
29.04.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.12 

Altera o Decreto nº 27.257, de 16 de fevereiro de 2011, que dispõe 
sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Saúde, e dá outras 
providências. 

 
2 LEIS ESTADUAIS 

 
LEI EMENTA 

10.430 de 
08.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

08.04.2016 
p.1 

Considera de utilidade pública estadual a Associação de Surf e 
Bodyboard do Olho D'Água, no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão. 

10.431 de 
08.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

08.04.2016 
p.1 

Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual 2016-2019, instituído 
pela Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015, e dá outras 
providências. 

10.432 de 
11.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

11.04.2016 
p.1 

Institui a Política de Incentivo à Produção de Polpa de Frutas 
Regionais e de Época, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências. 

10.433 de 
14.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

14.04.2016 
p.1 

Considera de utilidade pública o Instituto de Assistência Social Básica 
- ABBA, com sede e foro no Município de São Luís, no Estado do 
Maranhão.  



 

 

 

 
 

10.434 de 
14.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

14.04.2016 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação de Mulheres Morruenses 
do Município de Morros - MA, com sede no Município de Morros e foro 
no Município de Icatu, do Estado do Maranhão. 

10.435 de 
14.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

14.04.2016 
p.1 

Considera de utilidade pública a Comunidade Terapêutica do 
Maranhão com sede e foro no Município de São Luís, no Estado do 
Maranhão. 

10.436 de 
14.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

14.04.2016 
p.2 

Autoriza o Poder Executivo a doar área ao Município de Buriticupu. 

10.437 de 
20.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

20.04.2016 
p.1 

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Agência Estadual de Transporte 
e Mobilidade Urbana, crédito Especial, no valor de R$ 22.207.211,00 
(vinte e dois milhões, duzentos e sete mil e duzentos e onze reais), 
para o fim que especifica. 

10.438 de 
20.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

20.04.2016 
p.2 

Altera a Lei nº 10.305, de 4 de setembro de 2015, que dispõe sobre a 
criação do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado 
do Maranhão, e dá outras providências. 

10.439 de 
22.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

22.04.2016 
p.13 

Dispõe sobre a dispensa do pagamento dos tributos relacionados ao 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, por furto 
ou roubo do veículo e dá outras providências. 

10.440 de 
26.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

26.04.2016 
p.1 

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à 
Caixa Econômica Federal, voltada à viabilização de despesas de 
capital constantes dos orçamentos anuais, mediante prestação de 
garantia pela União, e dá outras providências. 

10.441 de 
27.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

29.04.2016 
p.65 

Altera dispositivo da Lei n° 10.384, de 21 de dezembro de 2015, que 
dispõe sobre a dispensa dos juros e das multas punitivas e moratórias 
de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores - IPVA. 

10.442 de 
27.04.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

29.04.2016 

Institui a premiação pecuniária aos policiais civis e militares, da ativa, 
do Estado do Maranhão, pela apreensão de arma de fogo. 



 

 

 

 
 

p.65 

 
3 LEI COMPLEMENTAR 

 
LEI COMPLEMENTAR EMENTA 

LC nº 181 de 
08.04.2016 

Publicada no 
D.O.E 

08.04.2016 
p.2 

Dá nova redação aos arts. 3º e 5º e §4º do art.7º, 8º, 8º-A, 11 e 62, 
altera os Anexos I e VI da Lei Complementar nº 020, de 30 de junho 
de 1994, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do 
Estado e dá outras providências. 

 
4 MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 
MP nº 220, de 

01.04.2016 
D.O.E –  

01.04.2016 
p.1 

Institui o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados 
ao ICMS - "REGULARIZE-SE 2". 

MP nº 221, de 
22.04.2016 

D.O.E –  
22.04.2016 

p.1 

Dispõe sobre a reorganização administrativa da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária - SEAP, criação de unidades 
administrativas e de cargos em comissão e dá outras providências. 

MP nº 222, de 
22.04.2016 

D.O.E –  
22.04.2016 

p.12 

Altera a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder 
Executivo do Estado do Maranhão e dá outras providências. 

 


