


1 DECRETOS ESTADUAIS

DECRETO EMENTA
33.176 de
31.07.2017

Publicado no
D.O.E de

01.08.2017
p.11

Altera  a  redação  do  artigo  13  do  Anexo  1.3  do  Regulamento  do
ICMS, aprovado pelo Decreto nº 19.714, de 10 de julho de 2003, e dá
outras providências.

33.177 de
01.08.2017

Publicado no
D.O.E de

01.08.2017
p.12

Remaneja cargo comissionado da Secretaria de Estado de Governo -
SEGOV  para  a  estrutura  da  Universidade  Estadual  da  Região
Tocantina do Maranhão - UEMASUL.

33.178 de
01.08.2017

Publicado no
D.O.E de

01.08.2017
p.12

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento
e  vinte  mil  reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

33.179 de
01.08.2017

Publicado no
D.O.E de

01.08.2017
p.14

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 112.000,00
(cento e doze mil  reais), para reforço de dotação constante da Lei
Orçamentária vigente.

33.180 de
01.08.2017

Publicado no
D.O.E de

01.08.2017
p.15

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  da  Companhia  de
Saneamento Ambiental  do Maranhão, crédito suplementar  no valor
de R$ 860.586,00 (oitocentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e
seis reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária
vigente.

33.181 de
02.08.2017

Publicado no
D.O.E de

01.08.2017
p.1

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do
Trabalho e da Economia Solidária, crédito suplementar no valor de
R$ 3.090.551,00 (três milhões, noventa mil, quinhentos e cinquenta e
um reais),  para reforço de dotação constante da Lei  Orçamentária
vigente.

33.182 de
02.08.2017

Publicado no
D.O.E de

01.08.2017
p.1

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 917.000,00
(novecentos  e  dezessete  mil  reais),  para  reforço  de  dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

33.183 de
03.08.2017

Publicado no
D.O.E de

04.08.2017
p.4

Remaneja  cargos  comissionados  da  Secretaria  de  Estado  de
Governo  -  SEGOV  para  a  estrutura  da  Secretaria  de  Estado  da
Cultura e Turismo - SECTUR.



33.184 de
03.08.2017

Publicado no
D.O.E de

04.08.2017
p.4

Atribui  à  Secretaria  de  Estado  do  Esporte  e  Lazer  -  SEDEL,
competência para finalidade específica.

33.185 de
03.08.2017

Publicado no
D.O.E de

04.08.2017
p.4

Atribui à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES,
competência para finalidade específica.

33.186 de
03.08.2017

Publicado no
D.O.E de

04.08.2017
p.5

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

33.187 de
03.08.2017

Publicado no
D.O.E de

04.08.2017
p.5

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

33.188 de
03.08.2017

Publicado no
D.O.E de

04.08.2017
p.6

Nomeia  os  membros  integrantes  do  Comitê  Estadual  de  Apoio
Técnico e Acompanhamento dos Municípios (CEATAM).

33.189 de
04.08.2017

Publicado no
D.O.E de

04.08.2017
p.7

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Inovação, crédito suplementar no valor de R$
2.214.312,05  (dois  milhões,  duzentos  e  quatorze  mil,  trezentos  e
doze reais e cinco centavos), para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente.

33.190 de
07.08.2017

Publicado no
D.O.E de

07.08.2017
p.3

Atribui  à  Secretaria  de  Estado  da  Cultura  e  Turismo  –  SECTUR,
competência para finalidade específica.

33.191 de
07.08.2017

Publicado no
D.O.E de

07.08.2017
p.3

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 27.000.000,00 (vinte e
sete milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.

33.192 de
07.08.2017

Publicado no
D.O.E de

07.08.2017

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente.



p.5

33.193 de
07.08.2017

Publicado no
D.O.E de

07.08.2017
p.7

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura  Familiar,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$
10.534.703,00  (dez  milhões,  quinhentos  e  trinta  e  quatro  mil,
setecentos e três reais), para reforço de dotação constante da Lei
Orçamentária vigente.

33.194 de
08.08.2017

Publicado no
D.O.E de

08.08.2017
p.1

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em favor  do  Encargos  Gerais  do
Estado/Encargos  Financeiros,  crédito  especial  no  valor  de  R$
20.000.000,00  (vinte  milhões  de  reais),  para  reforço  de  dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

33.195 de
08.08.2017

Publicado no
D.O.E de

08.08.2017
p.2

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 198.520,00 (cento e
noventa e oito mil, quinhentos e vinte reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.196 de
08.08.2017

Publicado no
D.O.E de

08.08.2017
p.3

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

33.197 de
08.08.2017

Publicado no
D.O.E de

08.08.2017
p.5

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Pesca, crédito suplementar  no valor de R$
80.000,00 (oitenta mil  reais), para reforço de dotação constante da
Lei Orçamentária vigente.

33.198 de
08.08.2017

Publicado no
D.O.E de

08.08.2017
p.6

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Pesca, crédito suplementar  no valor de R$
105.000,00  (cento  e  cinco  mil  reais),  para  reforço  de  dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

33.199 de
08.08.2017

Publicado no
D.O.E de

08.08.2017
p.7

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Mulher,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  191.471,00  (cento  e
noventa e um mil, quatrocentos e setenta e um reais), para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.200 de
08.08.2017

Publicado no
D.O.E de

08.08.2017
p.8

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do
Maranhão,  crédito suplementar  no  valor  de R$ 2.800.000,00  (dois
milhões e oitocentos mil reais), para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente.

33.201 de
08.08.2017

Publicado no

Dispõe sobre a concessão de Gratificação de Estímulo Profissional
aos  integrantes  do  Subgrupo  Apoio  Técnico  e  Subgrupo  Apoio
Administrativo do Grupo Administração Geral, e Grupo Ocupacional



D.O.E de
09.08.2017

p.1

Atividades de Apoio Administrativo e Operacional – ADO, e dá outras
providências.

33.202 de
09.08.2017

Publicado no
D.O.E de

09.08.2017
p.2

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  18.035.904,00
(dezoito milhões, trinta e cinco mil, novecentos e quatro reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.203 de
09.08.2017

Publicado no
D.O.E de

09.08.2017
p.4

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  9.141.110,00
(nove milhões, cento e quarenta e um mil, cento e dez reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.204 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

10.08.2017
p.3

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão
Socioprodutiva,  crédito suplementar  no  valor  de  R$ 19.000.000,00
(dezenove milhões de reais), para reforço de dotação constante da
Lei Orçamentária vigente.

33.205 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

10.08.2017
p.4

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo de Aparelhamento
da Defensoria Pública do Estado, crédito suplementar no valor de R$
47.876,00 (quarenta e sete mil,  oitocentos e setenta e  seis reais),
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.206 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

10.08.2017
p.5

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do
Planejamento  e  Orçamento,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$
1.636.000,00 (hum milhão, seiscentos e trinta e seis mil reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.207 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

10.08.2017
p.7

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

33.208 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

10.08.2017
p.8

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  570.000,00
(quinhentos e setenta mil  reais), para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente.

33.209 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

10.08.2017
p.10

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 175.600,00
(cento  e  setenta  e  cinco  mil  e  seiscentos  reais),  para  reforço  de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.210 de
10.08.2017

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de
Administração  Penitenciária,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$



Publicado no
D.O.E de

10.08.2017
p.11

300.000,00 (trezentos mil  reais), para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente.

33.211 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

10.08.2017
p.13

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

33.212 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

10.08.2017
p.14

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Pesca, crédito suplementar  no valor de R$
29.605,00 (vinte e nove mil, seiscentos e cinco reais), para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.213 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

10.08.2017
p.16

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Pesca, crédito suplementar  no valor de R$
54.000,00  (cinquenta  e  quatro  mil  reais),  para  reforço  de  dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

33.214 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

11.08.2017
p.1

Dispõe sobre reorganização administrativa da Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária - SEAP, e dá outras providências.

33.215 de
10.08.2017

Publicado no
D.O.E de

11.08.2017
p.9

Transforma  cargos  em  comissão  da  estrutura  da  Secretaria  de
Estado da Educação - SEDUC.

33.216 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

11.08.2017
p.10

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  490.000,00
(quatrocentos e noventa mil reais), para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente.

33.217 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

11.08.2017
p.11

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00
(três  milhões  de  reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei
Orçamentária vigente.

33.218 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

11.08.2017
p.13

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Cultura e Turismo, crédito suplementar  no valor de R$ 200.000,00
(duzentos  mil  reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.



33.219 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

11.08.2017
p.15

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 340.250,00 (trezentos
e quarenta mil, duzentos e cinquenta reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.220 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

11.08.2017
p.16

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Cultura e Turismo, crédito suplementar  no valor de R$ 880.000,00
(oitocentos e oitenta mil reais), para reforço de dotação constante da
Lei Orçamentária vigente.

33.221 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

11.08.2017
p.18

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$ 23.821,00 (vinte e três
mil,  oitocentos  e  vinte  e  um  reais),  para  reforço  de  dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.222 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

11.08.2017
p.19

Regulamenta o art. 40 da Lei Estadual nº 9.860, de 1º de julho de
2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação
Básica e dá outras providências.

33.223 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

14.08.2017
p.1

Altera  nomenclatura  de  cargo  comissionado  da  estrutura  da
Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP.

33.224 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

14.08.2017
p.1

Dispõe sobre a concessão de Gratificação de Estímulo Profissional à
integrante  do  Subgrupo  Apoio  Técnico  e  Subgrupo  Apoio
Administrativo do Grupo Administração Geral, e Grupo Ocupacional
Atividades de Apoio Administrativo e Operacional - ADO, e dá outras
providências.

33.225 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

14.08.2017
p.2

Transforma  cargos  em  comissão  da  estrutura  da  Secretaria  de
Estado da Cultura e Turismo - SECTUR.

33.226 de
11.08.2017

Publicado no
D.O.E de

14.08.2017
p.2

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

33.227 de
14.08.2017

Publicado no
D.O.E de

14.08.2017

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,
na cidade de São Luís - MA.



p.3

33.228 de
14.08.2017

Publicado no
D.O.E de

15.08.2017
p.1

Convoca a I Conferência Metropolitana da Região Metropolitana da
Grande São Luís - RMGSL.

33.229 de
15.08.2017

Publicado no
D.O.E de

16.08.2017
p.1

Transforma  e  remaneja  cargos  comissionados  da  Secretaria  de
Estado de Governo - SEGOV.

33.230 de
15.08.2017

Publicado no
D.O.E de

16.08.2017
p.1

Altera dispositivo do Decreto nº 32.297, de 27 de outubro de 2016,
que  institui  o  Prêmio  "Você  Faz  a  Diferença",  e  dá  outras
providências.

33.231 de
17.08.2017

Publicado no
D.O.E de

17.08.2017
p.1

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do
Planejamento  e  Orçamento,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$
5.000.000,00  (cinco  milhões  de  reais),  para  reforço  de  dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

33.232 de
17.08.2017

Publicado no
D.O.E de

17.08.2017
p.2

Abre  ao Orçamento  do Estado,  em favor  do Fundo Escola Digna,
crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três mil reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.233 de
17.08.2017

Publicado no
D.O.E de

17.08.2017
p.4

Abre ao Orçamento do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$  3.098.276,00  (três  milhões,
noventa e oito mil, duzentos e setenta e seis reais), para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.234 de
17.08.2017

Publicado no
D.O.E de

17.08.2017
p.5

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Pesca, crédito suplementar  no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para reforço de dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

33.235 de
17.08.2017

Publicado no
D.O.E de

17.08.2017
p.6

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais), para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente.

33.236 de
17.08.2017

Publicado no

Convoca  a  1ª  Conferência  Estadual  de  Vigilância  em  Saúde  do
Estado do Maranhão – CEVS. 



D.O.E de
18.08.2017

p.2
33.237 de
18.08.2017

Publicado no
D.O.E de

18.08.2017
p.1

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em favor  do Instituto  Estadual  de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, crédito suplementar
no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.238 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.3

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do
Estado,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  4.761.844,00  (quatro
milhões,  setecentos e sessenta  e um mil,  oitocentos e quarenta e
quatro reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária
vigente.

33.239 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.4

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  4.765.219,00
(quatro  milhões,  setecentos  e  sessenta  e  cinco  mil,  duzentos  e
dezenove  reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

33.240 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.8

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Cultura e Turismo, crédito suplementar  no valor de R$ 499.001,00
(quatrocentos  e  noventa  e  nove  mil  e  um  real),  para  reforço  de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.241 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.9

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de
R$  103.605,00  (cento  e  três  mil,  seiscentos  e  cinco  reais),  para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.242 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.10

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de
R$  1.541.995,00  (hum  milhão,  quinhentos  e  quarenta  e  um  mil,
novecentos  e  noventa  e  cinco  reais),  para  reforço  de  dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.243 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.11

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  da  Companhia  de
Saneamento Ambiental  do Maranhão, crédito suplementar  no valor
de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), para reforço
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.244 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.14

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em favor  do  Encargos  Gerais  do
Estado/Encargos  Financeiros,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$
5.976.376,00  (cinco  milhões,  novecentos  e  setenta  e  seis  mil,
trezentos e setenta e seis reais), para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente.

33.245 de
21.08.2017

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado dos
Direitos  Humanos  e  Participação  Popular,  crédito  suplementar  no



Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.16

valor  de  R$  57.408,00  (cinquenta  e  sete  mil,  quatrocentos  e  oito
reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.246 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.17

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  738.600,00
(setecentos e trinta e oito mil  e  seiscentos reais),  para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.247 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.19

Abre ao Orçamento do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 2.800.000,00  (dois  milhões  e
oitocentos  mil  reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei
Orçamentária vigente.

33.248 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

21.08.2017
p.20

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em favor  do Instituto  Estadual  de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, crédito suplementar
no valor de R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais),
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.249 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

22.08.2017
p.3

Republicado por Incorreção, 
D.O.E de

30.08.2017
p.1

Regulamenta a Lei nº 4.540, de 6 de dezembro de 1983, que dispõe
sobre a criação do Fundo Penitenciário Estadual -  FUNPEN,  e dá
outras providências.

33.250 de
21.08.2017

Publicado no
D.O.E de

22.08.2017
p.5

Redistribui cargo comissionado da estrutura da Secretaria de Estado
do Planejamento e Orçamento - SEPLAN para a estrutura do Instituto
Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico - IMESC.

33.251 de
22.08.2017

Publicado no
D.O.E de

22.08.2017
p.5

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 1.803.681,00
(hum milhão, oitocentos e três mil, seiscentos e oitenta e um reais),
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.252 de
22.08.2017

Publicado no
D.O.E de

22.08.2017
p.6

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Segurança  Pública,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$
11.585.620,00  (onze  milhões,  quinhentos  e  oitenta  e  cinco  mil,
seiscentos e vinte reais), para reforço de dotação constante da Lei
Orçamentária vigente.

33.253 de
22.08.2017

Publicado no
D.O.E de

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Cultura e Turismo, crédito suplementar  no valor de R$ 550.000,00
(quinhentos  e  cinquenta  mil  reais),  para  reforço  de  dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.



22.08.2017
p.10

33.254 de
22.08.2017

Publicado no
D.O.E de

22.08.2017
p.11

Abre ao Orçamento do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$  3.221.149,00  (três  milhões,
duzentos  e  vinte  e  um mil,  cento  e  quarenta  e  nove  reais),  para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.255 de
23.08.2017

Publicado no
D.O.E de

23.08.2017
p.1

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  755.000,00
(setecentos e cinquenta e cinco mil reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.256 de
23.08.2017

Publicado no
D.O.E de

23.08.2017
p.2

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  420.453,00
(quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.257 de
23.08.2017

Publicado no
D.O.E de

23.08.2017
p.4

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  515.963,00
(quinhentos e quinze mil, novecentos e sessenta e três reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.258 de
23.08.2017

Publicado no
D.O.E de

23.08.2017
p.5

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

33.259 de
23.08.2017

Publicado no
D.O.E de

23.08.2017
p.6

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  4.840.664,00
(quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e
quatro reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária
vigente.

33.260 de
24.08.2017

Publicado no
D.O.E de

24.08.2017
p.1

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 15.168.472,00 (quinze
milhões, cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois
reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.261 de
24.08.2017

Publicado no
D.O.E de

24.08.2017
p.2

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Defensoria Pública do
Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 4.980,00
(quatro  mil,  novecentos  e  oitenta  reais),  para  reforço  de  dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

33.262 de
25.08.2017

Publicado no

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Cultura e Turismo, crédito suplementar  no valor de R$ 530.000,00
(quinhentos e trinta mil reais), para reforço de dotações constantes da



D.O.E de
25.08.2017

p.2

Lei Orçamentária vigente.

33.263 de
25.08.2017

Publicado no
D.O.E de

25.08.2017
p.3

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 2.501.236,00 (dois
milhões, quinhentos e um mil, duzentos e trinta e seis reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.264 de
28.08.2017

Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.5

Abre  ao Orçamento  do Estado,  em favor  do Fundo Escola Digna,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$  16.769.507,00  (dezesseis
milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sete reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.265 de
28.08.2017

Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.7

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$ 300.000,00 (trezentos
mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.

33.266 de
28.08.2017

Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.8

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do
Esporte e Lazer, crédito suplementar  no valor de R$ 2.817.680,00
(dois milhões, oitocentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta reais),
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.267 de
28.08.2017

Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.10

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Procuradoria Geral da
Justiça,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  12.000.000,00  (doze
milhões  de  reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

33.268 de
28.08.2017

Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.11

Altera a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde -  SES,  e dá
outras providências.

33.269 de
28.08.2017

Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.11

Inclui  na  estrutura  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  o  Hospital
Macrorregional  de  Imperatriz  "Dra.  Ruth  de  Aquino  Noleto",  e  dá
outras providências.

33.270 de
28.08.2017

Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.12

Altera  nomenclatura  de  cargos  comissionados  da  estrutura  do
Instituto Estadual de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação do
Maranhão - IEMA.

33.271 de
28.08.2017

Altera o art. 6º do Decreto nº 31.794, de 23 de maio de 2016, que
institui a Comissão Estadual de Articulação de Políticas Públicas para



Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.12

os Povos Indígenas do Estado do Maranhão - MA.

33.272 de
28.08.2017

Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.12

Altera  nomenclatura  de  cargos  comissionados  da  estrutura  da
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA.

33.272-A de
28.08.2017

Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.12

Declara de utilidade pública, para fins de intervenção ou supressão
de vegetação nativa em Áreas de Preservação Permanente - APP, na
forma do art. 8° da Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, em favor da
Omega  Desenvolvimento  de  Energia  do  Maranhão  S.A.  os
Complexos Eólicos DELTA 04 OESTE; DELTA 04 LESTE e DELTA
05, e dá outras providências.

33.273 de
28.08.2017

Publicado no
D.O.E de

28.08.2017
p.14

Autoriza  a  redução  das  condições  de  interstício  e  de  serviço
arregimentado, para as promoções de oficiais em agosto de 2017, no
Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM e no Quadro de Oficiais
de Administração - QOA da PMMA.

33.274 de
29.08.2017

Publicado no
D.O.E de

29.08.2017
p.1

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

33.275 de
29.08.2017

Publicado no
D.O.E de

29.08.2017
p.3

Atribui  à  Secretaria  de  Estado  da  Infraestrutura  –  SINFRA,
competência para finalidade específica.

33.276 de
29.08.2017

Publicado no
D.O.E de

29.08.2017
p.4

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 129.800,00
(cento e vinte e nove mil e oitocentos reais), para reforço de dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

33.277 de
29.08.2017

Publicado no
D.O.E de

29.08.2017
p.5

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

33.278 de
29.08.2017

Publicado no
D.O.E de

29.08.2017
p.6

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



33.279 de
30.08.2017

Publicado no
D.O.E de

30.08.2017
p.2

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de
R$ 1.825.000,00 (hum milhão, oitocentos e vinte e cinco mil  reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.280 de
30.08.2017

Publicado no
D.O.E de

30.08.2017
p.4

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  da  Companhia  de
Saneamento Ambiental  do Maranhão, crédito suplementar  no valor
de R$ 444.074,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setenta e
quatro reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária
vigente.

33.281 de
30.08.2017

Publicado no
D.O.E de

30.08.2017
p.6

Abre ao Orçamento do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$  21.383.883,00  (vinte  e  um
milhões,  trezentos e  oitenta e três  mil,  oitocentos e oitenta e três
reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.282 de
30.08.2017

Publicado no
D.O.E de

30.08.2017
p.9

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

33.283 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.3

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do
Esporte  e  Lazer,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  416.311,61
(quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e onze reais e sessenta e
um  centavos),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

33.284 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.4

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Pesca, crédito suplementar  no valor de R$
251.603,00 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e três reais),
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.285 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.5

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 399.941,00
(trezentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e um reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.286 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.6

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  do  Fundo  Estadual  de
Assistência Social,  crédito suplementar  no valor de R$ 182.637,00
(cento e oitenta e  dois mil,  seiscentos  e  trinta e  sete  reais),  para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.287 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e
seis  mil  reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei
Orçamentária vigente.



p.8

33.288 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.9

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação, 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.

33.289 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.10

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão
Socioprodutiva,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  280.792,00
(duzentos  e  oitenta  mil,  setecentos  e  noventa  e  dois  reais),  para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.290 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.11

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão
Socioprodutiva,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  2.844.909,00
(dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e nove
reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.291 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.13

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão
Socioprodutiva,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  3.768.302,00
(três  milhões,  setecentos  e  sessenta  e  oito  mil,  trezentos  e  dois
reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.292 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.14

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Militar do Estado,
crédito suplementar no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil
reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.293 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.15

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de
R$ 606.076,00 (seiscentos e seis mil  e setenta e seis reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.294 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.17

Abre  ao Orçamento  do Estado,  em favor  do Fundo Escola Digna,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 4.831.528,00  (quatro  milhões,
oitocentos e trinta e um mil,  quinhentos e vinte e oito reais),  para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.295 de
31.08.2017

Publicado no
D.O.E de

31.08.2017
p.18

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  592.750,00
(quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

2 LEIS ESTADUAIS



LEI EMENTA
10.643 de
21.07.2017

Publicada no
D.O.E de

21.07.2017
p.2

Considera  de  utilidade  pública  a  Associação  Folclórica  e  Cultural
Bumba Meu Boi do Tibiri.

10.644 de
31.07.2017

Publicada no
D.O.E de

01.08.2017
p.1

Dispõe sobre o cancelamento de serviços prestados de forma contínua

10.645 de
31.07.2017

Publicada no
D.O.E de

01.08.2017
p.1

Normatiza o monitoramento da qualidade da areia de parques, praças,
tanques, creches e escolas destinados ao lazer, recreação e atividades
educativas, esportivas e culturais do Estado do Maranhão, bem como
dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento, limpeza e conservação
da areia visando prevenir e/ou combater os agentes transmissores de
doenças.

10.646 de
31.07.2017

Publicada no
D.O.E de

01.08.2017
p.2

Disciplina o processo de criação, organização e supressão dos distritos
no Estado do Maranhão.

10.647 de
31.07.2017

Publicada no
D.O.E de

01.08.2017
p.3

Dispõe sobre a proibição de que postos de combustíveis abasteçam
combustível nos veículos após ser acionada a trava de segurança da
bomba de abastecimento.

10.648 de
31.07.2017

Publicada no
D.O.E de

01.08.2017
p.4

Atualiza  a  Divisa  Intermunicipal  de  Paço  do  Lumiar  e  Raposa,  nos
termos da Lei nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre as
atualizações  Cartográficas  das  Divisas  Intermunicipais do  Estado  do
Maranhão.

10.649 de
31.07.2017

Publicada no
D.O.E de

01.08.2017
p.5

Atualiza a Divisa Intermunicipal de São José de Ribamar e São Luís,
nos termos da Lei nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre
as atualizações Cartográficas das Divisas Intermunicipais do Estado do
Maranhão.

10.649 de
09.08.2017

Publicada no
D.O.E de

11.08.2017
p.36

Autoriza a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES, a
fazer  doações,  conceder  contribuições,  subvenções  e  auxílios  para
atender  às  ações  da  Política  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional.



10.650 de
31.07.2017

Publicada no
D.O.E de

01.08.2017
p.8

Atualiza a  Divisa Intermunicipal  de  Paço  do  Lumiar  e  São  José  de
Ribamar, nos termos da Lei  nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que
dispõe sobre as atualizações Cartográficas das Divisas Intermunicipais
do Estado do Maranhão.

10.651 de
31.07.2017

Publicada no
D.O.E de

01.08.2017
p.11

Dispõe sobre a criação do "Dia Estadual da Micro e Pequena Empresa"
e dá outras providências.

10.652 de
02.08.2017

Publicada no
D.O.E de

02.08.2017
p.1

Dispõe sobre a criação do "Dia Estadual dos Povos e Comunidades
Tradicionais" e dá outras providências.

10.653 de
09.08.2017

Publicada no
D.O.E de

23.08.2017
p.77

Autoriza a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES, a
fazer  doações,  conceder  contribuições,  subvenções  e  auxílios  para
atender  às  ações  da  Política  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional.

10.654 de
11.08.2017

Publicada no
D.O.E de

11.08.2017
p.1

Dispõe sobre a criação de cargos de Capelão Religioso no âmbito da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e da Secretaria de
Estado da Segurança Pública, e dá outras providências.

10.655 de
14.08.2017

Publicada no
D.O.E de

17.08.2017
p.44

Altera a Lei nº 10.302 de 1º de setembro de 2015.

10.656 de
21.08.2017

Publicada no
D.O.E de

22.08.2017
p.2

Inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão o dia 2
de junho como o Dia da Comunidade Italiana no Maranhão.

10.657 de
21.08.2017

Publicada no
D.O.E de

22.08.2017
p.2

Considera  de  utilidade  pública  o  Instituto  Alcantarense  das
Comunidades Remanescentes Quilombolas Alcântara - Maranhão.

10.658 de
21.08.2017

Publicada no
D.O.E de

22.08.2017

Considera  de  utilidade  pública  a  Colônia  de  Pescadores  Z-34,  no
Município de Santa Quitéria, no Estado do Maranhão.



p.2

10.659 de
21.08.2017

Publicada no
D.O.E de

22.08.2017
p.3

Considera  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pescadores,
Aquicultores e Artesãos em Regime de Economia Familiar do Parque
Florêncio - APAEPF, no Município de São José de Ribamar, Estado do
Maranhão.

10.660 de
21.08.2017

Publicada no
D.O.E de

22.08.2017
p.3

Considera de utilidade pública a Associação Beneficente dos Amigos
Solidários - Manga, no Município de Barão de Grajaú - MA.

10.661 de
21.08.2017

Publicada no
D.O.E de

22.08.2017
p.3

Considera  de  utilidade  pública  a  Associação  Folclórica  Beneficente
Bumba Meu Boi Estrela Maior - ASFBEM, com sede e foro no Município
de Paço do Lumiar, no Estado do Maranhão.

10.662 de
28.08.2017

Publicada no
D.O.E de

28.08.2017
p.1

Inclui as Procissões Históricas do Tempo da Quaresma e Sema Santa,
realizadas  pela  Forania  Nossa  Senhora  da  Vitória,  no  Calendário
Turístico e Religioso do Estado do Maranhão.

10.663 de
28.08.2017

Publicada no
D.O.E de

28.08.2017
p.1

Considera de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e de
Serviços dos Bairros Divinéia, Sol e Mar e Vila Luizão - ACIMAVIL.

10.664 de
28.08.2017

Publicada no
D.O.E de

28.08.2017
p.2

Dispõe  sobre  a  normalização,  estruturação  e  o  funcionamento  dos
Colégios  Militares  Tiradentes,  criação  da  Unidade  V,  em  Timon,
regulamentação da Unidade IV, em Caxias e dá outras providências.

10.665 de
28.08.2017

Publicada no
D.O.E de

28.08.2017
p.4

Considera de utilidade pública o "Instituto Manancial do Cajueiro", com
sede no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

10.666 de
28.08.2017

Publicada no
D.O.E de

28.08.2017
p.5

Inclui o Espetáculo Religioso Via Sacra realizado no Bairro Cohatrac,
em São Luís, no Calendário Turístico do Estado.

10.667 de
28.08.2017

Institui  o  Dia  Estadual  da  Prevenção,  Controle  e  Orientação  da
Osteoporose.



Publicada no
D.O.E de

28.08.2017
p.5

10.668 de
28.08.2017

Publicada no
D.O.E de

28.08.2017
p.5

Considera de utilidade pública a Associação Recreativa e Beneficente
dos Moradores do Jardim Tropical II.

10.669 de
29.08.2017

Publicada no
D.O.E de

29.08.2017
p.1

Dispõe sobre a criação e transformação de Organização Policial Militar
(OPM) da Polícia Militar e dá outras providências.

10.670 de
31.08.2017

Publicada no
D.O.E de

31.08.2017
p.1

Dispõe sobre alterações em dispositivos da Lei nº 6.513 (Estatuto dos
Policiais e Bombeiros Militares), da Lei n° 4.717, de 17 de abril de 1986
que dispõe sobre o ingresso e promoções nos Quadros de Oficiais de
Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE) e da Lei nº 7.764,
de  17  de  julho  de  2002,  que  dispõe  sobre  o  efetivo  do  Corpo  de
Bombeiros Militar do Maranhão, Lei nº 10.281 de 15 de julho de 2015,
Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar, Lei nº 7.856
de 31 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o efetivo da Polícia Militar
do Maranhão, e dá outras providências.

3 MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA EMENTA
MP nº 242 de

04.08.2017
Publicada no

D.O.E – 
04.08.2017

p.1

Institui  o  Programa  Estadual  de  Apoio  ao  Transporte  Escolar
Indígena-PEATEIND/MA  no  Estado  do  Maranhão,  e  dá  outras
providências.

MP nº 243 de
04.08.2017

Publicada no
D.O.E – 

04.08.2017
p.2

Dispõe sobre alterações em dispositivos da Lei nº 6.513 (Estatuto dos
Policiais e Bombeiros Militares), da Lei  n° 4.717, de 17 de abril de
1986  que  dispõe  sobre  o  ingresso  e  promoções  nos  Quadros  de
Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE) e da
Lei nº 7.764, de 17 de julho de 2002, que dispõe sobre o efetivo do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Lei nº 10.281 de 15 de julho
de 2015, Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar,
Lei nº 7.856 de 31 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o efetivo da
Polícia Militar do Maranhão, e dá outras providências.

MP nº 244 de
04.08.2017

Publicada no
D.O.E – 

04.08.2017
p.3

Altera dispositivo da Lei nº. 6.513, de 30 de novembro de 1995, que
dispõe sobre  o Estatuto dos  Policiais-Militares da Polícia Militar  do
Maranhão e dá outras providências.



MP nº 245 de
07.08.2017

Publicada no
D.O.E – 

07.08.2017
p.1

Institui Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados ao
ICM e ao ICMS e dá outras providências.

MP nº 246 de
07.08.2017

Publicada no
D.O.E – 

07.08.2017
p.2

Institui o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados
ao  Imposto  sobre  a  Transmissão  "Causa  Mortis"  e  Doação,  de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

MP nº 247 de
10.08.2017

Publicada no
D.O.E – 

10.08.2017
p.1

Estende o prazo de validade dos benefícios do apoio financeiro às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Medida
Provisória n° 231, de 09 de fevereiro de 2017.

MP nº 248 de
10.08.2017

Publicada no
D.O.E – 

10.08.2017
p.1

Autoriza o Estado do Maranhão a celebrar  acordos em precatórios
judiciais relativos a seus débitos e créditos, nos termos do parágrafo
único do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição da República; revoga a Lei n.º 10.247, de 29 de maio
de 2015, e dá outras providências.

MP nº 249 de
21.08.2017

Publicada no
D.O.E – 

21.08.2017
p.1

Dispõe  sobre  a  nova  tabela  dos  vencimentos-base  dos  cargos  do
Subgrupo Magistério Superior da Universidade Estadual do Maranhão
- UEMA, e dá outras providências.

MP nº 250 de
21.08.2017

Publicada no
D.O.E – 

21.08.2017
p.2

Institui  o  Programa  Cartão  Transporte  Universitário  no  âmbito  da
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular -
SEDIHPOP e da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude -
SEEJUV.

MP nº 251 de
25.08.2017

Publicada no
D.O.E – 

25.08.2017
p.1

Institui o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados
ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

4 LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR EMENTA
LC nº 191 de 

21.08.2017
Publicada no

D.O.E
22.08.2017

Altera dispositivo da Lei Complementar nº 170, de 15 de dezembro de
2014, que regulamenta o Fundo Estadual de Combate ao Câncer.



p.1 

LC nº 192 de 
21.08.2017

Publicada no
D.O.E

22.08.2017
p.1 

Altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão) e dá outras providências.


