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1 DECRETOS ESTADUAIS 
 

DECRETO EMENTA 

30.824 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.1 

Republicado por 
Incorreção. 

Regulamenta a alínea 'e', do inciso II, do art. 3º do Decreto nº 30.655, 
de 20 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a reorganização da 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular – 
SEDIHPOP, e dá outras providências. 

30.776 de 
15.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.06.2015 
p.1 

Republicado por 
Incorreção. 

Altera a nomenclatura dos cargos comissionados remanejados da 
Casa Civil à Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM 
pelo Decreto nº 30.671, de 10 de março de 2015. 

30.825 de 
02.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.3 

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

30.826 de 
02.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.4 

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

30.827 de 
02.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.5 

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

30.828 de 
02.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.6 

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

30.829 de 
03.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 3.185.853,00 
(três milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.830 de 
03.06.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Corpo de Bombeiros 
Militar, crédito suplementar no valor de R$ 4.925.143,85 (quatro 
milhões, novecentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e três reais 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
03.06.2015 

p.9 

e oitenta e cinco centavos), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.831 de 
03.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 524.191,61 (quinhentos 
e vinte e quatro mil, cento e noventa e um reais e sessenta e um 
centavos), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.832 de 
03.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

30.833 de 
03.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 13.557.390,00 (treze milhões, 
quinhentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.834 de 
03.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Comunicação Social, crédito suplementar no valor de R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.835 de 
03.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 3.660.000,00 (três 
milhões, seiscentos e sessenta mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.836 de 
03.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.17 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 18.508.000,00 (dezoito 
milhões, quinhentos e oito mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.837 de 
03.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.18 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular, crédito suplementar no 
valor de R$ 613.156,00 (seiscentos e treze mil, cento e cinquenta e 
seis reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.838 de 
03.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.20 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.839 de 
09.06.2015 

Altera o Decreto nº 28.555, de 04 de fevereiro de 2013, revoga 
dispositivo do Decreto nº 28.186, de 18 de maio de 2012, que dispõe 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

10.06.2015 
p.3 

sobre a reorganização da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Orçamento - SEPLAN e dá outras providências. 

30.840 de 
09.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.06.2015 
p.3 

Altera o Decreto nº 28.212, de 30 de maio de 2012, que instituiu o 
Núcleo Estadual de Gestão do Programa de Financiamento 
BNDES/Estado do Maranhão - NEGEP e dá outras providências. 

30.841 de 
09.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.06.2015 
p.4 

Estabelece o remanejamento de cargos da Casa Civil. 

30.842 de 
10.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.06.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial da Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Maranhão, crédito suplementar 
no valor de R$ 44.600,30 (quarenta e quatro mil, seiscentos reais e 
trinta centavos), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.843 de 
10.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.06.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômico e Cartográfico, crédito suplementar no valor 
de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.844 de 
10.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.06.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos 
e cinquenta mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.845 de 
10.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.06.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária, crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.846 de 
10.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.06.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária, crédito suplementar no valor de R$ 397.750,00 
(trezentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.847 de 
10.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.06.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 372.513,70 (trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e treze 
reais e setenta centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

30.848 de 
10.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.06.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Militar do Estado, 
crédito suplementar no valor de R$ 313.575,00 (trezentos e treze mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

30.849 de 
10.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.06.2015 
p.10 

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

30.850 de 
10.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.06.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 44.556.378,57 
(quarenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, 
trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.851 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 
p.2 

Dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Produção e 
Abastecimento - SEPAB, e dá outras providências. 

30.852 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 
p.3 

Transforma e remaneja cargos da Casa Civil e dá outras providências. 

30.853 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 
p.4 

Dispõe sobre a transferência de bens, direitos e obrigações da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social para a Secretaria de 
Estado da Agricultura Familiar. 

30.854 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 
p.6 

Qualifica como Organização Social o Instituto de Gestão em Saúde – 
IGES. 

30.855 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 
p.6 

Qualifica como Organização Social o Instituto ACQUA - Ação, 
Cidadania, Qualidade, Urbana e Ambiental. 

30.856 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 

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



 

 

 

 
 

p.6 

30.857 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 
p.7 

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

30.858 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 
p.8 

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

30.859 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 
p.9 

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

30.860 de 
15.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.06.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 669.973,00 (seiscentos 
e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais), para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.861 de 
15.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.06.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Departamento Estadual 
de Trânsito, crédito suplementar no valor de R$ 2.464.000,00 (dois 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.862 de 
15.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.06.2015 
p.9 

Delega competência para o fim que especifica. 

30.863 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Tribunal de Justiça, 
crédito suplementar no valor de R$ 10.241.490,76 (dez milhões, 
duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa reais e setenta 
e seis centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.864 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial de 
Modernização e Reaparelhamento do Judiciário, crédito suplementar 
no valor de R$ 9.042.932,32 (nove milhões, quarenta e dois mil, 
novecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.865 de 
16.06.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 3.192.781,38 (três milhões cento e 
noventa e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e oito 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
17.06.2015 

p.5 

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

30.866 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 4.853.249,00 (quatro milhões, 
oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.867 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Procuradoria Geral do 
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 

30.868 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 18.730,96 
(dezoito mil, setecentos e trinta reais e noventa e seis centavos), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.869 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Mulher, crédito suplementar no valor de R$ 276.155,59 (duzentos e 
setenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.870 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Mulher, crédito suplementar no valor de R$ 3.938.001,09 (três 
milhões, novecentos e trinta e oito mil e um reais e nove centavos), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.871 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular, crédito suplementar no 
valor de R$ 213.857,40 (duzentos e treze mil, oitocentos e cinquenta 
e sete reais e quarenta centavos), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.872 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular, crédito suplementar no 
valor de R$ 303.683,00 (trezentos e três mil, seiscentos e oitenta e 
três reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.873 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.17 

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

30.874 de 
16.06.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 5.747.389,40 (cinco 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.19 

milhões, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove 
reais e quarenta centavos), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.875 de 
17.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.20 

Estabelece o remanejamento de cargos da Casa Civil. 

30.876 de 
17.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.20 

Altera nomenclatura e remaneja cargos em comissão da Casa Civil. 

30.877 de 
17.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.06.2015 
p.21 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 106.250,00 (cento e seis 
mil, duzentos e cinquenta reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.878 de 
17.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.2 

Qualifica como Organização Social o Instituto de Psicologia Clínica, 
Educacional e Profissional - IPCEP. 

30.879 de 
17.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.2 

Altera o anexo 1.4 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
nº 19.714, de 10 de julho de 2003, revoga o Decreto nº 30.194, de 15 
de julho de 2014 e o inciso LXXII, do art. 1º, do Anexo 1.1, do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 19.714, de 10 de julho 
de 2014. 

30.880 de 
17.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.3 

Dispõe sobre a classificação de locais insalubres da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciaria (SEJAP). 

30.881 de 
17.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.3 

Altera o Anexo I do Decreto nº 27.235, de 03 de janeiro de 2011, que 
dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado do Turismo - 
SETUR. 

30.882 de 
17.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 1.547.943,19 (hum 
milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e 
três reais e dezenove centavos), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

30.883 de 
17.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação da Criança e 
do Adolescente do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor 
de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.884 de 
19.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.06.2015 
p.1 

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

30.885 de 
19.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.06.2015 
p.2 

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

30.886 de 
19.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.06.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana, crédito suplementar no valor de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.887 de 
19.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.06.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 2.993.352,00 (dois milhões, 
novecentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.888 de 
22.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.06.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 1.001.500,00 (hum 
milhão, mil e quinhentos reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.889 de 
23.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

23.06.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.890 de 
24.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.06.2015 
p.5 

Estabelece o remanejamento de cargos da Casa Civil. 

30.891 de 
24.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.06.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 464.700,00 (quatrocentos 
e sessenta e quatro mil e setecentos reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

p.5 

30.892 de 
24.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.06.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.893 de 
24.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.06.2015 
p.8 

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

30.894 de 
24.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.06.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 16.729.780,76 (dezesseis milhões, 
setecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta reais e setenta e 
seis centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.895 de 
24.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.06.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 559.416,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e 
dezesseis reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.896 de 
25.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.06.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 10.300.000,00 (dez 
milhões e trezentos mil reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.897 de 
26.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.06.2015 
p.2 

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

30.898 de 
26.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.06.2015 
p.4 

Dispõe sobre progressão de servidor do Subgrupo Magistério da 
Educação Básica. 

30.899 de 
26.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.06.2015 
p.4 

Dispõe sobre progressão de servidor do Subgrupo Magistério da 
Educação Básica. 

30.900 de 
26.06.2015 

Publicado no 

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



 

 

 

 
 

D.O.E de 
26.06.2015 

p.5 
30.901 de 
26.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.06.2015 
p.6 

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

30.902 de 
26.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.06.2015 
p.7 

Torna sem efeito os Decretos nos 30.884, de 19 de junho de 2015 e 
30.889, de 23 de junho 2015. 

30.903 de 
26.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.06.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.904 de 
26.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.06.2015 
p.9 

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

30.905 de 
30.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.06.2015 
p.1 

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

30.906 de 
30.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.06.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Militar do Estado, 
crédito suplementar no valor de R$ 9.893.300,00 (nove milhões, 
oitocentos e noventa e três mil e trezentos reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.907 de 
30.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.06.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.908 de 
30.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.06.2015 
p.4 

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

30.909 de 
30.06.2015 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área urbana 
com o perímetro de 373.897m² (trezentos e setenta e três mil, 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

30.06.2015 
p.5 

oitocentos e noventa e sete metros quadrados), localizada nos 
Municípios São José de Ribamar e Paço do Lumiar/MA, para a 
construção de obra de engenharia interligando a rede de drenagem 
de águas pluviais da Avenida dos Holandeses (MA-203) à Avenida 
Metropolitana (MA-204) e a entrada da Praia do Araçagy, nos 
referidos municípios e dá outras providências. 

30.910 de 
30.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.06.2015 
p.6 

Dispõe sobre a organização da Agência Estadual de Transporte e 
Mobilidade Urbana - MOB e dá outras providências. 

 
2 LEIS ESTADUAIS 

 
LEI EMENTA 

10.250 de 
02.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.1 

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

10.251 de 
02.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.1 

Autoriza o Poder Executivo do Estado do Maranhão a conceder os 
serviços de remoção, depósito e guarda de veículos, sucatas e 
similares envolvidos em infração de trânsito, ilícitos penais e 
acidentes de trânsito com vítimas, de competência do Estado, e dá 
outras providências. 

10.252 de 
02.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.06.2015 
p.3 

Altera a Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, que dispõe sobre a 
reorganização da Polícia Civil do Estado do Maranhão, e dá outras 
providências. 

10.253 de 
08.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.06.2015 
p.1 

Garante o atendimento vinte e quatro horas às mulheres vítimas de 
violência. 

10.254 de 
09.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.06.2015 
p.1 

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

10.255 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 

Cria vagas para o cargo de Professor, Classe III, do Subgrupo 
Magistério da Educação Básica, de provimento efetivo, para o quadro 
permanente do Poder Executivo, para a Secretaria de Estado da 
Educação, e dá outras providências. 



 

 

 

 
 

p.1 

10.256 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação de Jovem Unidos por 
Morros - JUMOR, com sede e foro no Município de Morros no Estado 
do Maranhão. 

10.257 de 
11.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.06.2015 
p.2 

Dispõe sobre a criação de Programa de Auxílio Psicológico a Vítimas 
de Crimes de Violência Sexual. 

10.258 de 
12.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.06.2015 
p.3 

Dispõe sobre a alteração na Lei nº 7.736, de 25 de abril de 2002, e dá 
outras providências. 

10.259 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.06.2015 
p.4 

Institui o Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração 
Econômica do Estado do Maranhão - MAIS EMPRESAS, revoga a Lei 
nº 9.121, de 4 de março de 2010, e dá outras providências. 

10.260 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento do 
Médio Sertão - IDEMESE, com sede e foro no Município de Mirador - 
MA. 

10.261 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação da Comunidade 
Quilombolas dos Negros Pequenos Produtores Rurais da Região da 
Soledade, com sede no Município de Serrano do Maranhão e foro no 
Município de Cururupu. 

10.262 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública o Instituto Educacional Positivo, com 
sede e foro no Município de São José de Ribamar, no Estado do 
Maranhão. 

10.263 de 
16.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.2 

Considera de utilidade pública a Associação Recreativa Folclórica 
Cultural do Bumba Meu Boi Brilho do São Francisco. 

10.264 de 
17.06.2015 

Considera de utilidade pública a Associação Comunitária Novo 
Horizonte, com sede e foro no Município de Paraibano, Estado do 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

18.06.2015 
p.2 

Maranhão. 

10.265 de 
22.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.06.2015 
p.1 

Dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores efetivos e 
estáveis do Quadro de Pessoal Permanente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

10.266 de 
24.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.06.2015 
p.1 

Dispõe sobre o subsídio dos servidores do Subgrupo Atividades de 
Polícia Civil - APC, do Subgrupo Processamento Judiciário - APJ e do 
Subgrupo Atividades Penitenciárias - AP, acrescenta parágrafo único 
ao art. 97 da Lei nº 6.107/94 e dá outras providências. 

10.267 de 
24.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.06.2015 
p.4 

Altera a Lei nº 8.948, de 15 de abril de 2009, que estabelece os 
percentuais a serem aplicados na cobrança da diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual nas aquisições em outros Estados e 
no Distrito Federal. 

10.268 de 
24.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.06.2015 
p.1 

Institui mecanismo de controle do patrimônio público do Estado do 
Maranhão, dispondo sobre provisões de encargos trabalhistas a 
serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços de forma 
continua, no âmbito da Administração Pública Estadual. 

10.269 de 
26.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.06.2015 
p.1 

Altera a Lei Estadual n° 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. 

10.270 de 
26.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.06.2015 
p.1 

Estabelece diretrizes para o Programa Escola Sustentável e do selo 
de mesmo nome na rede escolar do Estado e dá outras providências. 

10.271 de 
30.06.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.07.2015 
p.1 

Dispõe sobre a instituição do "Dia Estadual da Conscientização sobre 
a Doença de Alzheimer", no Estado do Maranhão, e dá outras 
providências. 

 
3 LEIS COMPLEMENTARES 

 
LC nº 174 de 
25.05.2015 

D.O.E –  

Dispõe sobre a instituição e gestão da Região Metropolitana da 
Grande São Luís e revoga as Leis Complementares Estaduais nº038 
de 12 de janeiro de 1998, nº069 de 23 de dezembro de 2003, nº153 



 

 

 

 
 

01.06.2015 
p.1 

de 10 de abril de 2013, nº161 de 03 de dezembro de 2013 e as 
demais disposições em contrário. 

LC nº 175 de 
11.06.2015 

D.O.E –  
12.06.2015 

p.1 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 
1991 – Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do 
Maranhão. 

 
4 MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 
MEDIDA PROVISÓRIA EMENTA 

MP nº 201, de 
16.06.2015 

D.O.E –  
16.06.2015 

p.1 
 

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

MP nº 202, de 
16.06.2015 

D.O.E –  
16.06.2015 

p.2 
 

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

MP nº 203, de 
24.06.2015 

D.O.E –  
24.06.2015 

p.1 
 

Altera e revoga dispositivos 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, bem como altera a Lei nº 
9.479, de 21 de outubro de 2011, que instituiu a Fundação da 
Memória Republicana Brasileira. 

 


