


1 DECRETOS ESTADUAIS

DECRETO EMENTA
33.672 de
01.12.2017

Publicado no
D.O.E de

01.12.2017
p.1-2

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação da Criança e
do Adolescente do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor
de R$ 45.907,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e sete reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente

33.673 de
01.12.2017

Publicado no
D.O.E de

01.12.2017
p.2-4

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão
Socioprodutiva,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  750.000,00
(setecentos  e  cinquenta  mil  reais),  para  reforço  de  dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente

33.674 de
04.12.2017

Publicado no
D.O.E de

05.12.2017
p.1

Regulamenta a Lei  nº 10.576, de 10 de abril  de 2017, que institui
Incentivo ao Desenvolvimento de Centros de Distribuição no Estado
do Maranhão.

33.675 de
04.12.2017

Publicado no
D.O.E de

05.12.2017
p.2

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

33.676 de
05.12.2017

Publicado no
D.O.E de

05.12.2017
p.3

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 38.759.023,00
(trinta e oito milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e vinte e três
reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.677 de
05.12.2017

Publicado no
D.O.E de

05.12.2017
p.4

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 25.491.900,00
(vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e um mil e novecentos
reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.678 de
05.12.2017

Publicado no
D.O.E de

05.12.2017
p.6

Abre ao Orçamento do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$  2.255.877,00  (dois  milhões,
duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais),
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.679 de
05.12.2017

Publicado no
D.O.E de

05.12.2017
p.8

Retifica o cargo  de  servidor  do Subgrupo Magistério da Educação
Básica, e dá outras providências.



33.680 de
05.12.2017

Publicado no
D.O.E de

05.12.2017
p.8

Admite Eleonora Menicucci de Oliveira na Ordem dos Timbiras.

33.681 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

06.12.2017
p.1

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 16.934.258,00
(dezesseis  milhões,  novecentos  e  trinta  e  quatro  mil,  duzentos  e
cinquenta e oito reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.

33.682 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.1

Delega  competência  aos  titulares  da  Secretaria  de  Estado  da
Educação  -  SEDUC,  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  -  SES  e
Secretaria  de  Estado  da  Cultura  e  Turismo  -  SECTUR  para
regulamentarem o credenciamento previsto na Lei Federal nº 13.019,
de  31  de  julho  de  2014,  que  estabelece  o  regime  jurídico  das
parcerias  entre  a  administração  pública  e  as  organizações  da
sociedade civil.

33.683 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.1

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

33.684 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.2

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

33.685 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.3

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

33.686 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.3

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

33.687 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.4

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

33.688 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

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
Atividades de Apoio Administrativo e Operacional-ADO, e dá outras



07.12.2017
p.4

providências.

33.689 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.5

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

33.690 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.6

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

33.691 de
06.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.7

Dispõe  sobre  transferência  de  Função  Gratificada  e  dá  outras
providências.

33.692 de
07.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.7

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

33.693 de
07.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.8

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  6.309.091,00
(seis milhões, trezentos e nove mil, noventa e um reais), para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.694 de
07.12.2017

Publicado no
D.O.E de

07.12.2017
p.10

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

33.695 de
11.12.2017

Publicado no
D.O.E de

11.12.2017
p.1

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 21.274.028,00
(vinte e um milhões,  duzentos e setenta e quatro mil,  vinte e oito
reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.696 de
12.12.2017

Publicado no
D.O.E de

12.12.2017
p.10

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Energia,  crédito suplementar  no valor de R$
96.300,00  (noventa  e  seis  mil  e  trezentos  reais),  para  reforço  de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

33.697 de
12.12.2017

Publicado no

Remaneja  cargos  comissionados  da  Secretaria  de  Estado  de
Governo  -  SEGOV  para  a  estrutura  da  Secretaria  de  Estado  da
Educação - SEDUC.



D.O.E de
13.12.2017

p.1
33.698 de
13.12.2017

Publicado no
D.O.E de

13.12.2017
p.1

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  321.000,00
(trezentos  e  vinte  e  um  mil  reais),  para  reforço  de  dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.699 de
13.12.2017

Publicado no
D.O.E de

13.12.2017
p.3

Altera a vigência do Decreto nº 31.910, de 28 de junho de 2016, que
dispõe sobre a delegação de competência para realizar contratações
diretas, por dispensa de licitação, e dá outras providências.

33.699-A de
13.12.2017

Publicado no
D.O.E de

13.12.2017
p.3

Determina  a  requisição  administrativa  da  solução  CONSIST  HR
módulos Folha de Pagamento e Administração de Pessoal, fornecida
pela  empresa  DIBUTE  SOFWARE  LTDA.  para  utilização  pela
Secretaria  de  Estado  da  Gestão,  Patrimônio  e  Assistência  dos
Servidores do Maranhão, e dá outras providências.

33.700 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

14.12.2017
p.3

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  6.026.050,00
(seis milhões,  vinte e seis  mil  e  cinquenta reais),  para reforço  de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.701 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

14.12.2017
p.5

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  1.804.000,00
(hum milhão, oitocentos e quatro mil reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.702 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

14.12.2017
p.7

Dispõe sobre progressão funcional à servidora do Grupo Magistério
da Educação Básica, e dá outras providências.

33.703 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

14.12.2017
p.8

Dispõe sobre progressão funcional à servidora do Grupo Magistério
da Educação Básica, e dá outras providências.

33.704 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

14.12.2017
p.8

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

33.705 de
14.12.2017

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



Publicado no
D.O.E de

14.12.2017
p.9

providências.

33.706 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

14.12.2017
p.9

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

33.707 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

14.12.2017
p.9

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

33.708 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

15.12.2017
p.1

Reorganiza a Rede Estadual de Ensino do Estado do Maranhão.

33.709 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

15.12.2017
p.32

Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, a área que
especifica, destinada à necessária construção de acesso rodoviário e
de pessoas humanas de interligação da BR-135, no Km-45 com o
Parque Industrial, na cidade de Bacabeira, deste Estado.

33.710 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

15.12.2017
p.33

Cria a Superintendência Regional do Médio Tocantins, desmembrada
da Região dos Carajás, define sua área de atuação e estrutura, na
forma do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 10.213, de 09 de março
de 2015, e dá outras providências.

33.711 de
14.12.2017

Publicado no
D.O.E de

15.12.2017
p.33

Institui o Prêmio "Magno Cruz" de Direitos Humanos do Maranhão e
dá outras providências.

33.712 de
15.12.2017

Publicado no
D.O.E de

15.12.2017
p.34

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 11.589.882,00
(onze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e
dois reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.

33.713 de
15.12.2017

Publicado no
D.O.E de

15.12.2017
p.36

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



33.714 de
15.12.2017

Publicado no
D.O.E de

15.12.2017
p.37

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 345.000,00 (trezentos
e quarenta e cinco mil reais), para reforço de dotação constante da
Lei Orçamentária vigente.

33.715 de
15.12.2017

Publicado no
D.O.E de

15.12.2017
p.38

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 360.900,00 (trezentos
e  sessenta  mil  e  novecentos  reais),  para  reforço  de  dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

33.716 de
15.12.2017

Publicado no
D.O.E de

15.12.2017
p.40

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 38.518,00 (trinta
e  oito  mil,  quinhentos  e  dezoito  reais),  para  reforço  de  dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

33.717 de
15.12.2017

Publicado no
D.O.E de

15.12.2017
p.41

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Empresa Maranhense de
Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos,  crédito
suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.718 de
18.12.2017

Publicado no
D.O.E de

18.12.2017
p.4

Autoriza a realização de procedimento licitatório específico no âmbito
da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV/MA.

33.719 de
18.12.2017

Publicado no
D.O.E de

18.12.2017
p.4

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

33.720 de
18.12.2017

Publicado no
D.O.E de

18.12.2017
p.6

Abre ao Orçamento do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$  5.674.792,00  (cinco  milhões,
seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.721 de
19.12.2017

Publicado no
D.O.E de

19.12.2017
p.5

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  636.900,00
(seiscentos e trinta e seis mil  e novecentos reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.722 de
19.12.2017

Publicado no
D.O.E de

19.12.2017

Abre ao Orçamento do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito suplementar no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei  Orçamentária
vigente.



p.6

33.723 de
19.12.2017

Publicado no
D.O.E de

19.12.2017
p.9

Nomeia os membros do Conselho Estadual de Economia Solidária do
Maranhão - CEESOL.

33.724 de
20.12.2017

Publicado no
D.O.E de

20.12.2017
p.2

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 39.713.897,00
(trinta e nove milhões, setecentos e treze mil, oitocentos e noventa e
sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.

33.725 de
21.12.2017

Publicado no
D.O.E de

21.12.2017
p.7

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  5.987.541,00
(cinco  milhões,  novecentos  e  oitenta  e  sete  mil,  quinhentos  e
quarenta e um reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.

33.726 de
21.12.2017

Publicado no
D.O.E de

21.12.2017
p.9

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  2.951.000,00
(dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil reais), para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.727 de
21.12.2017

Publicado no
D.O.E de

21.12.2017
p.11

Dispõe  sobre  a  reestruturação  do  Instituto Estadual  de  Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, e dá outras providências.

33.728 de
22.12.2017

Publicado no
D.O.E de

22.12.2017
p.1

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 84.875.324,00
(oitenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, trezentos e
vinte  e  quatro  reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

33.729 de
22.12.2017

Publicado no
D.O.E de

22.12.2017
p.3

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 10.993.469,00
(dez  milhões,  novecentos  e  noventa  e  três  mil,  quatrocentos  e
sessenta e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.

33.730 de
26.12.2017

Publicado no
D.O.E de

26.12.2017
p.2

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 77.217.023,00
(setenta e sete milhões, duzentos e dezessete mil, vinte e três reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.731 de
26.12.2017

Publicado no

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 51.722.036,00
(cinquenta e um milhões, setecentos e vinte e dois mil, trinta e seis



D.O.E de
26.12.2017

p.5

reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.732 de
27.12.2017

Publicado no
D.O.E de

27.12.2017
p.1

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 45.066.216,00
(quarenta e cinco milhões, sessenta e seis mil, duzentos e dezesseis
reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.732-A de
27.12.2017

Publicado no
D.O.E de

27.12.2017
p.4

Delega  competência  ao  Secretário  de  Estado  do  Planejamento  e
Orçamento.

33.733 de
28.12.2017

Publicado no
D.O.E de

28.12.2017
p.2

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 11.803.862,01
(onze milhões,  oitocentos  e  três mil,  oitocentos e sessenta e dois
reais e  um centavo),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

33.734 de
28.12.2017

Publicado no
D.O.E de

28.12.2017
p.4

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 8.888.192,12 (oito
milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e
doze  centavos),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

33.735 de
28.12.2017

Publicado no
D.O.E de

28.12.2017
p.6

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 125.507.617,00
(cento e vinte e cinco milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e
dezessete  reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

33.736 de
28.12.2017

Publicado no
D.O.E de

28.12.2017
p.9

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

33.737 de
29.12.2017

Publicado no
D.O.E de

29.12.2017
p.3

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  5.926.640,00
(cinco milhões, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta
reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.738 de
29.12.2017

Publicado no
D.O.E de

29.12.2017
p.5

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 13.480.498,00
(treze milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e
oito reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.

33.739 de
29.12.2017

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 11.062.449,00



Publicado no
D.O.E de

29.12.2017
p.8

(onze milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove
reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.

33.740 de
29.12.2017

Publicado no
D.O.E de

29.12.2017
p.10

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  5.137.004,00
(cinco milhões, cento e trinta e sete mil e quatro reais), para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.741 de
29.12.2017

Publicado no
D.O.E de

29.12.2017
p.12

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  847.832,00
(oitocentos e quarenta e sete mil,  oitocentos e trinta e dois reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

33.742 de
29.12.2017

Publicado no
D.O.E de

29.12.2017
p.14

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  de  Diversas  Unidades
Orçamentárias,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  9.780.753,68
(nove milhões, setecentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e três
reais  e  sessenta  e  oito  centavos),  para  reforço  de  dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

2 LEIS ESTADUAIS

LEI EMENTA
10.723 de
29.11.2017

Publicada no
D.O.E de

01.12.2017
p.46

Altera dispositivo da Lei nº 9.437, de 15 de agosto de 2011, e dá outras
providências.

10.724 de
29.11.2017

Publicada no
D.O.E de

01.12.2017
p.47

Cria  a  Agência  Executiva  Metropolitana  do  Sudoeste  Maranhense  -
AGEMSUL.

10.725 de
29.11.2017

Publicada no
D.O.E de

01.12.2017
p.48

Altera  a  Lei  nº  10.681,  de  14  de  setembro  de  2017,  que  institui
Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados ao ICM e
ao ICMS, e dá outras providências.

10.726 de
04.12.2017

Publicada no
D.O.E de

04.12.2017
p.1

Institui o Dia Maranhense do Samba e dá outras providências.



10.727 de
04.12.2017

Publicada no
D.O.E de

04.12.2017
p.1

Institui  o Dia Estadual  das  Trabalhadoras  Domésticas  no Estado do
Maranhão

10.728 de
04.12.2017

Publicada no
D.O.E de

04.12.2017
p.1-2

Considera  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do
Povoado Lago da Cabaça

10.729 de
04.12.2017

Publicada no
D.O.E de

04.12.2017
p.2

Institui o dia 4 de abril como o Dia Estadual dos Protetores dos Animais.

10.730 de
04.12.2017

Publicada no
D.O.E de

04.12.2017
p.2

Considera de utilidade pública a Associação de Jovens Empresários do
Maranhão.

10.731 de
04.12.2017

Publicada no
D.O.E de

04.12.2017
p.2-3

Inclui  os  festejos  e  procissões  tradicionais  das  igrejas  históricas
situadas no centro de São Luís, no calendário turístico e religioso do
Estado do Maranhão

10.732 de
11.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.5

Institui o Dia Estadual da Balaiada e dá outras providências.

10.733 de
11.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.6

Confere ao Município de Nina Rodrigues o título de "Terra da Balaiada",
e dá outras providências.

10.734 de
11.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.6

Torna de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados - APAC de Balsas - MA.

10.735 de
11.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017

Ratifica os Contratos assinados entre o Estado do Maranhão e a China
Brazil Xinnenghuan International Investment Co., Ltd - CBSTeel.



p.6

10.736 de
11.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.7

Dispõe sobre o Programa Bolsa-Formação do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão-IEMA, e dá outras providências.

10.737 de
12.12.2017

Publicada no
D.O.E de

14.12.2017
p.40

Institui a Gratificação por Condição Especial de Trabalho aos gestores
escolares que integram a rede pública estadual de ensino.

10.738 de
12.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.7

Dispõe  sobre  a  composição  da  guarda  prisional  e  a  concessão  de
indenização para aquisição de fardamento e dá outras providências.

10.739 de
12.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.8

Considera de  utilidade pública a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais  -  APAE,  no  Município  de  Paço  do  Lumiar,  Estado  do
Maranhão.

10.740 de
12.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.8

Considera de utilidade pública a Associação da Vila Telma Pinheiro e
Adjacências da cidade de Cândido Mendes do Maranhão.

10.741 de
12.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.9

Considera de utilidade pública a Associação Cultural "Madrigal  Santa
Cecília".

10.742 de
12.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.9

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Assistência  a  Cidadania,
Responsabilidade Social e Ambiental - IACRSA.

10.743 de
12.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.9

Considera de utilidade pública a Agremiação Carnavalesca Tradicional
Bloco "Os Curingas".

10.744 de
12.12.2017

Considera de utilidade pública a Associação dos Moradores da Cidade
Nova do Município de Cândido Mendes do Maranhão.



Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.9

10.745 de
12.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.10

Institui a "Semana Estadual de Combate à Corrupção".

10.746 de
12.12.2017

Publicada no
D.O.E de

12.12.2017
p.10

Institui  no  Calendário  Cultural  Oficial  do  Governo  do  Estado  do
Maranhão, o Evento Festival de Cultura Popular de Fortuna e dá outras
providências.

10.747 de
12.12.2017

Publicada no
D.O.E de

13.12.2017
p.1

Institui o dia 20 de novembro, data de aniversário da morte de Zumbi
dos  Palmares  e  dia  Nacional  da  Consciência  Negra,  como  feriado
estadual.

10.748 de
14.12.2017

Publicada no
D.O.E de

15.12.2017
p.1

Considera de utilidade pública a Companhia de Dança Folclórica Fogo
Caipira.

10.749 de
14.12.2017

Publicada no
D.O.E de

15.12.2017
p.1

Considera  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Prestadores  de
Serviços  e  Vendedores  Ambulantes  da  Avenida  Beira  Rio  -
APSVAAVBR.

10.750 de
18.12.2017

Publicada no
D.O.E de

21.12.2017
p.67

Dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias na remuneração dos
servidores  do  quadro  de  apoio  técnico-administrativo  do  Ministério
Público do Estado do Maranhão, altera anexos da Lei nº 8.077/2004 e
dá outras providências.

10.751 de
18.12.2017

Publicada no
D.O.E de

21.12.2017
p.69

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

10.752 de
19.12.2017

Publicada no
D.O.E de

21.12.2017
p.70

Altera  a  Lei  nº  10.505,  de  06  de  setembro  de  2016,  que  institui  o
Mutirão Rua Digna, destinado à execução de pavimentação em vias
públicas, na forma que especifica.



10.753 de
19.12.2017

Publicada no
D.O.E de

19.12.2017
p.2

Dispõe sobre a criação do Programa "Maranhão Solidário" e dá outras
providências.

10.754 de
19.12.2017

Publicada no
D.O.E de

19.12.2017
p.2

Considera  de  utilidade  pública  a  Colônia  de  Pescadores  Z-43,  do
Município de Matinha - MA.

10.755 de
19.12.2017

Publicada no
D.O.E de

19.12.2017
p.2

Altera dispositivo da Lei  10.489, de 14 de julho de 2016, que dispõe
sobre a utilização e transferência dos saldos credores acumulados do
ICMS em decorrência de  operações  de  exportação  de  mercadorias,
tratada no § 2o do art. 21 da Lei Complementar 87, de 13 de setembro
de 1996, e revoga a Lei 8.616/2007.

10.756 de
19.12.2017

Publicada no
D.O.E de

19.12.2017
p.3

Altera  a  Lei  nº  8.912,  de  23  de  dezembro  de  2008,  que  altera  e
consolida o Sistema de Gestão e de Incentivo à Cultura do Estado do
Maranhão – SEGIC, e dá outras providências.

10.757 de
19.12.2017

Publicada no
D.O.E de

19.12.2017
p.4

Dispõe sobre o Programa Mais Produção e Abastecimento e dá outras
providências.

10.758 de
20.12.2017

Publicada no
D.O.E de

22.12.2017
p.50-51

Institui  a  Gratificação  por  Atividade  de  Trânsito  -  GAT  sobre  o
vencimento, aos servidores integrantes do Grupo Estratégico, Subgrupo
Gestão de Trânsito, Analistas de Trânsito e Assistentes de Trânsito, do
Quadro  de  Pessoal  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  do
Maranhão DETRAN/MA.

10.759 de
21.12.2017

Publicada no
D.O.E de

21.12.2017
p.1

Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de
Pessoal  Efetivo  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do
Maranhão, e dá outras providências.

10.760 de
26.12.2017

Publicada no
D.O.E de

26.12.2017
p.1

Autoriza o  Poder  Executivo a  celebrar  termos aditivos aos contratos
firmados com a União com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001,
para  a  adoção  das  condições  estabelecidas  pela Lei  Complementar
Federal nº 148, de 25 de novembro de 2014, e pela Lei Complementar
Federal nº 156, de 28 de dezembro de 2016.

10.761 de
27.12.2017

Publicada no
D.O.E de

28.12.2017

Cria  normas  para  condução  e permanência de cães nos  locais que
menciona e dá outras providências.



p.1

10.762 de
29.12.2017

Publicada no
D.O.E de

29.12.2017
p.3

Institui a Política Estadual de Incentivo à Geração e ao uso da Energia
Solar - Pró-Solar, e dá outras providências.

3 MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA EMENTA
MP nº 262 de

14.12.2017
Publicada no

D.O.E – 
14.12.2017

p.1

Dispõe sobre a implementação do Programa "Adote um Casarão" pelo
Governo Estadual e dá outras providências.

MP nº 263 de
18.12.2017

Publicada no
D.O.E – 

18.12.2017
p.1

Altera a Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013, que cria o Conselho
Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão e a Lei nº 8.702, de 05 de
novembro de 2007, que cria o Fundo Estadual de Esportes.

MP nº 264 de
18.12.2017

Publicada no
D.O.E – 

18.12.2017
p.2

Dispõe sobre  a criação  e  transformação de  Organizações  Policiais
Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.

MP nº 265 de
19.12.2017

Publicada no
D.O.E – 

19.12.2017
p.1

Altera o efetivo disposto no Quadro de Cargos Efetivos do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, e dá outras providências.

MP nº 266 de
19.12.2017

Publicada no
D.O.E – 

19.12.2017
p.1

Altera a Lei nº 10.693, de 28 de setembro de 2017, que institui a 2ª
Edição  do  Programa  Moto  Legal,  concedendo  benefícios  para  o
pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) e da Taxa de Licenciamento.

MP nº 267 de
20.12.2017

Publicada no
D.O.E – 

20.12.2017
p.1

Altera a Lei nº 10.358, de 21 de dezembro de 2015, que dispõe sobre
a  reorganização  do  Instituto  Estadual  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia do Maranhão - IEMA, e dá outras providências.

4 LEI COMPLEMENTAR



LEI COMPLEMENTAR EMENTA
LC nº 204 de 

11.12.2017
Publicada no

D.O.E
12.12.2017

p.1

Cria o Colegiado Metropolitano da Região Metropolitana do Sudoeste
Maranhense, altera a Lei Complementar nº 089, de 17 de novembro
de 2005, que cria a Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense, e
dá outras providências.


