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1 DECRETOS ESTADUAIS 
 

DECRETO EMENTA 

31.486 de 
03.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.1 

Republicado por Incorreção. 

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

31.512 de 
26.02.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.03.2016 
p.1 

Republicado por Incorreção. 

Dispõe sobre o remanejamento de dotações orçamentárias. 

31.522 de 
01.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

01.03.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Diretos Humanos e Participação Popular, crédito suplementar no valor 
de R$ 420.064,00 (quatro centos e vinte mil e sessenta e quatro 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.523 de 
03.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

03.03.2016 
p.1 

Autoriza a Secretaria de Estado da Fazenda, por intermédio da sua 
Comissão Setorial de Licitação, a realizar licitação para a contratação 
de Entidade Especializada para atuar na realização de leilão de bens 
avaliados como inservíveis. 

31.523-A de 
03.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

07.03.2016 
p.1 

Altera Decreto nº 27.257, de 16 de fevereiro de 2011 que dispõe 
sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Saúde e dá outras 
providências. 

31.524 de 
03.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

03.03.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 163.644,00 (cento e 
sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.524-A de 
03.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

07.03.2016 
p.1 

Altera o Decreto nº 27.257, de 16 de fevereiro de 2011 que dispõe 
sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Saúde e dá outras 
providências. 

31.525 de 
08.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

08.03.2016 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 3.882.325,00 (três 
milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 



 

 

 

 
 

p.1 

31.526 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais), para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.527 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 5.243.397,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil, 
trezentos e noventa e sete reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.528 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 7.548.981,00 (sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, 
novecentos e oitenta e um reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.529 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.5 

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$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.530 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 22.261.550,00 
(vinte e dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e 
cinquenta reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.531 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.7 

Institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre feminicídios, junto 
à Secretaria de Estado da Mulher, e dá outras providências. 

31.532 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.8 

Altera nomenclatura de cargo comissionado integrante da estrutura da 
Casa Civil. 

31.533 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.8 

Institui o cadastro permanente de beneficiários do programa Casa 
Cidadã, no âmbito da Secretaria de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano - SECID. 

31.534 de 
11.03.2016 

Publicado no 

Altera o art. 5º do Anexo 1.5 do RICMS/2003, que concede crédito 
presumido nas operações com laticínios. 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
11.03.2016 

p.8 
31.535 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.9 

Altera o anexo 1.4 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
nº 19.714, de 10 de julho de 2003. 

31.536 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.10 

Cria o Comitê de Prevenção e Acompanhamento a Inundações no 
âmbito do Estado do Maranhão. 

31.537 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.10 

Altera o Decreto nº 21.269, de 9 de junho de 2005, que regulamenta o 
Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária - FUNAT. 

31.538 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.11 

Regulamenta a Lei nº 10.269, de 26 de junho de 2015, que altera a 
redação do Art. 14 da Lei n º 9.860/2013, que dispõe sobre o Regime 
de Trabalho dos Servidores do Subgrupo Magistério da Educação 
Básica do Sistema Estadual de Ensino, e dá outras providências. 

31.539 de 
11.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

11.03.2016 
p.12 

Altera o 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. 

31.540 de 
15.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.1 

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

31.541 de 
15.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.1 

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

31.542 de 
15.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.2 

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

31.543 de 
15.03.2016 

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



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.2 

225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.544 de 
15.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.545 de 
15.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.546 de 
15.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 74.000,00 (setenta e 
quatro mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.547 de 
15.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação da Memória 
Republicana Brasileira, crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 
(sete mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.548 de 
15.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 1.925.135,00 
(hum milhão, novecentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e cinco 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.549 de 
15.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.10 

Regulamenta a Lei nº 10.327, de 28 de setembro de 2015, que dispõe 
sobre o Programa de Compras da Agricultura Familiar - PROCAF/MA. 

31.550 de 
16.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

16.03.2016 
p.1 

Dispõe sobre o remanejamento de dotações orçamentárias. 

31.551 de 
16.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

16.03.2016 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Trabalho e da Economia Solidária, crédito suplementar no valor de R$ 
28.002,71 (vinte e oito mil, dois reais e setenta e um centavos), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

31.552 de 
16.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

16.03.2016 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 10.505.598,00 (dez 
milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.553 de 
16.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

16.03.2016 
p.9 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Estado do 
Maranhão, disciplinando o art. 15, inciso II e § 3º da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e dá outras providências. 

31.553-A de 
16.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

16.03.2016 
p.15 

Cria o Núcleo de Programa e Projetos Estratégicos e o Núcleo de 
Monitoramento e Avaliação da Ação Governamental. 

31.554 de 
17.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

17.03.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 2.977.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta e sete mil reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.555 de 
17.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

17.03.2016 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Mulher, crédito suplementar no valor de R$ 4.216.786,62 (quatro 
milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e 
sessenta e dois centavos), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.556 de 
18.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.03.2016 
p.2 

Remaneja cargos comissionados da Casa Civil. 

31.557 de 
18.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.03.2016 
p.2 

Altera nomenclatura de cargo em comissão da Secretaria de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA, e dá outras 
providências. 

31.558 de 
18.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.03.2016 
p.2 

Declara de utilidade pública as obras de infraestrutura que incluem a 
construção de uma ponte sobre o Rio Pericumã, no eixo da rodovia 
BR-308, que interligará os Municípios de Central do Maranhão e 
Bequimão, com extensão estimada de 600 m e demais obras de vias 
de acesso, e dá outras providências. 

31.559 de 
18.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.03.2016 

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



 

 

 

 
 

p.5 

31.560 de 
18.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.03.2016 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 17.831.467,00 
(dezessete milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e 
sessenta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.561 de 
18.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.03.2016 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 1.574.515,00 (hum 
milhão, quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.562 de 
18.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.03.2016 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 7.401.000,00 
(sete milhões, quatrocentos e um mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.563 de 
18.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

18.03.2016 
p.10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.564 de 
28.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

28.03.2016 
p.1 

Regulamenta a premiação pecuniária aos policiais civis e militares, da 
ativa, pela apreensão de armas de fogo em situações irregulares, no 
âmbito do Pacto pela Paz. 

31.565 de 
28.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

28.03.2016 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, crédito 
suplementar no valor de R$ 4.977.995,02 (quatro milhões, novecentos 
e setenta e sete mil, novecentos e noventa cinco reais e dois 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.566 de 
28.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

28.03.2016 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 2.927.993,21 (dois 
milhões, novecentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e três 
reais e vinte e um centavos), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.567 de 
29.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.03.2016 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e 
cinquenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.568 de 
29.03.2016 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana, crédito suplementar no valor de R$ 
87.250,00 (oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais), para 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
29.03.2016 

p.2 

reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.569 de 
29.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.03.2016 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Transparência e Controle, crédito suplementar no valor de R$ 
390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.570 de 
29.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.03.2016 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.571 de 
29.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.03.2016 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão 
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 3.411.000,00 (três 
milhões, quatrocentos e onze mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.572 de 
29.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.03.2016 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de 
Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.573 de 
29.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.03.2016 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 795.042,00 
(setecentos e noventa e cinco mil, quarenta e dois reais), para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.574 de 
29.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

29.03.2016 
p.10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura e Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 2.715.000,00 
(dois milhões, setecentos e quinze mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.575 de 
31.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

31.03.2016 
p.1 

Estabelece o remanejamento de cargos comissionados da Casa Civil 
para a estrutura da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência - 
SEGEP. 

31.576 de 
31.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

31.03.2016 
p.1 

Altera o Decreto nº 31.359, de 23 de novembro de 2015, que 
determina a requisição administrativa de funcionários e grupos 
médicos no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências. 

31.577 de 
31.03.2016 

Dispõe sobre a classificação de local insalubre do Consultório 
Odontológico da Maternidade Maria do Amparo, vinculado à 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

31.03.2016 
p.1 

Secretaria de Estado da Saúde (SES), para fins de percepção de 
adicional de insalubridade. 

31.578 de 
31.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

31.03.2016 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão 
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 9.496.700,00 
(nove milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e setecentos reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.579 de 
31.03.2016 

Publicado no 
D.O.E de 

31.03.2016 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 61.415,00 
(sessenta e um mil, quatrocentos e quinze reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 
2 LEIS ESTADUAIS 

 
LEI EMENTA 

10.414 de 
07.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

10.03.2016 
p.53 

Cria o Programa de Educação Integral, no Sistema Estadual de 
Ensino e dá outras providências. 
 

10.415 de 
07.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

10.03.2016 
p.54 

Altera dispositivo da Lei nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, e dá 
outras providências. 
 

10.416 de 
10.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

10.03.2016 
p.1 

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

10.417 de 
14.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

14.03.2016 
p.1 

Cria o Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos - FEPDD, e 
dá outras providências. 

10.418 de 
15.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

15.03.2016 
p.46 

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



 

 

 

 
 

10.419 de 
17.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

22.03.2016 
p.23 

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

10.420 de 
17.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

22.03.2016 
p.23 

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

10.421 de 
21.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

21.03.2016 
p.1 

Dispõe sobre o fomento a proteção e a regulamentação da 
carcinicultura, reconhecendo-a como atividade agrosilvipastoril, de 
relevante interesse social e econômico, estabelecendo as condições 
para o seu desenvolvimento sustentável no Estado do Maranhão, 
para o que dá outras providências. 

10.422 de 
31.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.2 

Considera de utilidade pública estadual o Centro Cultural e Social do 
Residencial Nova Terra, e dá outras providências. 

10.423 de 
31.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.2 

Considera de utilidade pública o Centro Cultural Recreativo e 
Esportivo Madureira, no Município de São Luís - MA. 

10.424 de 
31.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.2 

Considera de utilidade pública o Instituto Social, Educacional e 
Cultural do Maranhão - ISECM. 

10.425 de 
31.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.3 

Considera de utilidade pública a Valorizar - Centro de Socialização, 
com sede e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão. 

10.426 de 
31.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.3 

Considera de utilidade pública o Instituto Educacional Alegria do 
Saber - IEAS, no Município de São Luís - MA. 

10.427 de 
31.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

01.04.2016 

Considera de utilidade pública a Associação Instituto Amar Mais, no 
Município de Imperatriz, Estado do Maranhão. 



 

 

 

 
 

p.3 

10.428 de 
31.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.3 

Considera de utilidade pública o Instituto Legal de Cultura, com sede 
e foro no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão. 

10.429 de 
31.03.2016 

Publicada no 
D.O.E de 

01.04.2016 
p.4 

Considera de utilidade pública estadual a Associação dos Jovens 
Desportistas, com sede e foro no Município de Olho D'Água das 
Cunhãs, Estado do Maranhão. 

 
3 MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 
MP nº 218, de 

16.03.2016 
D.O.E –  

16.03.2016 
p.1 

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

MP nº 219, de 
28.03.2016 

D.O.E –  
28.03.2016 

p.1 

Institui a premiação pecuniária aos policiais civis e militares, da ativa, 
do Estado do Maranhão, pela apreensão de arma de fogo. 

 


