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1 DECRETOS ESTADUAIS 
 

DECRETO EMENTA 

31.257 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.2 

Altera denominação de cargos em comissão da estrutura da Agência 
Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana – MOB e dá outras 
providências. 
 

31.258 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.2 

Estabelece a redistribuição de cargos comissionados da estrutura da 
Casa Civil para a estrutura da Secretaria de Estado de Transparência 
e Controle – STC. 
 

31.259 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.2 

Denomina o Hospital Regional de Caxias de "Hospital Dr. Everaldo 
Ferreira Aragão". 
 

31.261 de 
03.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.2-4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular, crédito suplementar no 
valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.262 de 
03.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.4-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 219.081,00 
(duzentos e dezenove mil e oitenta e um reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.263 de 
03.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.5-7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 12.711.825,00 (doze milhões, setecentos e onze mil, oitocentos e 
vinte e cinco reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente 
 

31.264 de 
03.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.7-8 

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$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.265 de 
03.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.8-13 

Dispõe sobre normas orçamentárias e financeiras para o 
encerramento do exercício financeiro de 2015 e dá outras 
providências. 
 



 

 

 

 
 

31.266 de 
04.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.11.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 6.000.000,00 (seis 
milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.267 de 
05.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.11.2015 
p.1 

Remaneja cargos comissionados e dá outras providências. 
 

31.268 de 
05.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.11.2015 
p.1-2 

Regulamenta a Lei Estadual nº 10.322, de 24 de setembro de 2015, 
que dispõe sobre a criação do  Programa de Transferência de Renda 
na Agricultura Familiar, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá 
outras providências. 
 

31.269 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.1-2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária, crédito suplementar no valor de R$ 271.750,00 
(duzentos e setenta e um mil, setecentos e cinqüenta reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.270 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.2-3 

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

31.271 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.3-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Pesca e Aqüicultura, crédito suplementar no valor de R$ 398.948,00 
(trezentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.272 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.5-6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.273 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.6-7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 790.000,00 (setecentos 
e noventa mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.274 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 



 

 

 

 
 

p.7-9 

31.275 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.9-10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Trabalho e da Economia Solidária, crédito suplementar no valor de R$ 
105.500,00 (cento e cinco mil e quinhentos reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.276 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.10-11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 73.280,00 
(setenta e três mil, duzentos e oitenta  reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.277 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.11-13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para reforço  de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.278 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.13-14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 4.036.478,00 (quatro 
milhões, trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.279 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.14-17 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, crédito suplementar no valor de R$ 681.208,00 
(seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e oito reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.280 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.17-18 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo de Fortalecimento 
da Administração Tributária, crédito suplementar no valor de R$ 
5.016.000,00 (cinco milhões e dezesseis mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 
 
 

31.281 de 
06.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.11.2015 
p.18-21 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 1.370.000,00 
(hum milhão, trezentos e setenta mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 
 
 

31.282 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.1-2 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou 
parcial, ou de instituição de servidão administrativa de passagem os 
imóveis que menciona, situados no Município de Bacabeira, Estado 
do Maranhão, e dá outras providências. 
 
 
 



 

 

 

 
 

31.283 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.2-3 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou 
parcial, ou de instituição de servidão administrativa de passagem os 
imóveis que menciona, situados no Município de Bacabeira, Estado 
do Maranhão, e dá outras providências. 
 
 
 

31.284 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.3 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou 
parcial, ou de instituição de servidão administrativa de passagem os 
imóveis que menciona, situados no Município de Bacabeira, Estado 
do Maranhão, e dá outras providências. 
 
 

31.285 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.3 

Revoga o Decreto nº 31.113, de 16 de setembro de 2015. 
 
 
 
 
 

31.286 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.3-4 

Autoriza a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, por intermédio da sua Comissão Setorial de Licitação, a 
realizar licitação para contratação de empresa de Engenharia para 
execução da urbanização da Vila Gorete Veleiros. 
 
 

31.287 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.4-5 

Altera dispositivos do Anexo 1.5 do RICMS/03, que tratam do crédito 
presumido do imposto para atacadista. 
 
 
 
 

31.288 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.5 

Dá nova redação a dispositivo do Decreto nº 30.989, de 31 de julho 
de 2015, que regulamenta a Lei nº 10.279, de 10 de julho de 2015, 
e dá outras providências 
 
 
 

31.289 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.5-6 

Dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos e Participação Popular - SEDHPOP e dá outras 
Providências. 
 
 
 

31.289 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

23.11.2015 
p.1 

Altera o Decreto nº 30.660, de 06 de março de 2015, que dispõe 
sobre a reorganização da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 
e Participação Popular - SEDIHPOP, e dá outras providências. 
 
 
 

31.290 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

Altera dispositivo do 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. 



 

 

 

 
 

09.11.2015 
p.5-6 

 

31.291 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.6-7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 1.534.000,00 (hum milhão, 
quinhentos e trinta e quatro mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 
 

31.292 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.8-11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 1.645.000,00 
(hum milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 
 

31.293 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.11.2015 
p.12 

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

31.293-A de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.11.2015 
p.1 

Convoca a VI Conferência Estadual das Cidades do Estado do 
Maranhão e dá outras providências. 
 
 
 
 

31.294 de 
11.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.11.2015 
p.1-2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente 
 
 
 

31.295 de 
11.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.11.2015 
p.2-4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Procuradoria Geral do 
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 2.597.319,00 (dois 
milhões, quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e dezenove reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.296 de 
11.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.11.2015 
p.4-6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 14.662.673,00 (quatorze milhões, seiscentos e sessenta e dois 
mil,seiscentos e setenta e três reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.297 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.1-2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente 
 

31.298 de 
12.11.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 172.000,00 (cento e 
setenta e dois mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
12.11.2015 

p.2-3 

Orçamentária vigente. 
 

31.299 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.3-4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Viva Cidadão, crédito 
suplementar no valor de R$ 578.236,00 (quinhentos e setenta e oito 
mil, duzentos e trinta e seis reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.300 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.5-6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de Colonização e 
Terras do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 245.000,00 
(duzentos e quarenta e cinco mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.301 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.6-7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor  do Instituto de Colonização 
e Terras do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 453.000,00 
(quatrocentos e cinqüenta e três mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.302 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.7-8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Corpo de Bombeiros 
Militar, crédito suplementar no valor de R$ 965.469,00 (novecentos e 
sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.303 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.8 

Denomina de João do Vale a Rodovia Estadual MA - 371, que liga o 
Município de Joselândia ao Município de Pedreiras. 
 

31.304 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.9 

Revoga o Decreto nº 31.069, de 3 de setembro de 2015, de exclusão 
de promoção funcional a servidor do Grupo Magistério da Educação 
Básica, e dá outras providências. 
 

31.305 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.9-10 

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

31.306 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.10-11 

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

31.307 de 
12.11.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular, crédito suplementar no 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.11-13 

valor de R$ 125.237,00 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e 
sete reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.308 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

12.11.2015 
p.13-16 

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. 
 

31.309 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.11.2015 
p.1 

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

31.310 de 
12.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.11.2015 
p.2 

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

31.311 de 
13.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.11.2015 
p.2-4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 17.602.655,00 (dezessete 
milhões, seiscentos e dois mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.312 de 
13.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.11.2015 
p.4-6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.313 de 
13.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.11.2015 
p.6-7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, crédito suplementar no 
valor de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.314 de 
13.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.11.2015 
p.7-11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 2.420.000,00 (dois 
milhões, quatrocentos e vinte mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.315 de 
13.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.11.2015 
p.12-13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 486.764,28 
(quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro 
reais e vinte e oito centavos), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 
 



 

 

 

 
 

31.316 de 
13.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.11.2015 
p.13-14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 10.801.278,58 (dez 
milhões, oitocentos e um mil, duzentos e setenta e oito reais e 
cinqüenta e oito centavos), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.317 de 
13.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.11.2015 
p.14-15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 1.653.110,00 (hum 
milhão, seiscentos e cinqüenta e três mil, cento e dez reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.318 de 
13.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.11.2015 
p.16-17 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no  valor de R$ 8.200.000,00 (oito milhões e 
duzentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.319 de 
16.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.11.2015 
p.1 

Homologa o Decreto nº 002, de 27 de fevereiro de 2015, da Prefeitura 
Municipal de Bequimão, que declarou situação anormal, caracterizada 
como Situação de Emergência, às áreas afetadas por Estiagem 
Cobrade 1.4.1.1.0. 
 

31.320 de 
17.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.11.2015 
p.1-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 1.005.000,00 
(hum milhão e cinco mil reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.321 de 
17.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.11.2015 
p.5-7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Indústria e Comércio, crédito suplementar no valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinqüenta mil reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.322 de 
17.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.11.2015 
p.7-8 

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

31.323 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.2-4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Comissão Central 
Permanente de Licitação, crédito suplementar no valor de R$ 
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.324 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 58.928,47 (cinqüenta e oito mil, 
novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 



 

 

 

 
 

p.4-5 

31.325 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.5-6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 540.198,00 (quinhentos e 
quarenta mil, cento e noventa e oito reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.326 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.6-8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária, crédito suplementar no valor de R$ 124.248,00 
(cento e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.328 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.9-11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 3.580.000,00 (três 
milhões, quinhentos e oitenta mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.329 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.11-13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 22.989.200,00 
(vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil e duzentos 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.330 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.13-19 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 7.120.510,00 (sete 
milhões, cento e vinte mil, quinhentos e dez reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.331 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.20-25 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 72.640.000,00 (setenta e dois 
milhões, seiscentos e quarenta mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.332 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.25-27 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 37.327.150,00 
(trinta e sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e cinqüenta 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.333 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.27-28 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área urbana 
com o perímetro de 148,35m² (cento e quarenta e oito vírgula trinta e 
cinco metros quadrados) localizada no Município de Paulino 
Neves/MA, para construção da ponte sobre o Rio Novo, e dá outras 
providências 
 

31.334 de 
18.11.2015 

Publicado no 

Convoca a 3ª Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos 
Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - 
LGBT, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2015, e dá outras 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
18.11.2015 

p.28 

providências. 
 

31.335 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.28-30 

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

31.336 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.30-31 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.337 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.31-32 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 8.468.000,00 (oito 
milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.338 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.32-34 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de 
Pensão e Aposentadoria, crédito suplementar no valor de R$ 
57.762.399,00 (cinqüenta e sete milhões, setecentos e sessenta e 
dois mil, trezentos e noventa e nove reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.339 de 
19.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.1-2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor dos Encargos Gerais do 
Estado/Encargos Financeiros, crédito suplementar no valor de R$ 
8.723.000,00 (oito milhões, setecentos e vinte e três mil reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.340 de 
19.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.2-3 

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

31.341 de 
19.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.4-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação Nice Lobão, 
crédito suplementar no valor de R$ 19.675,00 (dezenove mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.342 de 
19.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.5-6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.343 de 
19.11.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de Metrologia e 
Qualidade Industrial do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.7-8 

80.000,00 (oitenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.344 de 
19.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.8-9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, crédito 
suplementar no valor de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.345 de 
19.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.10-11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Mulher, crédito suplementar no valor de R$ 11.983,00 (onze mil, 
novecentos e oitenta e três reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.346 de 
19.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.11-12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 81.826,00 
(oitenta e um mil, oitocentos e vinte e reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.347 de 
19.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.12-13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 285.905,70 
(duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e setenta 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.348 de 
19.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.13-15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 2.103.446,32 
(dois milhões, cento e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e 
trinta e dois centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.349 de 
19.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.11.2015 
p.15-16 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Civil, crédito 
suplementar no valor de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.350 de 
20.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.11.2015 
p.1 

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

31.351 de 
20.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.11.2015 
p.2 

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



 

 

 

 
 

31.352 de 
20.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.11.2015 
p.3 

Dispõe sobre a promoção de Delegados de Polícia Civil. 
 

31.353 de 
20.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.11.2015 
p.3-4 

Nomenclatura de cargos em comissão da Secretaria de Estado da Saúde. 

31.354 de 
20.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.11.2015 
p.4 

Dispõe sobre o recesso funcional durante as festividades do Natal e 
do Ano Novo. 
 

31.355 de 
20.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.11.2015 
p.4 

Convoca a 6ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos e dá outras 
providências. 
 

31.356 de 
20.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.11.2015 
p.4-19 

Dispõe sobre o Regulamento Disciplinar Prisional - REDIPRI aplicável 
às Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária – SEJAP. 
 

31.357 de 
20.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.11.2015 
p.19-20 

Acresce o § 5º ao art. 3º do Decreto nº 30.824, de 29 de  maio de 
2015, que 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. 
 

31.358 de 
20.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.11.2015 
p.20 

Dispõe sobre enquadramento das Unidades Regionais de Educação 
em módulos regionais de Grande Porte, Médio Porte e Porte Básico e 
dá outras providências. 
 

31.359 de 
23.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

23.11.2015 
p.1-2 

Determina a requisição administrativa de funcionários e grupos 
médicos no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências. 
 

31.360 de 
24.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.11.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor dos Encargos Gerais do 
Estado/Encargos Administrativos, crédito suplementar no valor de R$ 
1.660.000,00 (hum milhão seiscentos e sessenta mil reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 



 

 

 

 
 

p.1-2 

31.361 de 
24.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.11.2015 
p.3-4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação da Criança e 
do Adolescente do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor 
de R$ 344.778,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e 
setenta e oito reais), para reforço de dotação constante da Lei  
Orçamentária vigente. 
 

31.362 de 
24.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.11.2015 
p.4-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação da Criança e 
do Adolescente do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor 
de R$ 777.529,00 (setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e vinte 
e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.363 de 
24.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.11.2015 
p.5-7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 807.150,00 
(oitocentos e sete mil, cento e cinqüenta reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.364 de 
24.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.11.2015 
p.7-8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Empresa Maranhense de 
Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos, crédito 
suplementar no valor de R$ 5.021.400,00 (cinco milhões, vinte e um 
mil e quatrocentos reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.365 de 
24.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.11.2015 
p.8-11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 3.500.555,00 
(três milhões, quinhentos mil, quinhentos e cinqüenta e cinco de 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.366 de 
24.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.11.2015 
p.11 

Dispõe sobre o remanejamento de competência e responsabilidade 
do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira Não 
Reembolsável nº 13.2.0559.1/BNDES e seus instrumentos correlatos, 
originários da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, e dá outras providências. 
 

31.367 de 
25.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.11.2015 
p.1-2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 4.504.823,00 (quatro milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos 
e vinte e três reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.368 de 
25.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.11.2015 
p.2-4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 
cinqüenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.369 de 
25.11.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 910.969,00 (novecentos e dez mil, novecentos e sessenta e nove 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
25.11.2015 

p.4-5 

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

31.370 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.2- 

Autoriza a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, por 
intermédio da sua Comissão Setorial de Licitação, a realizar licitação 
para contratação de empresa de Engenharia para construção de duas 
Unidades Prisionais nessa capital. 
 

31.371 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.2-3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.372 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.3-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Procuradoria Geral do 
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.373 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.5-6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 
cinqüenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.374 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.6-8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 935.914,00 (novecentos e trinta e 
cinco mil, novecentos e quatorze reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.375 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.8-9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária, crédito suplementar no valor de R$ 175.500,00 
(cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente 
 

31.376 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.9-10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Junta Comercial do 
Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente 
 

31.377 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.10-11 

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

31.378 de 
27.11.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 1.864.132,00 (hum 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.11-13 

milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.379 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.13-15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de 
Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 349.300,00 
(trezentos e quarenta e nove mil e trezentos reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente 
 

31.380 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.15-16 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de Colonização e 
Terras do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 110.815,00 
(cento e dez mil, oitocentos e quinze reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.381 de 
27.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.16-27 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Corpo de Bombeiros 
Militar, crédito suplementar no valor de R$ 754.067,00 (setecentos e 
cinqüenta e quatro mil e sessenta e sete reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.382 de 
30.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.11.2015 
p.1-8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 13.415.026,00 
(treze milhões, quatrocentos e quinze mil, vinte e seis reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.383 de 
30.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.11.2015 
p.8-10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 7.684.242,00 (sete 
milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente 
 

31.384 de 
30.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.11.2015 
p.10-16 

Abre ao Orçamento do  Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
14.426.785,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, 
setecentos e oitenta e cinco reais),  para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.385 de 
30.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.11.2015 
p.16 

Altera o artigo 1º do Decreto nº 31.227, de 22 de outubro de 2015, 
que dispõe sobre a realização da Conferência Estadual dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e dá outras providências. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

2 LEIS ESTADUAIS 
 

LEI EMENTA 

10.336 de 
13.10.2015 

Publicado no 
D.O.E  

na pagina da 
Assembleia Legislativa  

de 
15.10.2015 

p.35 

Altera o art. 26 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, e dá  outras providências 
 

10.352 de 
03.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação dos Piscicultores e 
Aquicultores de Matinha. 
 

10.353 de 
03.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública o Instituto Bombeiro Mirim Resgate. 
 

10.354 de 
03.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação Desportiva, Cultural, 
Recreativa e Social do Bairro da Liberdade - ADECRES, com sede e 
foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão. 
 

10.355 de 
04.11.2015 

Publicado no 
D.O.E  

na pagina da 
Assembleia Legislativa  

de 
06.11.2015 

p.41 

Dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de qualquer empresa que 
faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições 
análogas. 
 

10.356 de 
09.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.11.2015 
p.1 

Autoriza o Poder Executivo a exigir de contribuinte do ICMS a 
aposição de selo fiscal em vasilhame que contenha água mineral 
natural ou água adicionada de sais em circulação neste Estado, e dá 
outras providências. 
 

10.357 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública estadual o Departamento Autônomo de 
Departamento do Bairro do Santo Antônio e dá outras providências. 
 



 

 

 

 
 

10.358 de 
18.11.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação das Mulheres da Região 
Munim, no Município de Santa Rita, Estado do Maranhão. 
 

10.359 de 
18.11.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública o Grupo Folclórico e Cultural Sapo 
Para. 
 

10.360 de 
18.11.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.2 

Considera de utilidade pública o Instituto Construir Presidente 
Juscelino e Munim - INCOPJUM. 
 

10.361 de 
18.11.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.2 

Considera de utilidade pública a Organização em prol da Natureza, 
Arte, Vida e Ecologia. 
 

10.362 de 
18.11.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

18.11.2015 
p.2 

Considera de utilidade pública o Instituto Humanista Lima Coelho. 
 

10.363 de 
19.11.2015 

Publicada no 
D.O.E  

na pagina da 
Assembleia Legislativa  

de 
p.18 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.305, de 2 de setembro de 2015, 
que dispõe sobre a criação do Instituto de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Estado do Maranhão - PROCON/M. 

10.364 de 
19.11.2015 

Publicada no 
D.O.E  

na pagina da 
Assembleia Legislativa  

de 
p.18-20 

Altera as Leis nº 10.255, de 11 de junho de 2015, que 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, e nº 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. 

10.365 de 
27.11.2015 

Publicada no 
D.O.E de 

27.11.2015 
p.1 

Dispõe sobre a alteração de cargos no Quadro de Pessoal da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras 
providências. 
 

 



 

 

 

 
 

3 LEI COOMPLEMENTAR 
 

LEI COMPLEMENTAR EMENTA 

LC nº 170 de 
15.12.2014 

Publicada no 
D.O.E 

na página da 
Assembleia Legislativa 

de  
19.10.2015 

p.11-12 

Regulamenta o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, na forma 
prevista nos artigos 51,52 e 53 do Ato das Dis- posições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão 
 

 


