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1 DECRETOS ESTADUAIS 
 

DECRETO EMENTA 

30.809 de 
27.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.2 

REPUBLICADO POR 
INCORREÇÃO. 

Regula a Execução dos Programas de Aquisição de Alimentos - PAA, 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS, 
na Modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite - PAA-
LEITE. 

30.839 de 
09.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.07.2015 
p.2 

REPUBLICADO POR 
INCORREÇÃO. 

Altera o Decreto nº 28.855, de 04 de fevereiro de 2013, revoga 
dispositivo do Decreto nº 28.186, de 18 de maio de 2012, que dispõe 
sobre a reorganização da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Orçamento – SEPLAN e dá outras providências. 

30.911 de 
01.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.07.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 
2.763.958,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, 
novecentos e cinquenta e oito reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.912 de 
01.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.07.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 9.309.465,00 (nove milhões, 
trezentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.913 de 
01.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.07.2015 
p.10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, crédito suplementar no valor de R$ 339.635,98 
(trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e 
noventa e oito centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.914 de 
01.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.07.2015 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Mulher, crédito suplementar no valor de R$ 285.000,00 (duzentos e 
oitenta e cinco mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.915 de 
01.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.07.2015 
p.13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$ 73.000,00 
(setenta e três mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.916 de 
01.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
1.260.000,00 (hum milhão, duzentos e sessenta mil reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

01.07.2015 
p.15 

30.917 de 
01.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.07.2015 
p.16 

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

30.918 de 
01.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.07.2015 
p.17 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 14.000.000,00 
(quatorze milhões de reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.919 de 
01.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.07.2015 
p.19 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação da Criança e 
do Adolescente do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor 
de R$ 385.002,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e dois reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.920 de 
06.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.07.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.921 de 
06.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.07.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Civil, crédito 
suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.922 de 
07.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.07.2015 
p.3 

Dispõe sobre o atendimento, no âmbito do Poder Executivo, a 
orientações emanadas do Ministério Público Federal referente à 
vedação do uso de nome de pessoa viva para identificação de bens 
públicos estaduais ou sob administração estadual. 

30.923 de 
07.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.07.2015 
p.3 

Atribui competência à Secretaria de Estado Extraordinária de 
Programas Especiais. 

30.924 de 
09.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.07.2015 
p.6 

Revoga o inciso IV do art. 18 do Anexo 1.3 do RICMS, introduzido 
pelo Decreto nº 30.555, de 5 de dezembro de 2014, e o art. 40 do 
RICMS, aprovado pelo Decreto nº 19.714, de 10 de julho de 2003. 

30.925 de 
09.07.2015 

Publicado no 

Revoga o Decreto nº 30.556, de 5 de dezembro de 2014, que trata da 
transferência de créditos pelas termoelétricas. 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
10.07.2015 

p.7 
30.926 de 
09.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.07.2015 
p.7 

Regulamenta a Lei nº 10.221, de 1º de abril de 2015, que dispõe 
sobre o Programa Estadual "Mais Bolsa Família - Escola", e dá outras 
providências. 

30.927 de 
10.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.07.2015 
p.10 

Altera o Decreto nº 30.682, de 18 de março de 2015. 

30.928 de 
10.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.07.2015 
p.1 

Institui o Programa de Demarcação Urbanística para a regularização 
fundiária de áreas do Estado do Maranhão, declaradas de interesse 
social, constituídas de assentamentos irregulares ocupados, 
predominantemente, por população de baixa renda, em área urbana e 
para fins de moradia. 

30.929 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do 
Estado/Encargos Financeiros, crédito suplementar no valor de R$ 
53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.930 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo de Benefícios dos 
Servidores do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.931 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de 
Pensão e Aposentadoria, crédito suplementar no valor de R$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.932 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 28.614,00 (vinte e oito mil, 
seiscentos e quatorze reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.933 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 14.000.000,00 
(quatorze milhões de reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.934 de 
13.07.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Assuntos Políticos e Federativos, crédito suplementar no valor de R$ 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.8 

1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.935 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 5.328.000,00 (cinco 
milhões, trezentos e vinte e oito mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.936 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular, crédito suplementar no 
valor de R$ 190.007,29 (cento e noventa mil, sete reais e vinte e nove 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.937 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 606.221,76 (seiscentos 
e seis mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.938 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Departamento Estadual 
de Trânsito, crédito suplementar no valor de R$ 5.678.393,72 (cinco 
milhões, seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e três 
reais e setenta e dois centavos), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 

30.939 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.07.2015 
p.14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Corpo de Bombeiros 
Militar, crédito suplementar no valor de R$ 2.926.356,62 (dois 
milhões, novecentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis 
reais e sessenta e dois centavos), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

30.940 de 
14.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.07.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.941 de 
14.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.07.2015 
p.1 

Convoca a 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres do 
Maranhão. 

30.942 de 
15.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.07.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Tribunal de Contas do 
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 4.521.672,00 (quatro 
milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e dois 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 



 

 

 

 
 

30.943 de 
15.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.07.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.944 de 
15.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.07.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 9.991.060,00 (nove milhões, 
novecentos e noventa e um mil e sessenta reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.945 de 
15.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.07.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.946 de 
15.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.07.2015 
p.7 

REPUBLICADO POR 
INCORREÇÃO 

D.O.E, 31.07.15, p.1 

Cria a Comissão de Avaliação das Unidades Hospitalares do Estado 
do Maranhão e dá outras providências. 

30.947 de 
15.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.07.2015 
p.7 

Altera nomenclatura e remaneja cargos em comissão da Casa Civil. 

30.948 de 
17.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.07.2015 
p.19 

Estabelece o remanejamento de cargo da Casa Civil. 

30.949 de 
17.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.07.2015 
p.19 

Estabelece o remanejamento de cargo da Casa Civil. 

30.950 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.2 

Altera nomenclatura, transforma e remaneja cargos em comissão da 
Casa Civil. 

30.951 de 
20.07.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 746.021,00 
(setecentos e quarenta e seis mil, vinte e um reais), para reforço de 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
20.07.2015 

p.2 

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.952 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do 
Estado/Encargos Administrativos, crédito suplementar no valor de R$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.953 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 1.613.538,30 (hum milhão, 
seiscentos e treze mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.954 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.955 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 167.310,25 (cento e 
sessenta e sete mil, trezentos e dez reais e vinte e cinco centavos), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.956 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
3.499.409,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, 
quatrocentos e nove reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.957 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$ 412.021,00 
(quatrocentos e doze mil e vinte e um reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.958 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.12 

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$ 6.545.834,00 (seis 
milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e 
quatro reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.959 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.14 

Regulamenta o Programa Estadual "Cidadão do Mundo", e dá outras 
providências. 
 

30.960 de 
20.07.2015 

Estabelece o remanejamento de cargos da Casa Civil. 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.5 

30.961 de 
23.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

23.07.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 1.953.035,00 
(hum milhão, novecentos e cinquenta e três mil e trinta e cinco reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.962 de 
23.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

23.07.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Trabalho e da Economia Solidária, crédito suplementar no valor de R$ 
1.122.832,08 (hum milhão, cento e vinte e dois mil, oitocentos e trinta 
e dois reais e oito centavos), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.963 de 
24.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.4 

Altera o Decreto n° 30.630, de 22 de janeiro de 2015, que estabelece 
normas para a programação e a execução orçamentária e financeira 
dos orçamentos fiscal e da seguridade social para 2015 e dá outras 
providências. 

30.964 de 
24.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.4 

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

30.965 de 
24.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 2.469.313,00 (dois milhões, 
quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e treze reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.966 de 
24.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 2.953.862,95 (dois milhões, 
novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais 
e noventa e cinco centavos), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.967 de 
24.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.8 

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

30.968 de 
24.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 4.211.348,20 
(quatro milhões, duzentos e onze mil, trezentos e quarenta e oito reais 
e vinte centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

30.969 de 
24.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 1.429.848,00 (hum 
milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e oito 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.970 de 
24.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 1.800.000,00 (hum milhão 
e oitocentos mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.971 de 
24.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária, crédito suplementar no valor de R$ 249.000,00 
(duzentos e quarenta e nove mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.972 de 
24.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.17 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 660.632,00 (seiscentos e sessenta mil, seiscentos e trinta e dois 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.973 de 
28.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.07.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular, crédito suplementar no 
valor de R$ 65.422,43 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e 
dois reais e quarenta e três centavos), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.974 de 
28.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.07.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 2.994.836,00 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, 
oitocentos e trinta e seis reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.975 de 
28.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.07.2015 
p.5 

Dispõe sobre o remanejamento de dotações orçamentárias. 

30.976 de 
29.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.07.2015 
p.1 

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

30.977 de 
29.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.07.2015 

Dispõe sobre a reorganização da Casa Civil e da Chefia de Gabinete 
do Governador dá outras providências. 



 

 

 

 
 

p.2 

30.978 de 
29.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.07.2015 
p.3 

Convoca a 3ª Conferência Estadual de Políticas Públicas para a 
Juventude. 

30.979 de 
29.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.07.2015 
p.1 

Altera dispositivos do Decreto nº 25.344, de 4 de maio de 2009, que 
dispõe sobre a reorganização da Junta Comercial do Estado do 
Maranhão - JUCEMA e dá outras providências. 

30.980 de 
29.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.07.2015 
p.1 

Institui o Prêmio Mais IDH para a Ciência, Tecnologia e Inovação e a 
Medalha Eduardo Campos no âmbito das atividades da Semana 
Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e dá outras providências. 

30.981 de 
29.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.07.2015 
p.2 

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

30.982 de 
30.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.07.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 973.000,00 (novecentos 
e setenta e três mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.983 de 
30.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.07.2015 
p.4 

Acrescenta o § 5º no art. 2º e § 5º no art. 26 do Decreto nº 20.544 de 
28 de maio de 2004 que aprovou o Regimento Interno das Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI´s/DETRAN/MA. 

30.984 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.07.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, crédito suplementar no valor de R$ 28.750,00 (vinte 
e oito mil, setecentos e cinquenta reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.985 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.07.2015 
p.3 

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

 
2 LEIS ESTADUAIS 



 

 

 

 
 

 
LEI EMENTA 

10.238 de 
13.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.07.2015 
p.1 

Dispõe sobre a organização administrativa da Polícia Civil do Estado 
do Maranhão, criação de unidades administrativas, cargos em 
comissão e funções gratificadas e dá outras providências. 

10.254 de 
09.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.07.2015 
p.2 

REPUBLICADO POR 
INCORREÇÃO. 

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

10.272 de 
02.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.07.2015 
p.1 

Autoriza o Poder Executivo Estadual a adquirir imóveis na Cidade de 
São Luís através de dação em pagamento de dívida com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS. 

10.273 de 
06.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.07.2015 
p.1 

Institui o Dia Estadual do Delegado de Polícia. 

10.274 de 
06.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.07.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação dos Delegados de Polícia 
Civil do Estado do Maranhão (ADEPOL MA) e dá outras providências. 

10.275 de 
06.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.07.2015 
p.1 

Proíbe a utilização de apontadores laser e outros objetos similares, 
além de buzinas marítimas, manuais e a gás, e dá outras 
providências. 

10.276 de 
07.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.07.2015 
p.1 

Institui o Programa de Adequação Ambiental de Propriedade e 
Atividade Rural e adota outras providências. 

10.277 de 
09.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.07.2015 
p.4 

Considera de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores da Vila Biné, no Município de Codó, Estado do Maranhão. 



 

 

 

 
 

10.278 de 
09.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.07.2015 
p.4 

Dispõe sobre atendimento presencial das empresas prestadoras de 
serviços na área de internet, de telefonia e televisão por assinatura, 
no Estado do Maranhão. 

10.279 de 
09.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.07.2015 
p.4 

Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania 
Tributária do Estado do Maranhão ("NOTA LEGAL"). 

10.280 de 
15.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.07.2015 
p.60 

Dispõe sobre o efetivo da Polícia Militar do Maranhão, e dá outras 
providências. 

10.281 de 
15.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.07.2015 
p.60 

Altera o efetivo disposto no Quadro de Cargos Efetivos do Corpo de 
Bombeiros Militar do Maranhão, previsto na Lei nº 7.764, de 17 de 
julho de 2002, e dá outras providências. 

10.282 de 
15.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.07.2015 
p.62 

Altera e revoga dispositivos da Lei nº 10.213, de 09 de março de 
2015, que dispõe sobre a Estrutura Orgânica da Administração 
Pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão, bem como altera 
a Lei nº 9.479, de 21 de outubro de 2011, que instituiu a Fundação da 
Memória Republicana Brasileira. 

10.283 de 
17.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.07.2015 
p.18 

Institui o Programa Moto Legal, altera regras relativas aos Impostos 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores, a Transmissão Causa 
Mortis e a Doação de Quaisquer Bens e Direitos, e dá outras 
providências. 

10.284 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Quilombolas e Demais Moradores da Comunidade 
de Conceição - APPROQUICOC. 

10.285 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública o Movimento Ensinando e Aprendendo 
- MEA, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão. 

10.286 de 
20.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.07.2015 

Cria o Programa Estadual "Cidadão do Mundo" e dá outras 
providências. 



 

 

 

 
 

p.1 

10.287 de 
22.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.07.2015 
p.1 

Dispõe sobre o reajuste da remuneração dos cargos efetivos da 
carreira de especialista do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão, de que trata o art. 37, X, da Constituição Federal. 

10.288 de 
22.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

23.07.2015 
p.2 

Dispõe sobre as Atualizações Cartográficas das Divisas 
Intermunicipais do Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

10.289 de 
28.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.07.2015 
p.2 

Estabelece diretrizes para Regime Assistencial Especial de Emprego 
e Renda às mulheres vítimas de violência conjugal no Estado do 
Maranhão. 

10.290 de 
31.07.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

31.07.2015 
p.1 

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

 
3 LEIS COMPLEMENTARES 

 
LC nº 176 de 
06.07.2015 

D.O.E –  
07.07.2015 

p.2 

Altera a redação do § 2º e acrescenta o § 3º ao art. 59 da Lei 
Complementar nº 073, de 4 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre o 
Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado do 
Maranhão. 

 
4 MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 
MEDIDA PROVISÓRIA EMENTA 

MP nº 204, de 
02.07.2015 

D.O.E –  
02.07.2015 

p.1 
 

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

MP nº 205, de 
08.07.2015 

D.O.E –  
08.07.2015 

p.1 

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



 

 

 

 
 

 

MP nº 206, de 
10.07.2015 

D.O.E –  
10.07.2015 

p.1 
 

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

MP nº 207, de 
10.07.2015 

D.O.E –  
10.07.2015 

p.2 
 

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

MP nº 208, de 
23.07.2015 

D.O.E –  
23.07.2015 

p.2 
REPUBLICADO POR 

INCORREÇÃO, D.O.E, de 
24.07.15, p.3 

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

 


