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1 DECRETOS ESTADUAIS 
 

DECRETO EMENTA 

31.136 de 
21.09.2015 

Republicado por 
incorreção no 

D.O.E de 
19.10.2015 

p.1 

Altera a nomenclatura de cargos comissionados constantes no Anexo 
I do Decreto nº 27.257, de 16 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre 
a reorganização da Secretaria de Estado da Saúde - SES, e dá outras 
providências. 
 
 

31.157 de 
01.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.10.2015 
p.2-3 

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

31.158 de 
01.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.10.2015 
p.3-5 

 

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

31.159 de 
01.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.10.2015 
p.5-6 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 113.931,61 
(cento e treze mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e um 
centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.160 de 
01.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.10.2015 
p.6-8 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 4.600.000,00 
(quatro milhões e seiscentos mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.161 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.5 

 

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

31.162 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.5 

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



 

 

 

 
 

31.163 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.5 

Altera o art. 231-J do Regulamento do ICMS, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da utilização da nota fiscal eletrônica (NF-e). 
 

31.164 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.6-7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor 
de R$ 1.249.402,00 (hum milhão, duzentos e quarenta e nove mil, 
quatrocentos e dois reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.165 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.7-8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Procuradoria Geral do 
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 729.948,00 (setecentos e 
vinte e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.166 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.8-10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro 
milhões e quinhentos mil reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 
 

31.167 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.10 

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

31.168 de 
05.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.10.2015 
p.1 

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

31.169 de 
05.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.10.2015 
p.2 

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

31.170 de 
05.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

05.10.2015 
p.2 

Regulamenta a convocação dos aprovados na segunda etapa, fase 
03(três) do concurso público da Policia Civil conforme Edital nº 02 de 
10 de outubro de 2012 
 

31.171 de 
06.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.10.2015 

Altera o art. 231-J do Regulamento do ICMS, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da utilização da nota fiscal eletrônica (NF-e). 
 



 

 

 

 
 

p.1 

31.172 de 
06.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.10.2015 
p.1-2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do 
Estado/Encargos Financeiros, crédito suplementar no valor de R$ 
1.382.110,00 (hum milhão, trezentos e oitenta e dois mil, cento e dez 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.173 de 
06.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.10.2015 
p.2-4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 51.086,75 (cinqüenta e 
um mil, oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.174 de 
06.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.10.2015 
p.4-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 2.672.246,00 (dois 
milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.175 de 
06.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.10.2015 
p.5-6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação da Criança e 
do Adolescente do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.176 de 
06.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

06.10.2015 
p.7-8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Militar do Estado, 
crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.177 de 
07.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.10.2015 
p.2-3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 23.519.000,00 (vinte e três 
milhões, quinhentos e dezenove mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.178 de 
07.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.10.2015 
p.4-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco 
milhões de reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.179 de 
07.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.10.2015 
p.5 

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

31.180 de 
08.10.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Defensoria Pública do 
Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), para reforço de dotação 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
08.10.2015 

p.1-2 

constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.181 de 
08.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

08.10.2015 
p.2-3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 332.500,00 (trezentos e trinta e 
dois mil e quinhentos reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária  vigente. 
 

31.182 de 
08.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

08.10.2015 
p.3-4 

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. 
 

31.183 de 
08.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

08.10.2015 
p.4-6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 325.000,00 
(trezentos e vinte e cinco mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.184 de 
08.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

08.10.2015 
p.6-7 

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

31.185 de 
08.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

08.10.2015 
p.7-8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 1.133.408,34 (hum milhão, cento e trinta e três mil, quatrocentos e 
oito reais e trinta e quatro centavos), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.186 de 
08.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

08.10.2015 
p.9 

Declara situação de emergência no Estado do Maranhão abrangendo 
as Terras Indígenas Araribóia, Geralda Toco Preto, Canabrava 
Guajajara, Governa-dor, Krikati, Lagoa Comprida, Bacurizinho, Urucu, 
Juruá, Porquinhos e Kanela, afetadas por Incêndio - 1.4.1.3.1, 
conforme IN/MI 01/2012. 
 

31.187 de 
09.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.10.2015 
p.1-2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da  Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, crédito suplementar no valor de R$ 255.299,00 
(duzentos e cinqüenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.188 de 
09.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.10.2015 
p.2 

Altera dispositivo do Decreto nº 30.617, de 02 de janeiro de 2015, que 
cria Comissão Especial para elaboração de proposta visando à 
revisão das regras de ingresso, lotação, transferência e promoção dos 
membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 
 

31.189 de 
09.10.2015 

Estabelece a redistribuição de cargo comissionado da estrutura da 
Casa Civil para a estrutura da Chefia de Gabinete do Governador. 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

09.10.2015 
p.2-3 

 

31.190 de 
13.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.10.2015 
p.1-2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial de 
Modernização e Reaparelhamento do Judiciário, crédito suplementar 
no valor de R$ 2.369.429,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e 
nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.191 de 
13.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.10.2015 
p.2-4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.192 de 
13.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.10.2015 
p.4-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
755.000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco mil reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.193 de 
13.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.10.2015 
p.6-7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Indústria e Comércio, crédito suplementar no valor de R$ 430.000,00 
(quatrocentos e trinta mil reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 
 

31.194 de 
13.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.10.2015 
p.7-8 

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

31.195 de 
13.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.10.2015 
p.8-10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 57.260.084,00 
(cinqüenta e sete milhões, duzentos e sessenta mil e oitenta e quatro 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente 
 

31.196 de 
13.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.10.2015 
p.10-13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 10.355.914,00 (dez milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil, 
novecentos e quatorze reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 
 

31.197 de 
13.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

13.10.2015 
p.13-14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 36.938.141,00 (trinta e 
seis milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e quarenta e um 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 



 

 

 

 
 

31.198 de 
14.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.10.2015 
p.1 

Autoriza a Secretaria de Estado da Fazenda, por intermédio da sua 
Comissão Setorial de Licitação, a realizar processos licitatórios, 
dispensas e inexigibilidades, relacionados à cobrança, gestão e 
securitização da dívida ativa do Estado do Maranhão. 
 

31.199 de 
14.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.10.2015 
p.1-2 

Autoriza a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, por 
intermédio da sua Comissão Setorial de Licitação, a realizar 
excepcionalmente os processos licitatórios relacionados em anexo. 
 

31.200 de 
14.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.10.2015 
p.2 

Altera a nomenclatura de cargos comissionados constantes no Anexo 
I do Decreto nº 27.257, de 16 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre 
a reorganização da Secretaria de Estado da Saúde - SES, e dá outras 
providências. 
 

31.201 de 
15.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

15.10.2015 
p.1-2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito especial no valor de R$ 
79.741.574,00 (setenta e nove milhões, setecentos e quarenta e um 
mil, quinhentos e setenta e quatro reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente 
 

31.202 de 
19.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.10.2015 
p.2 

Autoriza a Secretaria de Estado da Segurança Pública, por intermédio 
da sua Comissão Setorial de Licitação, a realizar Licitação para 
locação de viaturas com tecnologia embarcada para uso da Polícia 
Militar do Maranhão. 
 

31.203 de 
19.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.10.2015 
p.2-3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo de Benefícios dos 
Servidores do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.204 de 
19.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.10.2015 
p.3 

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

31.205 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

19.10.2015 
p.7-8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Procuradoria Geral da 
Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 25.210.522,00 (vinte e 
cinco milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e vinte e dois reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.206 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 946.005,00 (novecentos e 
quarenta e seis mil e cinco reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 
 



 

 

 

 
 

p.9- 

31.207 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.10-11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 235.660,00 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.208 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.11-12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 173.539,00 (cento e setenta e três mil, quinhentos e trinta e nove 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.210 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.14-15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 269.505,00 
(duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinco reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.211 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.15-17 

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

31.212 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.17 

Denomina de Dom Reinaldo Pünder a Rodovia Estadual MA - 020, 
que liga o Município de Coroatá ao Município de Vargem Grande 
 

31.213 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.17-18 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 229.809,00 (duzentos e vinte e 
nove mil, oitocentos e nove reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.214 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.18-20 

Abre ao  Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 304.000,00 (trezentos e 
quatro mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.215 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.20-21 

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

31.216 de 
20.10.2015 

Publicado no 

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$ 13.000,00 (treze mil 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
19.10.2015 

p.21-22 

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

31.217 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.22-23 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Departamento Estadual 
de Trânsito, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.528,00 (três 
milhões, quinhentos e vinte e oito reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.218 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.24-25 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto Estadual de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, crédito suplementar no 
valor de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.219 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.25-26 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Militar do Estado, 
crédito suplementar no valor de R$ 5.583.502,00 (cinco milhões, 
quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e dois reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.220 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.26-28 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Militar do Estado, 
crédito suplementar no valor de R$ 2.710.155,00 (dois milhões, 
setecentos e dez mil, cento e cinqüenta e cinco reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.221 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.28-30 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 4.497.640,00 (quatro 
milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.222 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.31-32 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 1.315.000,00 (hum milhão, trezentos e quinze mil reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.223 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.32-33 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo de Fortalecimento 
da Administração Tributária, crédito suplementar no valor de R$ 
1.650.000,00 (hum milhão, seiscentos e cinqüenta mil reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.224 de 
21.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.10.2015 
p.3 

Autoriza a Junta Comercial do Estado do Maranhão a realizar licitação 
de digitalização do acervo com recurso proveniente de convênio com 
o SEBRAE - MA. 
 

31.225 de 
21.10.2015 

Abre ao Orçamento do  Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 2.100.000,00 (dois 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

21.10.2015 
p.3-4 

milhões e cem mil reais), para re forço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.226 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.1 

Qualifica como Organização Social o Instituto Brasileiro de Gestão 
Hospitalar – IBGH. 
 

31.227 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.1 

Estabelece a realização da IV Conferência Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2015, 
e dá outras providências. 
 

31.228 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.2 

Dispõe sobre a classificação de locais insalubres do Departamento 
Estadual de Trânsito do Maranhão (DETRAN). 
 

31.229 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.2-3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Escola Digna, 
crédito especial no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.230 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.4-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.231 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.5-6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 4.989.738,00 (quatro 
milhões, novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e oito 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.232 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.7-8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 2.463.645,00 (dois milhões, 
quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.233 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.8-9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 1.400.000,00 (hum milhão 
e quatrocentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 
 



 

 

 

 
 

31.234 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.10-11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão, crédito suplementar  no valor de 
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.235 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.11-12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 19.550,00 
(dezenove mil, quinhentos e cinqüenta reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.236 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.12-13 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Comissão Central 
Permanente de Licitação, crédito suplementar no valor de R$ 
43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.237 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.14-15 

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

31.238 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.15-16 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, crédito suplementar no valor de R$ 40.335,00 
(quarenta mil, trezentos e trinta e cinco reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.239 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.16-18 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 2.552.055,28 (dois milhões, 
quinhentos e cinqüenta e dois mil, cinqüenta e cinco reais e vinte e 
oito centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.240 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.18-19 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Pesca e Aqüicultura, crédito suplementar no valor de R$ 127.784,00 
(cento e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.241 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.19-21 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de Proteção e 
Defesa do Consumidor, crédito suplementar no valor de R$ 
485.589,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e 
nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.242 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 10.147.436,00 
(dez milhões, cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 



 

 

 

 
 

p.21-23  

31.243 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.24 

Dispõe sobre a promoção de Delegados de Polícia Civil. 

31.244 de 
22.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.10.2015 
p.24 

Delega competências ao Secretário de Estado de Gestão e 
Previdência. 
 

31.245 de 
26.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.10.2015 
p.1-3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.246 de 
26.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.10.2015 
p.3-4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.247 de 
26.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

26.10.2015 
p.4-5 

Disciplina a celebração de Convênios para execução do Programa de 
Migração do Ensino Fundamental da Rede Estadual para os 
Municípios. 
 

31.248 de 
27.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.10.2015 
p.1-2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Casa Civil, crédito 
suplementar no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), 
para re forço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.249 de 
27.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.10.2015 
p.2-5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 2.605.000,00 (dois 
milhões, seiscentos e cinco mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.250 de 
27.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

27.10.2015 
p.5-9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 
Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 42.742.365,00 
(quarenta e dois milhões, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos 
e sessenta e cinco reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 
 

31.251 de 
28.10.2015 

Publicado no 

Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão, 
a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que  dispõe sobre a 
responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
28.10.2015 

p.1-8 

atos contra a administração  pública, e dá outras providências. 
 

31.252 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.10.2015 
p.13-14 

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

31.253 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.10.2015 
p.14-17 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 49.605.000,00 (quarenta e nove 
milhões, seiscentos e cinco mil reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 
 

31.254 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.10.2015 
p.17-18 

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

31.255 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.10.2015 
p.18-19 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 2.272.938,00 (dois 
milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e trinta e oito 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
 

31.256 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.10.2015 
p.20-21 

Disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos 
judiciais e administrativos ao Estado do Maranhão, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 151, de 5 de agosto de 2015. 
 

31.260 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.10.2015 
p.21 

Dispõe sobre a opção do Estado do Maranhão pelo sublimite de 
receita bruta de que trata o inciso II do art. 19 da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para efeito de 
recolhimento do ICMS na formado Simples Nacional. 
 

 
2 LEIS ESTADUAIS 

 
LEI EMENTA 

10.238 de 
13.05.2015 

Republicada por 
Incorreção  
no D.O.E 

de 29.10.2015 
p.1-13 

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. 
 



 

 

 

 
 

10.328 de 
30.09.2015 

Republicada por 
Incorreção 
no D.O.E  

de19.10.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a "Associação dos Educadores e 
Trabalhadores em Educação de Porto de Areia -AETEPA". 
 

10.330 de 
01.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.10.2015 
p.1-2 

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito Especial, no valor de R$ 
79.741.574,00 (setenta e nove milhões, setecentos e quarenta e um 
mil, quinhentos e setenta e quatro reais), para o fim que especifica. 
 

10.331 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação da Casa Familiar Rural 
do Território do Vale do Itapecuru-Mirim. 
 

10.332 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento 
Regional do Povoado de Ibipira Município de Mirador – MA. 
 

10.333 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.1-2 

Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual dos Direitos de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Maranhão, 
e dá outras providências. 
 

10.334 de 
02.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.10.2015 
p.3-5 

Institui o Comitê Estadual de Combate à Tortura no Estado do 
Maranhão - CECT/MA e o Mecanismo Estadual de Prevenção e 
Combate à Tortura, e dá outras providências. 
 

10.335 de 
07.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

07.10.2015 
p.1-2 

Dispõe sobre normas a serem observadas nas relações decorrentes 
dos contratos de prestação de serviços entre empresas de 
despachantes de veículos e consumidores e de venda de veículos 
feitos para estes por concessionárias de veículos ciclomotores e 
automotores. 
 

10.338 de 
19.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.1 

Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição de 
concursos públicos promovidos pelo governo do Estado do Maranhão, 
aos doadores de medula óssea e sangue. 
 

10.339 de 
19.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

Institui o Dia do Cantador de Bumba Meu Boi. 
 



 

 

 

 
 

20.10.2015 
p.1 

10.340 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.1-2 

Institui a "Semana da Coleta Seletiva e Reciclagem do Lixo". 
 

10.341 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.2 

Dispõe sobre a prioridade de vagas nas escolas para crianças e 
adolescentes cujas mães se encontram em situação de violência 
doméstica e/ou familiar, no Estado do Maranhão. 
 

10.342 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.2-3 

Estabelece diretrizes, objetivos e ações para a instituição da política 
estadual de alimentação escolar e dá outras providências. 
 

10.343 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.3 

Considera de utilidade pública a "Associação dos Livreiros do Estado 
do Maranhão - ALEM". 
 

10.344 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.3-4 

Considera de utilidade pública a ONG CHSC - Consciência Humana 
Sem Crack, com sede e foro no Município de São Luís, no Estado do 
Maranhão. 
 

10.345 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.4 

Considera de utilidade pública a Associação de Moradores do Alto do 
Bacurizeiro - Matinha, com sede e foro no Município de São José de 
Ribamar, no Estado do Maranhão. 
 

10.346 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.4 

Considera de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente - 
ASSEB, com sede e foro no Município de Fortaleza dos Nogueiras, no 
Estado do Maranhão. 
 

10.347 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.4 

Considera de utilidade pública o Instituto (AMAR) A Mão Amiga de 
Raposa, com sede e foro no Município de Raposa, no Estado do 
Maranhão. 
 

10.348 de 
20.10.2015 

Institui o Programa CNH Rural e dá outras providências.  
 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.4-5 

10.349 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.6-7 

Cria Programa Especial de Desenvolvimento para municípios 
maranhenses que façam parte de Rede Integrada de 
Desenvolvimento - RIDE, criada por Lei Complementar Federal e, dá 
outras providências. 
 

10.350 de 
20.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

20.10.2015 
p.7 

Autoriza o Estado do Maranhão a alienar, com encargos, através de 
doação, imóvel ao Fundo de Arrendamento Residencial para fins de 
implantação de projeto habitacional de interesse social. 
 

10.351 de 
29.10.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.10.2015 
p.13 

Altera o efetivo disposto no Quadro de Cargos Efetivos do Corpo de 
Bombeiros Militar do Maranhão, previsto na Lei nº 7.764, de 17 de 
julho de 2002. 
 

 
 

4 MEDIDAS PROVISÓRIAS 
 

MEDIDA PROVISÓRIA EMENTA 

MP nº 210, de 
16.10.2015 

D.O.E –  
16.10.2015 

p.1 

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/MA. 
 

MP nº 211, de 
21.10.2015 

D.O.E –  
21.10.2015 

p.1-3 

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. 
 

 


