
  
 

99341 
, 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Desª. Cleonice Silva Freire 
 
DIRETOR GERAL 
Dr. Hebert Pinheiro Leite 
 
COORDENADORA DE BIBLIOTECA E ARQUIVO 
Cíntia Valéria Botelho Costa Andrade 
 
SECRETÁRIA DA COORDENADORA 
Leila de Cácia Spíndola Silva 
 
DIVISÃO DE LEGISLAÇÃO  
Marley Luso Garcez Souza 
 
DIVISÃO DE ACERVO 
João Moreira Barros Ramos 
 
ANALISTAS JUDICIÁRIOS - 
BIBLIOTECÁRIAS 
Carla Gardênia de Brito Baima 
Conceição de Maria Rodrigues Santos 
Eliana Oliveira Santos Maciel 
Rosa Mônica Costa Garcia 
 

AUXILIAR JUDICIÁRIO  
Luciano Morais e Silva 
 

TÉCNICOS JUDICIÁRIOS  
Ednésio de Sousa Silva 
Jacqueline de Assis Martins 
Maria da Conceição Holanda Macedo 
Orville de Almeida e Silva Júnior 
Rouse Anne Belo Chung 
 

ELABORAÇÃO DO EMENTÁRIO 
Ednésio de Sousa Silva 
 



 

 

 

 
 

1 DECRETOS ESTADUAIS 
 

DECRETO EMENTA 

30.680 de 
18.03.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.05.2015 
p.1 

Republicado por Incorreção 

Altera o Anexo 1.4 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto 
19.714, de 10 de julho de 2003. 

30.708 de 
06.04.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.05.2015 
p.1 

Republicado por Incorreção 

Regulamenta o pagamento do ITCD, nos termos do art. 113 da Lei nº 
7.799/2002. 

30.748 de 
30.04.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.05.2015 
p.1 

Estabelece o remanejamento de cargos da Casa Civil. 

30.749 de 
06.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.05.2015 
p.1 

Estabelece o remanejamento de cargos em comissão da Casa Civil e 
dá outras providências. 

30.750 de 
06.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.05.2015 
p.1 

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

30.751 de 
06.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo de Fortalecimento 
da Administração Tributária, crédito suplementar no valor de R$ 
480.662,30 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e dois 
reais e trinta centavos), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.752 de 
06.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Comunicação Social, crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.753 de 
06.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 115.000,00 (cento e 
quinze mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

p.3 

30.754 de 
06.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 199.600,38 (cento e 
noventa e nove mil, seiscentos reais e trinta e oito centavos), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.755 de 
07.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Procuradoria Geral da 
Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 169.100,00 (cento e 
sessenta e nove mil e cem reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.756 de 
07.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Procuradoria Geral da 
Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 5.850.061,59 (cinco 
milhões, oitocentos e cinquenta mil, sessenta e um reais e cinquenta 
e nove centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.757 de 
07.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Tribunal de Contas do 
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 7.475.612,50 (sete 
milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e 
cinquenta centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.758 de 
07.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial do 
Ministério Público Estadual, crédito suplementar no valor de R$ 
5.799.811,95 (cinco milhões, setecentos e noventa e nove mil, 
oitocentos e onze reais e noventa e cinco centavos), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.759 de 
07.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 2.619.406,00 (dois milhões, 
seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e seis reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.760 de 
07.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
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$ 734.580,46 
(setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta 
e seis centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.761 de 
07.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
p.13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 2.071.940,59 (dois 
milhões, setenta e um mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e 
nove centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.762 de 
13.05.2015 

Publicado no 

Dispõe sobre exclusão de servidor do Grupo Ocupacional de 
Magistério de 1º e 2º Graus e dá outras providências. 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
13.05.2015 

p.21 
30.763 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.05.2015 
p.21 

Regulamenta o art. 11 da Lei nº 9.279, de 20 de outubro de 2010. 

30.764 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.05.2015 
p.24 

Estabelece o remanejamento de cargos em comissão da Casa Civil e 
dá outras providências. 

30.765 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.05.2015 
p.24 

Altera o Decreto nº 28.528, de 17 de agosto de 2013, que dispõe 
sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Infraestrutura - 
SINFRA e dá outras providências. 

30.766 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.05.2015 
p.1 

Revoga o Decreto nº 21.908, de 24 de fevereiro de 2006, que dispõe 
sobre o ressarcimento do ICMS nas operações interestaduais entre 
contribuintes com mercadorias alcançadas pela substituição tributária. 

30.767 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.05.2015 
p.1 

Altera dispositivos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
nº 19.714, de 10 de julho de 2003, que tratam de parcelamento de 
débitos fiscais. 

30.768 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.05.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 10.150.000,00 (dez milhões, cento e cinquenta mil reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.769 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.05.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 17.007.485,00 
(dezessete milhões, sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.770 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.05.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 1.816.400,00 
(hum milhão, oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.771 de 
13.05.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais, crédito suplementar no valor de 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

14.05.2015 
p.7 

R$ 401.546,55 (quatrocentos e um mil, quinhentos e quarenta e seis 
reais e cinquenta e cinco centavos), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.772 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.05.2015 
p.8 

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$ 3.370.399,12 (três 
milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e noventa e nove reais e 
doze centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.773 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.05.2015 
p.10 

Dispõe sobre a classificação de local insalubre da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura - SINFRA. 

30.774 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.05.2015 
p.10 

Dispõe sobre exclusão do Anexo do Decreto nº 30.627, de 22 de 
janeiro de 2015, de concessão de Progressão a servidores do Grupo 
Magistério da Educação Básica, e dá outras providências. 

30.775 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.05.2015 
p.11 

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

30.776 de 
15.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.05.2015 
p.1 

Republicado por 
Incorreção, no D.O.E, 

02.06.2015, p. 1 

Altera a nomenclatura dos cargos comissionados remanejados da 
Casa Civil à Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM 
pelo Decreto nº 30.670, de 10 de março de 2015. 

30.777 de 
15.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.05.2015 
p.1 

Dispõe sobre a criação de escolas estaduais indígenas no âmbito da 
Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências. 

30.778 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$ 30.700,00 
(trinta mil e setecentos reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.779 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 
5.289,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

p.2 

30.780 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Corpo de Bombeiros 
Militar, crédito suplementar no valor de R$ 902.998,40 (novecentos e 
dois mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.781 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Comissão Central 
Permanente de Licitação, crédito suplementar no valor de R$ 
672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.782 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
130.292,02 (cento e trinta mil, duzentos e noventa e dois reais e dois 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.783 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.8 

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

30.784 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.9 

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

30.785 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.10 

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

30.786 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.10 

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

30.787 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.11 

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

30.788 de 
18.05.2015 

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 
18.05.2015 

p.12 
30.789 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.13 

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

30.790 de 
18.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.05.2015 
p.14 

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

30.791 de 
22.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.05.2015 
p.1 

Dispõe sobre a classificação de locais insalubres da Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED). 

30.792 de 
22.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.05.2015 
p.1 

Revoga o § 1º do art. 30 do Decreto nº 28.815, de 10 de janeiro de 
2013, e o § 1º do art. 34 do Decreto nº 29.919, de 1º de abril de 2014. 

30.793 de 
25.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.05.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Trabalho e da Economia Solidária, crédito suplementar no valor de R$ 
3.003.058,31 (três milhões, três mil, cinquenta e oito reais e trinta e 
um centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.794 de 
25.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.05.2015 
p.3 

Altera o Anexo I do Decreto nº 28.797, de 21 de dezembro de 2012, 
que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária - SAGRIMA e dá outras providências. 

30.795 de 
25.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.05.2015 
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$ 6.582.467,53 (seis milhões, quinhentos e 
oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e 
três centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.796 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.1 

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. 

30.797 de 
26.05.2015 

Abre à Secretaria de Estado da Infraestrutura, crédito especial no 
valor de R$ 15.241.739,00 (quinze milhões, duzentos e quarenta e um 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.5 

mil, setecentos e trinta e nove reais), para o fim que especifica. 

30.798 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
88.494,84 (oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.799 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
7.355.904,00 (sete milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, 
novecentos e quatro reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.800 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, crédito suplementar no valor de R$ 
7.991.951,61 (sete milhões, novecentos e noventa e um mil, 
novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.801 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 6.823.943,56 (seis 
milhões, oitocentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e três 
reais e cinquenta e seis centavos), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.802 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, crédito suplementar no valor de R$ 808.810,68 
(oitocentos e oito mil, oitocentos e dez reais e sessenta e oito 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.803 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais, crédito suplementar no valor de 
R$ 1.704.681,39 (hum milhão, setecentos e quatro mil, seiscentos e 
oitenta e um reais e trinta e nove centavos), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.804 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de Colonização e 
Terras do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 3.881.363,54 
(três milhões, oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e 
três reais e cinquenta e quatro centavos), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.805 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.17 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, crédito 
suplementar no valor de R$ 359.000,00 (trezentos e cinquenta e nove 
mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 



 

 

 

 
 

30.806 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.18 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de 
Assistência 
Social, crédito suplementar no valor de R$ 7.762.318,52 (sete 
milhões, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e 
cinquenta e dois centavos), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.807 de 
26.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.05.2015 
p.20 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 745.813,00 (setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e treze 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.808 de 
27.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.05.2015 
p.2 

Dispõe sobre o remanejamento de competência e responsabilidade 
do Convênio nº 736.197/2010, originário da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social - SEDES para a Secretaria de Estado de 
Agricultura Familiar - SAF, e dá outras providências. 

30.809 de 
27.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.05.2015 
p.2 

Regula a Execução dos Programas de Aquisição de Alimentos - PAA, 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome -MDS, 
nas Modalidades Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite e 
Compra com Doação Simultânea. 

30.810 de 
27.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.05.2015 
p.3 

Altera os incisos IV e V do Art. 50 do Decreto nº 19.833 de 29 de 
agosto de 2003 e dá outras providências. 

30.811 de 
27.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.05.2015 
p.3 

Estabelece o remanejamento de cargos em comissão da estrutura da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN. 

30.812 de 
27.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.05.2015 
p.3 

Cria o Comitê de Gestão Integrada do Sistema Penitenciário do 
Estado do Maranhão e dá outras providências. 

30.813 de 
27.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.05.2015 
p.4 

Dispõe sobre o remanejamento de competência e responsabilidade 
do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira Não 
Reembolsável nº 11.2.11.70.1/BNDES e seus instrumentos correlatos, 
originários da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social para a 
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, e dá outras 
providências. 

30.814 de 
27.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.05.2015 

Altera dispositivo ao Decreto nº 22.985, de 20 de março de 2007, que 
dispõe sobre a concessão de diárias do serviço público estadual, 
administração direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, e dá outras providências. 



 

 

 

 
 

p.7 

30.815 de 
28.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.05.2015 
p.1 

Regulamenta nova convocação dos aprovados na primeira fase do 
Concurso Público de Soldado da Polícia Militar e Soldado Bombeiro 
Militar, conforme Edital-SEGEP nº 03, de 10 de outubro de 2012. 

30.816 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 525.568,17 (quinhentos e vinte e 
cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.817 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 511.866,96 (quinhentos e 
onze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.818 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.11 

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. 

30.819 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

30.820 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária, crédito suplementar no valor de R$ 241.131,14 
(duzentos e quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e quatorze 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

30.821 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 1.115.784,75 
(hum milhão, cento e quinze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e 
setenta e cinco centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

30.822 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.16 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, crédito suplementar no valor de R$ 5.150.000,00 
(cinco milhões, cento e cinquenta mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

30.823 de 
29.05.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Junta Comercial do 
Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 
4.404.022,33 (quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, vinte e dois 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
29.05.2015 

p.17 

reais e trinta e três centavos), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 

30.824 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.19 

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. 

 
2 LEIS ESTADUAIS 

 
LEI EMENTA 

10.233 de 
06.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.05.2015 
p.50 

Regulamenta o escalonamento vertical para Policiais Militares e 
define os valores dos subsídios dos membros da Policia Militar e do 
Corpo de Bombeiros e da outras providências. 

10.234 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.05.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação dos Defensores Públicos 
do Estado do Maranhão e dá outras providências. 

10.235 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.05.2015 
p.1 

Dispõe sobre a criação de gratificação por encargo de instrutoria no 
âmbito da Escola de Governo do Maranhão - EGMA e dá outras 
providências. 

10.236 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.05.2015 
p.2 

Institui o Programa Clube de Desconto do Servidor do Poder 
Executivo Estadual, e dá outras Providências. 

10.237 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.05.2015 
p.3 

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito Especial, no valor de R$ 15.241.739,00 (quinze 
milhões, duzentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e nove 
reais), para o fim que especifica. 

10.238 de 
13.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.05.2015 
p.3 

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. 



 

 

 

 
 

10.239 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Comunidade Espírita Francisco de 
Assis. 

10.240 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação das Donas de Casa do 
Conjunto Roseana Sarney. 

10.241 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação de Moradores da 
Comunidade Liso, com sede e foro em Mirador-MA. 

10.242 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.2 

Considera de utilidade pública a F C EM AÇÃO - CODÓ-MA, com 
sede e foro no Município de Codó, no Estado do Maranhão. 

10.243 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.2 

Considera de utilidade pública a Organização Não Governamental 
Maranhense de Defesa a Natureza - ONGDN, com sede e foro no 
Município de Araioses, no Estado do Maranhão. 

10.244 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.2 

Institui o Dia Estadual de Combate a Todo Tipo de Violência e Apoio 
às Vítimas e Familiares no Estado do Maranhão. 

10.245 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.2 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º e art. 3º da Lei nº 
8.811, de 27 de maio de 2008, que autoriza o Poder Executivo a 
consignar no Orçamento Geral do Estado recursos para a Academia 
Maranhense de Letras. 

10.246 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.3 

Dispõe sobre a criação da Comissão Estadual de Prevenção à 
Violência no Campo e na Cidade COECV e dá outras providências. 

10.247 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 

Regulamenta o Acordo de Precatórios no Estado do Maranhão. 



 

 

 

 
 

p.4 

10.248 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.5 

Disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos 
judiciais ao Estado do Maranhão e à constituição de Fundo de 
Reserva com recursos oriundos de depósitos judiciais de tributos de 
competência estadual, de que trata a Lei Federal nº 11.429, de 26 de 
dezembro de 2006. 

10.249 de 
29.05.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.05.2015 
p.7 

Dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos relativos a 
processos judiciais para pagamento de precatórios e dá outras 
providências. 

 
3 LEIS COMPLEMENTARES 

 
LC nº 174 de 
25.05.2015 

D.O.E –  
01.06.2015 

p.1 

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

 
 

 


