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1 DECRETOS ESTADUAIS 
 

DECRETO EMENTA 

31.469 de 
04.01.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

23.02.2016 
p.1 

Republicado por 
Incorreção. 

Altera o nome das escolas da rede pública estadual de ensino. 

31.428 de 
28.12.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

04.02.2016 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 53.045.164,00 
(cinquenta e três milhões, quarenta e cinco mil, cento e sessenta e 
quatro reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.483 de 
01.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.02.2016 
p.1 

Estabelece normas de programação e execução orçamentária e 
financeira e o cronograma mensal de desembolso dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social para 2016 e dá outras providências. 

31.484 de 
01.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.02.2016 
p.9 

Cria o Comitê Interinstitucional de Combate ao Aedes Aegypti do 
Estado do Maranhão e dá outras providências. 

31.485 de 
01.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.02.2016 
p.10 

Dispõe sobre o Sistema de Geração, Tramitação e Assinatura de 
Documentos Oficiais do Poder Executivo do Estado do Maranhão - 
SIDOF/MA, e dá outras providências. 

31.486 de 
03.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

03.02.2016 
p.1 

Altera nomenclatura de cargo comissionado da estrutura da 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular - 
SEDIHPOP. 

31.487 de 
04.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

04.02.2016 
p.47 

Altera 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. 

31.488 de 
04.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

04.02.2016 

Regulamenta o Programa CNH RURAL, que visa à formação, 
qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos 
automotores, com serviços gratuitos, para os que exerçam atividade 
rural nos termos da Lei n° 10.348/2015. 



 

 

 

 
 

p.48 

31.489 de 
04.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

04.02.2016 
p.49 

Dispõe sobre a transferência das obrigações e responsabilidades das 
obras e reformas realizadas no âmbito das Secretarias de Estado da 
Saúde - SES, da Segurança Pública - SSP e da Educação - SEDUC 
para a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA. 

31.490 de 
05.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

05.02.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 3.949.014,00 (três 
milhões, novecentos e quarenta e nove mil e quatorze reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.491 de 
05.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

05.02.2016 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana, crédito suplementar no valor de R$ 
3.008.000,00 (três milhões e oito mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.492 de 
12.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

12.02.2016 
p.1 

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

31.493 de 
12.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

12.02.2016 
p.1 

Dispõe sobre progressão de servidor do Grupo Magistério da 
Educação Básica, e dá outras providências. 

31.494 de 
12.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

12.02.2016 
p.2 

Dispõe sobre retificação do Anexo do Decreto nº 30.901, de 26 de 
junho de 2015, de concessão de Gratificação por Titulação de 
Servidores do Grupo Magistério da Educação Básica e dá outras 
providências. 

31.495 de 
12.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

12.02.2016 
p.2 

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

31.496 de 
16.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

16.02.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
2.261.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.497 de 
16.02.2016 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Viva Cidadão, crédito 
suplementar no valor de R$ 285.449,00 (duzentos e oitenta e cinco 
mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), para reforço de dotação 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
16.02.2016 

p.2 

constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.498 de 
16.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

16.02.2016 
p.3 

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

31.499 de 
16.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

16.02.2016 
p.3 

Republicado por 
Incorreção em 
19.02.2016, p. 2 

Transfere para a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA a 
competência para a execução de obras e serviços de engenharia 
voltados ao atendimento das políticas públicas de educação, saúde e 
segurança, e dá outras providências. 

31.500 de 
18.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.02.2016 
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$ 26.054,00 (vinte e seis mil e cinquenta e quatro reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.501 de 
18.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.02.2016 
p.2 

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

31.502 de 
18.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.02.2016 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 7.606.000,00 (sete 
milhões, seiscentos e seis mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.503 de 
18.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.02.2016 
p.5 

Estabelece competências da Secretaria de Saúde e dá outras 
providências. 

31.504 de 
19.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.02.2016 
p.2 

Autoriza a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, por intermédio da sua Comissão Setorial de Licitação, a 
realizar licitação para contratação de Entidade Especializada para 
atuar na viabilização de suporte operacional para a produção de 
títulos de regularização fundiária no Maranhão. 

31.505 de 
19.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.02.2016 

Altera o Decreto nº 28.889, de 21 de fevereiro de 2013, que aprova o 
Estatuto Social da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - 
EMSERH, e dá outras providências. 



 

 

 

 
 

p.2 

31.506 de 
19.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

19.02.2016 
p.4 

Institui a Rede Estadual de Bibliotecas "Farois do Saber" no Âmbito 
da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, e dá outras 
providências. 

31.507 de 
23.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

23.02.2016 
p.2 

Altera o Decreto 30.796, de 26 de maio de 2015, que regulamenta os 
critérios e normas de transferência de recursos financeiros aos 
municípios no âmbito do Programa Estadual de Apoio ao Transporte 
Escolar no Estado do Maranhão - PEATE/MA, instituído pela Lei nº 
10.231, de 24 de abril de 2015, e dá outras providências. 

31.508 de 
23.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

23.02.2016 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
1.000.000,00 (hum milhão de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.509 de 
25.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

25.02.2016 
p.1 

Acrescenta o art. 23 ao Anexo 1.3 do RICMS/03, que trata do 
diferimento do imposto nas saídas do produto mencionado destinadas 
às empresas exportadoras beneficiárias do Promaranhão. 

31.510 de 
25.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

25.02.2016 
p.2 

Modifica dispositivos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto 19.714, de 10 de julho de 2003, que trata de parcelamento do 
crédito tributário. 

31.511 de 
25.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

25.02.2016 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.512 de 
26.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

26.02.2016 
p.1 

Dispõe sobre o remanejamento de dotações orçamentárias. 

31.513 de 
29.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.02.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 10.522.249,00 (dez milhões, quinhentos e vinte e dois mil, 
duzentos e quarenta e nove reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.514 de 
29.02.2016 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 4.724.188,00 
(quatro milhões, setecentos e vinte e quatro mil, cento e oitenta e oito 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
29.02.2016 

p.2 

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

31.515 de 
29.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.02.2016 
p.4 

Dispõe sobre a coordenação da Mobilização de Alfabetização do 
Maranhão. 

31.516 de 
29.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.02.2016 
p.4 

Autoriza a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano (SECID), por intermédio da sua Comissão Setorial de 
Licitação, a realizar licitação para contratação de empresa 
especializada para atuar na execução de obras no âmbito do 
Programa PAC Rio Anil. 

31.517 de 
29.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.02.2016 
p.4 

Estabelece o remanejamento de cargos comissionados. 

31.518 de 
29.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.02.2016 
p.5 

Estabelece o remanejamento de cargos comissionados para a 
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, e dá outras 
providências. 

31.519 de 
29.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.02.2016 
p.5 

Cria a Comissão Permanente do Orçamento Participativo (COP). 

31.520 de 
29.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.02.2016 
p.6 

Altera o Decreto nº 31.435, de 29 de dezembro de 2015, que 
regulamenta a Medida Provisória nº 212, que cria o Programa de 
Educação Integral - PROEIN, no Sistema Estadual de Ensino e dá 
outras providências. 

31.521 de 
29.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.02.2016 
p.6 

Altera o Anexo Único do Decreto nº 30.853, de 11 de junho de 2015, 
que dispõe sobre a transferência de bens, direitos e obrigações da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social para a Secretaria de 
Estado da Agricultura Familiar. 

  
2 MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 
MP nº 214, de 

02.02.2015 
D.O.E –  

02.02.2015 

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



 

 

 

 
 

p.1 

MP nº 215, de 
04.02.2015 

D.O.E –  
04.02.2015 

p.1 

Dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para a adoção de 
medidas de vigilância sanitária e epidemiológica sempre que se 
verificar situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do 
mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do 
zika vírus. 

MP nº 216, de 
22.02.2015 

D.O.E –  
22.02.2015 

p.1 

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

MP nº 217, de 
22.02.2015 

D.O.E –  
22.02.2015 

p.1 

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

 


