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1 DECRETOS ESTADUAIS 

 
DECRETO EMENTA 

31.149 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.12.2015 
p.1 

Republicada por Incorreção. 

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

31.308 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.12.2015 
p.1 

Republicado por Incorreção. 

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

31.258 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.12.2015 
p.1 

Republicado por Incorreção. 

Estabelece a redistribuição de cargos comissionados da estrutura da 
Casa Civil para a estrutura da Secretaria de Estado de Transparência 
e Controle -STC. 

31.386 de 
02.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.12.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa 
mil reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.387 de 
03.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.12.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do 
Estado/Encargos Financeiros, crédito suplementar no valor de R$ 
15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.388 de 
03.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.12.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
322.450,00 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.389 de 
03.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.12.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 43.100.000,00 
(quarenta e três milhões e cem mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.390 de 
03.12.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 116.864,00 (cento e 
dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), para reforço de 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
03.12.2015 

p.6 

dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.391 de 
03.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.12.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 1.349.197,00 
(hum milhão, trezentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e sete 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.392 de 
04.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.12.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 1.050.000,00 (hum milhão e 
cinquenta mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.393 de 
04.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.12.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 825.000,00 
(oitocentos e vinte e cinco mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.394 de 
04.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.12.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 540.000,00 
(quinhentos e quarenta mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.395 de 
04.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.12.2015 
p.10 

Altera nomenclatura de cargos em comissão da Secretaria de Estado 
da Saúde. 

31.396 de 
09.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.12.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Corpo de Bombeiros 
Militar, crédito suplementar no valor de R$ 289.344,00 (duzentos e 
oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.397 de 
09.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.12.2015 
p.3 

Altera o Decreto nº 31.265, que dispõe sobre normas orçamentárias e 
financeiras para o encerramento do exercício financeiro de 2015 e dá 
outras providências. 

31.398 de 
09.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.12.2015 
p.3 

Regulamenta a Lei nº 297, de 22 de agosto de 2007 e a Lei nº 7.066, 
de 03 de fevereiro de 1998, disciplina o Termo de Parceria e o 
Contrato de Gestão e dá outras providências. 

31.399 de 
09.12.2015 

Determina a requisição administrativa dos funcionários e grupos 
médicos que prestam serviço à COBRA - Centro Oncológico Brasileiro 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

09.12.2015 
p.11 

Ltda. (UNIPREV), bem como dos equipamentos que servem à RD 
Tecnologia Comércio e Serviços Ltda., no âmbito do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências. 

31.400 de 
11.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.12.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.401 de 
11.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.12.2015 
p.6 

Dispõe sobre a classificação de locais insalubres da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública (SSP). 

31.402 de 
11.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.12.2015 
p.9 

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

31.403 de 
11.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.12.2015 
p.9 

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

31.404 de 
15.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.12.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 3.739.393,00 (três 
milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa e três 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.405 de 
15.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.12.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 188.182.000,00 
(cento e oitenta e oito milhões, cento e oitenta e dois mil reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.406 de 
16.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.12.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 1.737.620,00 (hum milhão, setecentos e trinta e sete mil, 
seiscentos e vinte reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.407 de 
16.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.12.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do 
Estado/Encargos Financeiros, crédito suplementar no valor de R$ 
2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

31.408 de 
17.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.12.2015 
p.2 

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

31.409 de 
17.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.12.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
146.255,83 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco 
reais e oitenta e três centavos), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.410 de 
17.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.12.2015 
p.5 

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

31.411 de 
17.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.12.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 83.638.566,00 
(oitenta e três milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e 
cinquenta e seis reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.412 de 
17.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.12.2015 
p.9 

Cria o Distrito Industrial de Bacabeira e dá outras providências. 

31.413 de 
17.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.12.2015 
p.10 

Estabelece critérios de redistribuição para a constituição das equipes 
docentes e o provimento dos cargos em comissão das unidades do 
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - 
IEMA, e dá outras providências. 

31.414 de 
18.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.7 

Dispõe sobre exclusão do Anexo do Decreto nº 29.751, de 31 de 
dezembro de 2013, de concessão de progressão a servidores do 
Grupo Magistério da Educação Básica, e dá outras providências. 

31.415 de 
18.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.7 

Dispõe sobre Progressão Funcional de servidor do Subgrupo 
Magistério da Educação Básica. 

31.416 de 
18.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.12.2015 

Dispõe sobre 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. 



 

 

 

 
 

p.7 

31.417 de 
18.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
696.832,00 (seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e dois 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.418 de 
18.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 95.462.723,00 
(noventa e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, 
setecentos e vinte e três reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.419 de 
21.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.12.2015 
p.8 

Estabelece o remanejamento de cargos comissionados e dá outras 
providências. 

31.420 de 
21.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.12.2015 
p.8 

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

31.421 de 
21.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.12.2015 
p.8 

Homologa o Decreto nº 054, de 19 de agosto de 2015, da Prefeitura 
Municipal de Timbiras, que declarou situação anormal, caracterizada 
como Situação de Emergência, às áreas afetadas por Seca - Cobrade 
1.4.1.2.0. 

31.422 de 
21.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.12.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 1.615.000,00 (hum 
milhão, seiscentos e quinze mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.423 de 
22.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.12.2015 
p.3 

Constitui Comissão de revisão de contratos, termos de parceria e 
convênios celebrados pelo Poder Executivo do Estado, e dá outras 
providências. 

31.424 de 
22.12.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.12.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 25.462.561,00 
(vinte e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos 
e sessenta um reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.425 de 
23.12.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 18.206.335,00 
(dezoito milhões, duzentos e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais), 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
23.12.2015 

p.1 

para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 
2 LEIS ESTADUAIS 

 
LEI EMENTA 

10.336 de 
13.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.10.2015 
p.35 

Altera o art. 26 da Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, que dispõe 
sobre a Estrutura Orgânica da Administração Pública do Poder 
Executivo do Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

10.366 de 
30.11.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

01.12.2015 
p.1 

Inclui evento religioso no Calendário Turístico do Estado o "Festejo de 
Nossa Senhora Aparecida", no Município de Monção, Estado do 
Maranhão. 

10.367 de 
30.11.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

01.12.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Federação Maranhense de Beach 
Soccer. 

10.368 de 
30.11.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

01.12.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação de Músicos em Iniciação 
da Cidade de Grajaú - AMICIG. 

10.369 de 
30.11.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

01.12.2015 
p.2 

Considera de utilidade pública a Associação dos Aquicultores do Sul 
do Maranhão. 

10.370 de 
11.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

11.12.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública o Clube de Mães da Escola 
Comunitária Canaã - CEMECC. 

10.371 de 
11.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

11.12.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Igreja Apostólica da Palavra de Deus 
- IAPD. 



 

 

 

 
 

10.372 de 
11.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

11.12.2015 
p.1 

Dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 7.806, de 26 de dezembro de 
2002. 

10.373 de 
15.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

16.12.2015 
p.1 

Institui no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o mês de 
"Setembro Verde" de Conscientização e dá outras providências. 

10.374 de 
15.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

16.12.2015 
p.1 

Institui as diretrizes para o Programa de Identificação, Catalogação, 
Recuperação e Preservação das Nascentes de Água dos Rios, 
Riachos, Ribeirão, Córregos no âmbito do Estado do Maranhão, e dá 
outras providências. 

10.375 de 
16.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

16.12.2015 
p.2 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, e da 
outras providências. 

10.376 de 
18.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública o Grupo Folclórico Cacuriá da Rogéria, 
com sede e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão. 

10.377 de 
18.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Dança Portuguesa "Adolescentes de 
Portugal" do Bairro Sá Viana, com sede e foro no Município de São 
Luís, no Estado do Maranhão. 

10.378 de 
18.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública o Grupo Reviva Mulher da Vila 
Bacanga - "Reviva Mulher", com sede e foro no Município de São 
Luís, no Estado do Maranhão. 

10.379 de 
18.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Cooperativa de Gestão de Resíduos 
Sólidos da Microrregião de Anjo da Guarda. 

10.380 de 
18.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.12.2015 

Institui a Semana Estadual de Combate à Mortalidade Materna e dá 
outras providências. 



 

 

 

 
 

p.2 

10.381 de 
18.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.2 

Altera dispositivos da Lei nº 7.806, de 26 de dezembro de 2002, 
alterada pela Lei nº 8.711, de 16 de novembro de 2007, que dispõe 
sobre sanções administrativas a estabelecimentos bancários 
infratores do direito do consumidor. 

10.382 de 
18.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.2 

Disciplina o procedimento de Licenciamento Ambiental Rural 
Simplificado para Atividades e Empreendimentos Agrossilvipastoris 
que proporcionem ganho ambiental em Imóveis Rurais no Estado do 
Maranhão e dá outras providências. 

10.383 de 
18.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.12.2015 
p.6 

Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro de Pessoal Permanente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e dá outras 
providências. 

10.384 de 
21.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

21.12.2015 
p.1 

Dispõe sobre a dispensa dos juros e das multas punitivas e 
moratórias de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 

10.385 de 
21.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

21.12.2015 
p.1 

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

10.386 de 
21.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

21.12.2015 
p.4 

Institui tratamento tributário diferenciado nas saídas de mercadorias 
produzidas pelas indústrias e agroindústrias de esmagamento e 
processamento de grãos no Maranhão, e dá outras providências. 

10.387 de 
21.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

21.12.2015 
p.5 

Dispõe sobre a criação, no âmbito do Estado do Maranhão, do Pacto 
pela Paz, institui os Conselhos Comunitários pela Paz e dá outras 
providências. 

10.388 de 
21.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

21.12.2015 
p.6 

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o 
Sistema Tributário do Estado do Maranhão. 

10.389 de 
22.12.2015 

Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.105, de 29 de abril de 2004, que 
criou o Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária - FUNAT 



 

 

 

 
 

Publicada no 
D.O.E de 

22.12.2015 
p.1 

e dá outras providências. 

10.390 de 
22.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

22.12.2015 
p.1 

Acrescenta e modifica dispositivos da Lei nº 7.799, de 19 de 
dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado 
do Maranhão. 

10.391 de 
22.12.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

22.12.2015 
p.2 

Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, e dá outras providências. 

 
3 MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 
MP nº 212, de 

17.12.2015 
D.O.E –  

17.12.2015 
p.1 

Cria o Programa de Educação Integral, no Sistema Estadual de 
Ensino e dá outras providências. 

MP nº 213, de 
17.12.2015 

D.O.E –  
17.12.2015 

p.2 

Altera dispositivo da Lei nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, e dá 
outras providências. 

 


