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1 DECRETOS ESTADUAIS 
 

DECRETO EMENTA 

30.985 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.07.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, crédito suplementar no valor de R$ 1.150.000,00 
(hum milhão, cento e cinquenta mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.986 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.08.2015 
p.1 

Altera dispositivos do Decreto nº 27.244, de 26 de janeiro de 2011 
que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e dá outras providências. 

30.987 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.08.2015 
p.1 

Institui a Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Maranhão. 

30.988 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.08.2015 
p.2 

Dispõe sobre a classificação de local insalubre da Secretaria de 
Estado da Fazenda (SEFAZ). 

30.989 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.08.2015 
p.2 

Regulamenta a Lei nº 10.279, de 10 de julho de 2015, que institui o 
Programa de Estímulo à Cidadania Tributária do Estado do Maranhão 
("NOTA LEGAL"). 

30.990 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.08.2015 
p.4 

Dispõe sobre a retificação do anexo do Decreto nº 30.785, de 18 de 
maio de 2015, de concessão de Gratificação por Titulação aos 
Servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras 
providências. 

30.991 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.08.2015 
p.5 

Dispõe sobre a retificação do anexo do Decreto nº 30.785, de 18 de 
maio de 2015, de concessão de Gratificação por Titulação aos 
Servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras 
providências. 

30.992 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.08.2015 
p.5 

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



 

 

 

 
 

30.993 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.08.2015 
p.6 

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

30.994 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.08.2015 
p.7 

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

30.995 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.08.2015 
p.8 

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

30.996 de 
03.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.08.2015 
p.1 

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

30.997 de 
03.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.08.2015 
p.2 

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

30.998 de 
04.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.08.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Tribunal de Justiça, 
crédito suplementar no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.999 de 
04.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.08.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 
12.000.000,00 (doze milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.000 de 
04.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.08.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Proteção e 
Defesa do Consumidor, crédito suplementar no valor de R$ 
555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.001 de 
04.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.08.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 
600.000,00(seiscentos mil reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

p.7 

31.002 de 
04.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.08.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
14.901.419,00 (catorze milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e 
dezenove reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.003 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 180.831,00 (cento e 
oitenta mil, oitocentos e trinta e um reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.004 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 
546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.005 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 2.059.997,00 (dois milhões, 
cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.006 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

31.007 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 1.839.770,00 (hum 
milhão, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.008 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
38.000,00 (trinta e oito mil reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.009 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
721.000,00 (setecentos e vinte e um mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.010 de 
05.08.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 820.530,63 (oitocentos e vinte mil, quinhentos e trinta reais e 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
05.08.2015 

p.11 

sessenta e três centavos), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.011 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Assuntos Políticos e Federativos, crédito suplementar no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

31.012 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 
236.718,00 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e dezoito reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.013 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 421.905,00 
(quatrocentos e vinte e um mil e novecentos e cinco reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.014 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.16 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de 
Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, crédito suplementar 
no valor de R$ 401.070,99 (quatrocentos e um mil, setenta reais e 
noventa e nove centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.015 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.08.2015 
p.17 

Estabelece o remanejamento de cargos da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento - SEPLAN. 

31.016 de 
06.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.08.2015 
p.1 

Declara de utilidade pública as atividades de pesquisas sísmicas, 
perfuração de poços e implantação de infraestruturas relacionadas à 
produção e escoamento de gás natural para fins de intervenção no 
bloco PN-T-86, da Bacia do Baixo Parnaíba e dá outras providências. 

31.017 de 
06.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.08.2015 
p.1 

Republicado por Incorreção em 
24.08.15, p.1 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Estado do 
Maranhão disciplinando o art. 15, inciso II e § 3º, da Lei nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, e dá outras providências. 

31.018 de 
10.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.08.2015 
p.1 

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



 

 

 

 
 

31.019 de 
10.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.08.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 8.000.000,00 (oito 
milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.020 de 
13.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.08.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Comunicação Social, crédito suplementar no valor de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.021 de 
13.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.08.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 238.306,00 (duzentos e trinta e 
oito mil, trezentos e seis reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

31.022 de 
13.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.08.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária, crédito suplementar no valor de R$ 
1.833.000,00 (hum milhão, oitocentos e trinta e três mil reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.023 de 
13.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.08.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.024 de 
13.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.08.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$ 37.950,00 
(trinta e sete mil, novecentos e cinquenta reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.025 de 
14.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.08.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Mulher, crédito suplementar no valor de R$ 704.448,00 (setecentos e 
quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.026 de 
14.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.08.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 999.740,00 
(novecentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.027 de 
18.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.08.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 
3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

p.1 

31.028 de 
18.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.08.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômico e Cartográfico, crédito suplementar no valor 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.029 de 
18.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.08.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 344.238,36 (trezentos e quarenta 
e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.030 de 
18.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.08.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 825.862,00 (oitocentos e vinte e 
cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.031 de 
18.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.08.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão 
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.032 de 
18.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.08.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação Nice Lobão, 
crédito suplementar no valor de R$ 7.320,00 (sete mil, trezentos e 
vinte reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.033 de 
18.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.08.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.034 de 
19.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.08.2015 
p.1 

Aprova o Regulamento do Programa de Desenvolvimento Industrial e 
de Integração Econômica do Estado do Maranhão – MAIS 
EMPRESAS, e dá outras providências. 

31.035 de 
19.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.08.2015 
p.19 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 3.388.234,00 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos 
e trinta e quatro reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.036 de 
19.08.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 1.949.803,00 (hum milhão, novecentos e quarenta e nove mil, 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
20.08.2015 

p.20 

oitocentos e três reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.037 de 
24.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.08.2015 
p.7 

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

31.038 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.08.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Assembleia Legislativa, 
crédito suplementar no valor de R$ 21.146.758,78 (vinte e um 
milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito 
reais e setenta e oito centavos), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.039 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.08.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 216.741,71 (duzentos e dezesseis 
mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.040 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.08.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária, crédito suplementar no valor de R$ 
5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.041 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.08.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Mulher, crédito suplementar no valor de R$ 377.238,00 (trezentos e 
setenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.042 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.08.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Viva Cidadão, crédito 
suplementar no valor de R$ 67.332,00 (sessenta e sete mil, trezentos 
e trinta e dois reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.043 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.08.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Viva Cidadão, crédito 
suplementar no valor de R$ 1.265.465,00 (hum milhão, duzentos e 
sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.044 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.08.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 5.778.400,00 (cinco 
milhões, setecentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.045 de 
25.08.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 63.049.952,00 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

25.08.2015 
p.10 

(sessenta e três milhões, quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta 
e dois reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.046 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.08.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana, crédito suplementar no valor de R$ 
160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.047 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.08.2015 
p.13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Penitenciário 
Estadual, crédito suplementar no valor de R$ 14.526,37 (quatorze mil, 
quinhentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.048 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.08.2015 
p.1 

Dispõe sobre o uso de Força Policial para atendimento às 
determinações do Poder Judiciário relativo às reintegrações de posse 
e similares, nos meios urbanos e rural. 

31.049 de 
25.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.08.2015 
p.1 

Dispõe sobre o atendimento a orientações emanadas do Ministério 
Público Federal referente à vedação do uso de nome de pessoa viva 
para identificação de bens públicos estaduais ou sob administração 
estadual. 

31.050 de 
27.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.08.2015 
p.3 

Estabelece o remanejamento de cargo da Casa Civil. 

31.051 de 
28.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.08.2015 
p.1 

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

31.052 de 
28.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.08.2015 
p.1 

Dispõe sobre a relação entre o Poder Público Estadual e 
Organizações Sociais ou Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público prestadoras de serviço na área da saúde. 

31.053 de 
31.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.08.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Escola de Governo do 
Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 
1.808.708,00 (hum milhão, oitocentos e oito mil, setecentos e oito 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 



 

 

 

 
 

31.054 de 
31.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.08.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Departamento Estadual 
de Trânsito, crédito suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.055 de 
31.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.08.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (hum 
milhão e duzentos mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.056 de 
31.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.08.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.057 de 
31.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.08.2015 
p.9 

Altera nomenclatura e remaneja cargos em comissão da Casa Civil. 

 
2 LEIS ESTADUAIS 

 
LEI EMENTA 

10.290 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.07.2015 
p.1 

Altera o art. 3º da Lei nº 10.237, de 13 de maio de 2015, e dá outras 
providências. 

10.291 de 
03.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.08.2015 
p.1 

Revoga a Lei nº 10.101, de 17 de junho de 2014, que institui o Fundo 
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios do Maranhão - 
FUNDEMA. 

10.292 de 
00.00.0000 

Publicado no 
D.O.E de 

00.00.0000 
 

 
 
Não Publicada Até a Data De Disponibilização do Ementário na 
Internet 

10.293 de 
18.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.08.2015 

Dispõe sobre a criação dos cargos efetivos de Especialista 
Penitenciário e Técnico Penitenciário da Carreira de Segurança 
Penal, no âmbito do Poder Executivo Estadual, e dá outras 
providências. 



 

 

 

 
 

p.1 

10.294 de 
19.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.08.2015 
p.53 

Altera dispositivo da Lei nº 10.221, de 1º de abril de 2015, que dispõe 
sobre o Programa Estadual "Mais Bolsa Família - Escola". 

10.295 de 
19.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.08.2015 
p.53 

Revoga a Lei nº 9.579, de 12 de abril de 2012 e dá outras 
providências. 

10.296 de 
19.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.08.2015 
p.53 

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

10.297 de 
19.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.08.2015 
p.54 

Regulamenta o Sistema Integrado de Licitações do Estado do 
Maranhão e dá outras providências. 

10.298 de 
19.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.08.2015 
p.56 

Regulamenta a estrutura administrativa do Estado do Maranhão e dá 
outras providências. 

10.299 de 
26.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.08.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública o Instituto Sócio Ambientalista, 
Educacional, Cultural e Comunitário - ZELAR. 

10.300 de 
26.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.08.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Santa Luzia do Paruá - MA. 

10.301 de 
26.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.08.2015 
p.1 

Dispõe sobre tratamento tributário aplicável à cadeia produtiva da 
avicultura. 

 
 


