


1 DECRETOS ESTADUAIS

DECRETO EMENTA
31.820 de
31.05.2016

Publicado no
D.O.E de

01.06.2016
p.16

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Departamento Estadual
de Trânsito, crédito suplementar no valor de R$ 4.230.552,00 (quatro
milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais),
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

30.654 de
19.02.2015

Publicado no
D.O.E de

10.06.2016
p.12

Altera  denominação  de  cargos  em  comissão  da  estrutura  da
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento.

31.607 de
08.04.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.1

Dispõe  sobre  a  organização  da  Comissão  Central  Permanente  de
Licitação - CCL e dá outras providências.

31.806 de
30.05.2016

Publicado no
D.O.E de

02.06.2016
p.1

Determina  a  requisição  administrativa  de  funcionários  e  grupos
médicos  que  prestam  serviço  ao  Instituto  Corpore  para  o
Desenvolvimento  da  Qualidade  de  Vida,  no  âmbito  do  Estado  do
Maranhão, e dá outras providências.

31.821 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

03.06.2016
p.1

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura,  Pecuária  e  Pesca  crédito  suplementar  no  valor  de  R$
575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil  reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.822 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

03.06.2016
p.2

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$  579.305,77
(quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e cinco reais e setenta e
sete  centavos),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

31.823 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

03.06.2016
p.4

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de
Governo,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  3.523.901,00  (três
milhões, quinhentos e vinte e três mil, novecentos e um reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.824 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

06.06.2016
p.1

Abre ao  Orçamento  do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$  7.382.521,96  (sete  milhões,
trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa
e  seis  centavos),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.



31.825 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

06.06.2016
p.2

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 690.857,00
(seiscentos e noventa mil, oitocentos e cinquenta e sete reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.826 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

04.06.2016
p.4

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em favor  da  Agência  Estadual  de
Pesquisa  Agropecuária  e  Extensão  Rural  do  Maranhão,  crédito
suplementar no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.827 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

06.06.2016
p.5

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de Colonização e
Terras do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 3.814.016,60
(três milhões, oitocentos e quatorze mil, dezesseis reais e sessenta
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.

31.828 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

06.06.2016
p.6

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura,  Pecuária  e  Pesca  crédito  suplementar  no  valor  de  R$
1.995.000,00 (hum milhão, novecentos e noventa e cinco mil reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.829 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

06.06.2016
p.8

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Inovação, crédito suplementar no valor de R$
53.142,90  (cinquenta  e  três  mil,  cento  e  quarenta  e  dois  reais  e
noventa  centavos),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei
Orçamentária vigente.

31.830 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

06.06.2016
p.9

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos  mil  reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei
Orçamentária vigente.

31.831 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

06.06.2016
p.10

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Empresa Maranhense de
Administração  de  Recursos  Humanos e Negócios  Públicos,  crédito
suplementar no valor de R$ 742.627,57 (setecentos e quarenta e dois
mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.832 de
03.06.2016

Publicado no
D.O.E de

06.06.2016
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$ 899.202,46 (oitocentos
e  noventa  e  nove  mil,  duzentos  e  dois  reais  e  quarenta  e  seis
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.

31.833 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

06.06.2016

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



p.13

31.834 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

06.06.2016
p.14

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  14.500.000,00
(quatorze  milhões e quinhentos mil  reais),  para reforço de dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

31.835 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

09.06.2016
p.1

Remaneja  cargos comissionados da Casa Civil  para a estrutura da
Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

31.836 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

07.06.2016
p.1

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial de
Segurança dos Magistrados, crédito suplementar no valor de R$
1.795.767,62  (hum  milhão,  setecentos  e  noventa  e  cinco  mil,
setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos),
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.837 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

07.06.2016
p.2

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial de
Modernização  e  Reaparelhamento  do  Judiciário,  crédito
suplementar no valor de R$ 4.029.374,81 (quatro milhões, vinte e
nove  mil,  trezentos  e  setenta  e  quatro  reais  e  oitenta  e  um
centavos),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei
Orçamentária vigente.

31.838 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

07.06.2016
p.3

Abre ao  Orçamento  do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$  20.215.484,14  (vinte  milhões,
duzentos  e  quinze  mil,  quatrocentos  e  oitenta  e  quatro  reais  e
quatorze  centavos),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

31.839 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

07.06.2016
p.5

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de
R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais), para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.840 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

07.06.2016
p.6

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  da  Companhia  de
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de
R$  2.561.353,00  (dois  milhões,  quinhentos  e  sessenta  e  um  mil,
trezentos e cinquenta e três reais), para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente.

31.841 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

07.06.2016
p.7

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 10.857.425,00 (dez
milhões,  oitocentos  e cinquenta  e  sete  mil,  quatrocentos e  vinte e
cinco reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.

31.842 de
06.06.2016

Publicado no

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 971.067,00
(novecentos e setenta e um mil e sessenta e sete reais), para reforço



D.O.E de
07.06.2016

p.9

de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.843 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

07.06.2016
p.10

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$  535.315,34
(quinhentos e trinta e cinco mil,  trezentos e quinze reais e trinta e
quatro  centavos),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

31.844 de
06.06.2016

Publicado no
D.O.E de

07.06.2016
p.12

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  do  Fundo  Penitenciário
Estadual, crédito suplementar no valor de R$ 45.445,61 (quarenta e
cinco mil,  quatrocentos  e quarenta e cinco reais e sessenta  e  um
centavos),  para reforço de  dotação  constante da  Lei  Orçamentária
vigente.

31.845 de
07.06.2016

Publicado no
D.O.E de

07.06.2016
p.13

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 1.145.000,00
(hum milhão,  cento e  quarenta  e  cinco mil  reais),  para  reforço  de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.846 de
07.06.2016

Publicado no
D.O.E de

09.06.2016
p.1

Altera o Decreto n° 28.798, de 21 de dezembro de 2012, que dispõe
sobre  as  consignações  em  folha  de  pagamento  dos  servidores
públicos  civis,  militares,  dos  aposentados  e  pensionistas  do  Poder
Executivo do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

31.847 de
07.06.2016

Publicado no
D.O.E de

09.06.2016
p.1

Institui o Selo Empresa Inovadora e o Prêmio Inova Maranhão, e dá
outras providências.

31.848 de
07.06.2016

Publicado no
D.O.E de

09.06.2016
p.2

Declara de utilidade pública os  empreendimentos  detidos direta ou
indiretamente  pela  Ômega  Desenvolvimento  de  Energia  S.A.,  da
Ômega Energia e Implantação 2 S.A. e das empresas de seus grupos,
quer sejam controladas, coligadas ou afiliadas.

31.849 de
08.06.2016

Publicado no
D.O.E de

09.06.2016
p.3

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de
R$ 59.123,00 (cinquenta e nove mil, cento e vinte e três reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.850 de
08.06.2016

Publicado no
D.O.E de

09.06.2016
p.4

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  da  Companhia  de
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de
R$ 3.495.224,94 (três milhões,  quatrocentos e noventa e cinco mil,
duzentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.851 de
10.06.2016

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 10.000.000,00 (dez



Publicado no
D.O.E de

10.06.2016
p.2

milhões  de  reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei
Orçamentária vigente.

31.852 de
10.06.2016

Publicado no
D.O.E de

10.06.2016
p.3

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de
R$ 167.038,00 (cento e sessenta e sete mil, trinta e oito reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.853 de
10.06.2016

Publicado no
D.O.E de

10.06.2016
p.4

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  da  Companhia  de
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de
R$  3.344.250,00  (três  milhões,  trezentos  e  quarenta  e  quatro  mil,
duzentos e cinquenta reais), para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente.

31.854 de
10.06.2016

Publicado no
D.O.E de

10.06.2016
p.6

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$ 1.375.575,19  (hum
milhão, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco
reais e dezenove centavos), para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente.

31.855 de
10.06.2016

Publicado no
D.O.E de

10.06.2016
p.7

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em favor  do  Instituto  Estadual  de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, crédito suplementar no
valor  de  R$ 3.000.000,00  (três  milhões  de  reais),  para  reforço  de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.856 de
10.06.2016

Publicado no
D.O.E de

10.06.2016
p.9

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação da Memória
Republicana Brasileira, crédito suplementar no valor de R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.

31.857 de
10.06.2016

Publicado no
D.O.E de

10.06.2016
p.10

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em favor  da  Agência  Estadual  de
Pesquisa  Agropecuária  e  Extensão  Rural  do  Maranhão,  crédito
suplementar no valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos
reais),  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei  Orçamentária
vigente.

31.858 de
14.06.2016

Publicado no
D.O.E de

15.06.2016
p.1

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de
Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 13.822,00 (treze
mil, oitocentos e vinte e dois reais), para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente.

31.859 de
14.06.2016

Publicado no
D.O.E de

15.06.2016
p.2

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em favor  da  Agência  Estadual  de
Defesa Agropecuária do Maranhão, crédito suplementar no valor de
R$ 406.693,00 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e noventa e três
reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.



31.860 de
14.06.2016

Publicado no
D.O.E de

15.06.2016
p.4

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$  773.374,27
(setecentos e setenta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e
vinte e sete centavos),  para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.

31.861 de
14.06.2016

Publicado no
D.O.E de

16.06.2016
p.1

Extingue setores e altera a nomenclatura de cargos comissionados da
estrutura da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.

31.862 de
14.06.2016

Publicado no
D.O.E de

16.06.2016
p.2

Estabelece a  redistribuição de  cargo  comissionado da estrutura da
Secretaria  de  Estado  da  Cultura  e  Turismo  –  SECTUR  para  a
estrutura da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, e dá outras
providências.

31.863 de
14.06.2016

Publicado no
D.O.E de

16.06.2016
p.2

Altera o Decreto nº 31.105, de 10 de setembro de 2015, que dispõe
sobre  a  competência,  organização,  composição  e  atribuições  do
Conselho Disciplinar Penitenciário.

31.864 de
14.06.2016

Publicado no
D.O.E de

16.06.2016
p.2

Dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Gestão e
Previdência – SEGEP e dá outras providências.

31.865 de
14.06.2016

Publicado no
D.O.E de

16.06.2016
p.7

Regulamenta o Processo da Consulta, previsto nos artigos 215 a 225
da Lei n° 7.799/02, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado
do Maranhão.

31.866 de
15.06.2016

Publicado no
D.O.E de

16.06.2016
p.12

Delega  competência  ao  Vice-Governador  do  Estado  do  Maranhão
para  assinar  o  Memorando  de  Entendimento  entre  o  Estado  do
Maranhão e a Singapore Cooperation Enterprise, Singapura - SCE,
relativo  ao  Intercâmbio  Colaborativo  para  o  Desenvolvimento
Econômico, a partir do desenvolvimento portuário, para o Estado do
Maranhão.

31.867 de
15.06.2016

Publicado no
D.O.E de

16.06.2016
p.12

Altera  a  nomenclatura  de  cargos  comissionados  da  estrutura  da
Secretaria de Estado de infraestrutura – SINFRA.

31.868 de
15.06.2016

Publicado no
D.O.E de

16.06.2016

Altera  nomenclatura  de  cargos  em  comissão  da  estrutura  da
Secretaria de Estado da Cultura e Turismo – SECTUR.



p.12

31.869 de
16.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.2

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

31.870 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.2

Abre ao  Orçamento  do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito suplementar no valor de R$ 104.416,33 (cento e quatro mil,
quatrocentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), para reforço
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.871 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.4

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Tribunal de Justiça
do Estado, crédito suplementar no valor de R$ 6.090.634,00 (seis
milhões,  noventa  mil,  seiscentos  e  trinta  e  quatro  reais),  para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.872 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.5

Abre ao  Orçamento  do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
crédito  suplementar  no  valor  de  R$  11.069.822,16  (onze  milhões,
sessenta  e  nove  mil,  oitocentos  e  vinte  e  dois  reais  e  dezesseis
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.

31.873 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.7

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Mulher, crédito suplementar no valor de R$ 310.657,00 (trezentos e
dez  mil,  seiscentos  e  cinquenta  e  sete  reais),  para  reforço  de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.874 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.8

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Segurança  Pública,  crédito suplementar  no  valor  de  R$ 41.000,00
(quarenta e um mil reais), para reforço de dotação constante da Lei
Orçamentária vigente.

31.875 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.9

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 1.090.857,00 (hum
milhão, noventa mil, oitocentos e cinquenta e sete reais), para reforço
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.876 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.11

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  do  Fundo  Estadual  de
Transporte  e  Mobilidade  Urbana,  crédito  especial  no  valor  de  R$
4.644.490,00  (quatro  milhões,  seiscentos  e  quarenta  e  quatro  mil,
quatrocentos e noventa reais), para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente.

31.877 de
17.06.2016

Publicado no

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para reforço de dotação



D.O.E de
17.06.2016

p.12

constante da Lei Orçamentária vigente.

31.878 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.13

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de
R$  2.961.820,00  (dois  milhões,  novecentos  e  sessenta  e  um mil,
oitocentos e vinte reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.

31.879 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.15

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  da  Companhia  de
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de
R$ 9.720.383,86 (nove milhões,  setecentos e vinte mil,  trezentos e
oitenta  e  três  reais  e  oitenta  e  seis  centavos),  para  reforço  de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.880 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

17.06.2016
p.16

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

31.881 de
17.06.2016

Publicado no
D.O.E de

20.06.2016
p.2

Estabelece o remanejamento de cargos comissionados da Casa Civil
para  a  estrutura  da  Secretaria  de  Estado  de  Direitos  Humanos  e
Participação  Popular  –  SEDIHPOP,  para  serem  utilizados  pela
Fundação da Criança e do Adolescente – FUNAC-MA.

31.882 de
20.06.2016

Publicado no
D.O.E de

20.06.2016
p.2

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

31.883 de
21.06.2016

Publicado no
D.O.E de

21.06.2016
p.1

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 2.160.000,00 (dois
milhões,  cento  e  sessenta  mil  reais),  para  reforço  de  dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.884 de
21.06.2016

Publicado no
D.O.E de

21.06.2016
p.3

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  do  Encargos  Gerais  do
Estado/Encargos Administrativos, crédito suplementar no valor de R$
335.200,00  (trezentos  e  trinta  e  cinco  mil  e  duzentos  reais),  para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.885 de
21.06.2016

Publicado no
D.O.E de

21.06.2016
p.5

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo de Benefícios dos
Servidores do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de
R$ 327.000,00 (trezentos e vinte e sete mil  reais), para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.886 de
21.06.2016

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Mulher, crédito suplementar no valor de R$ 245.617,00 (duzentos e



Publicado no
D.O.E de

21.06.2016
p.6

quarenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais), para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.887 de
21.06.2016

Publicado no
D.O.E de

21.06.2016
p.8

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento  Social,  crédito  suplementar  no  valor  de  R$
17.354.025,00 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil,
vinte  e  cinco  reais),  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei
Orçamentária vigente.

31.888 de
21.06.2016

Publicado no
D.O.E de

21.06.2016
p.9

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em favor  do  Instituto  Estadual  de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, crédito suplementar no
valor  de  R$ 2.000.000,00  (dois milhões  de  reais),  para  reforço  de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.889 de
21.06.2016

Publicado no
D.O.E de

21.06.2016
p.11

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  dotação  constante  da  Lei
Orçamentária vigente.

31.890 de
21.06.2016

Publicado no
D.O.E de

21.06.2016
p.12

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em favor  da  Agência  Estadual  de
Pesquisa  Agropecuária  e  Extensão  Rural  do  Maranhão,  crédito
suplementar no valor de R$ 1.855.371,00 (hum milhão, oitocentos e
cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.891 de
21.06.2016

Publicado no
D.O.E de

23.06.2016
p.2

Altera  o  Decreto  nº  30.616/2015,  que  institui  a  Força  Estadual  da
Saúde do Maranhão – FESMA, e dá outras providências.

31.892 de
21.06.2016

Publicado no
D.O.E de

23.06.2016
p.2

Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense –
FUNDECMA, instituído pela Lei nº 8.912, de 23 de dezembro de 2008,
e dá outras providências.

31.893 de
22.06.2016

Publicado no
D.O.E de

23.06.2016
p.5

Delega  competência  ao  Vice-Governador  do  Estado  do  Maranhão
para assinar o Termo de Compromisso entre o Estado do Maranhão e
a  Mineração  Aurizona  S/A  para  o  Desenvolvimento  Econômico,  a
partir do projeto de mineração, no Estado do Maranhão.

31.894 de
22.06.2016

Publicado no
D.O.E de

23.06.2016
p.6

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



31.895 de
22.06.2016

Publicado no
D.O.E de

23.06.2016
p.6

Dispõe sobre a criação no âmbito do Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA das Unidades Plenas de
São Luís, Bacabeira e Pindaré-Mirim, e dá outras providências.

31.896 de
23.06.2016

Publicado no
D.O.E de

23.06.2016
p.7

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  dotações  constantes  da  Lei  Orçamentária
vigente.

31.897 de
23.06.2016

Publicado no
D.O.E de

23.06.2016
p.8

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 15.500.000,00
(quinze  milhões  e  quinhentos  mil  reais),  para  reforço  de  dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.

31.898 de
23.06.2016

Publicado no
D.O.E de

23.06.2016
p.10

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais, crédito suplementar no valor de
R$  1.431.643,22  (hum  milhão,  quatrocentos  e  trinta  e  um  mil,
seiscentos  e  quarenta  e  três  reais  e  vinte  e  dois  centavos),  para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

31.899 de
24.06.2016

Publicado no
D.O.E de

24.06.2016
p.1

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Cultura e Turismo,  crédito suplementar  no valor  de  R$ 500.000,00
(quinhentos mil  reais),  para  reforço de  dotações  constantes da Lei
Orçamentária vigente.

31.900 de
27.06.2016

Publicado no
D.O.E de

27.06.2016
p.1

Abre ao  Orçamento  do Estado, em favor  do FES/Unidade Central,
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.

31.901 de
27.06.2016

Publicado no
D.O.E de

27.06.2016
p.2

Abre  ao  Orçamento  do  Estado,  em  favor  da  Companhia  de
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de
R$  87.620.941,00  (oitenta  e  sete  milhões,  seiscentos  e  vinte  mil,
novecentos  e  quarenta  e  um  reais),  para  reforço  de  dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

31.902 de
28.06.2016

Publicado no
D.O.E de

28.06.2016
p.1

Delega  competência  aos  titulares  da  Secretaria  de  Estado  da
Educação - SEDUC e da Secretaria de Estado da Saúde – SES 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.

31.903 de
28.06.2016

Publicado no
D.O.E de

28.06.2016

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da
Cultura e Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 1.350.000,00
(hum  milhão,  trezentos  e  cinquenta  mil  reais),  para  reforço  de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.



p.1

2 LEIS ESTADUAIS

LEI EMENTA
10.463 de
06.06.2016

Publicada no
D.O.E de

08.06.2016
p.1

Altera a Lei nº 10.286, de 21 de julho de 2015, que dispõe sobre a
criação do Programa Estadual “Cidadão do Mundo”.

10.464 de
07.06.2016

Publicada no
D.O.E de

08.06.2016
p.1

Dispõe sobre a licença-maternidade e a licença-paternidade dos
servidores públicos estaduais, e dá outras providências.

10.465 de
07.06.2016

Publicada no
D.O.E de

08.06.2016
p.2

Considera  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento
Comunitário da Travessa Senhor do Bonfim – Vila Izabel Cafeteira, no
Município de São Luís – MA.

10.466 de
07.06.2016

Publicada no
D.O.E de

08.06.2016
p.2

Considera de utilidade pública o Instituto Social Almeida, com sede e
foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

10.467 de
07.06.2016

Publicada no
D.O.E de

08.06.2016
p.2

Dispõe sobre os produtos que compõem a cesta básica no âmbito do
Estado do Maranhão.

10.468 de
07.06.2016

Publicada no
D.O.E de

08.06.2016
p.3

Dispõe  sobre  a  fiscalização  do  comércio  estadual  de  sementes  e
mudas, e dá outras providências.

10.469 de
07.06.2016

Publicada no
D.O.E de

08.06.2016
p.7

Altera as Leis nºs 10.295, de 19 de agosto de 2015, que revoga a Lei
nº 9.579, de 12 de abril de 2012, e 10.297, de 19 de agosto de 2015,
que  regulamenta  o  Sistema  Integrado  de  Licitações  do  Estado  do
Maranhão, e dá outras providências.

10.470 de
07.06.2016

Publicada no

Dispõe sobre a concessão de pensão especial a Mayara Gomes Pires
e a Ágata Yasmin Pires dos Santos.



D.O.E de
08.06.2016

p.8
10.471 de
09.06.2016

Publicada no
D.O.E de

10.06.2016
p.1

Altera a Lei nº 9.437, de 15 de agosto de 2011 – Lei de Incentivo a
Cultura  -  para  reconhecer  a  música  gospel  e  os  eventos  a  ela
relacionados como manifestação cultural.

10.472 de
09.06.2016

Publicada no
D.O.E de

10.06.2016
p.1

Institui no calendário do Estado do Maranhão o dia do Condutor de
Ambulância, profissão assegurada pela Lei Federal nº 12.998/2014, a
ser comemorado no dia 10 de outubro de cada ano.

10.473 de
09.06.2016

Publicada no
D.O.E de

10.06.2016
p.1

Considera de utilidade pública a Associação dos Antigos Moradores
do Povoado Água Boa.

10.474 de
09.06.2016

Publicada no
D.O.E de

10.06.2016
p.2

Considera  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores
Rurais do Assentamento Novo Horizonte – ATRANH.

10.475 de
14.06.2016

Publicada no
D.O.E de

16.06.2016
p.1

Considera  de  utilidade  pública  a  Fundação  Ecológica  da  Área  de
Preservação da Lagoa do Bacuri – FELB.

10.476 de
14.06.2016

Publicada no
D.O.E de

16.06.2016
p.1

Considera  de  utilidade  pública  estadual  a  Federação  Maranhense
Desportiva dos Surdos e dá outras providências.

 10.477 de
17.06.2016

Publicada no
D.O.E de

20.06.2016
p.1

Dispõe  sobre  a  colocação  de  brinquedos  e  de  aparelhos  para
condicionamento  físico  em  parques,  praças  e  em  outros  locais
públicos, destinados à prática de esporte e lazer para pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida, e dá outras providências.

10.478 de
17.06.2016

Publicada no
D.O.E de

20.06.2016
p.1

Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno, no âmbito do Estado
do Maranhão.



10.479 de
22.06.2016

Publicada no
D.O.E de

23.06.2016
p.1

Considera de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do
povoado Maracujá.

10.480 de
22.06.2016

Publicada no
D.O.E de

23.06.2016
p.1

Considera  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amparo  aos
Pacientes com Câncer – AMPARE.

10.481 de
22.06.2016

Publicada no
D.O.E de

23.06.2016
p.1

Considera de utilidade pública o Clube das Mães de Barra do Corda,
com sede  e  foro  no  Município de  Barra  do  Corda,  no  Estado  do
Maranhão.


