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1 DECRETOS ESTADUAIS 
 

DECRETO EMENTA 

31.015 de 
05.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.09.2015 
p.1 

Republicado por Incorreção. 

Estabelece o remanejamento de cargos da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento - SEPLAN. 

31.057 de 
31.08.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.09.2015 
p.1 

Republicado por Incorreção. 

Altera nomenclatura e remaneja cargos em comissão da Casa Civil. 

31.058 de 
01.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.09.2015 
p.1 

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$ 350.000,00 (trezentos 
e cinquenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.059 de 
01.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

01.09.2015 
p.2 

Dispõe sobre a reorganização da Casa Civil e dá outras providências. 

31.060 de 
01.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.09.2015 
p.2 

Delega competência ao Reitor da Universidade Estadual do Maranhão 
- UEMA. 

31.061 de 
01.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.09.2015 
p.2 

Regulamenta o artigo 239 da Lei nº 7.799/02 (Código Tributário do 
Estado), que trata do arrolamento de bens e direitos do sujeito 
passivo da obrigação tributária e da medida cautelar fiscal. 

31.062 de 
02.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.09.2015 
p.5 

Estabelece o remanejamento de cargo da Casa Civil. 

31.062 de 
02.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.09.2015 

Estabelece a redistribuição de cargos da Casa Civil. 



 

 

 

 
 

p.2 
Republicado por Incorreção. 

31.063 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.09.2015 
p.1 

Estabelece o remanejamento dos cargos comissionados da Estrutura 
da Casa Civil dispostos no Decreto nº 30.632, de 23 de janeiro de 
2015. 

31.064 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.09.2015 
p.2 

Altera o Decreto nº 30.989, de 31 de julho de 2015, que regulamenta 
a Lei nº 10.279, de 10 de julho de 2015. 

31.065 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.09.2015 
p.2 

Altera dispositivos do Anexo 4.14 do Regulamento do ICMS, que 
dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações 
interestaduais que destinem mercadorias a revendedores que 
efetuem venda porta-a-porta. 

31.066 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.09.2015 
p.2 

Homologa o Decreto nº 059, de 10 de agosto de 2015, da Prefeitura 
Municipal de Brejo, que declarou situação anormal, caracterizada 
como Situação de Emergência, às áreas afetadas por Estiagem - 
Cobrade 1.4.1.1.0. 

31.067 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.09.2015 
p.3 

Homologa o Decreto nº 011, de 12 de junho de 2015, da Prefeitura 
Municipal de Anapurus, que declarou situação anormal, caracterizada 
como Situação de Emergência, às áreas afetadas por Estiagem - 
Cobrade 1.4.1.1.0. 

31.068 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.09.2015 
p.3 

Dispõe sobre retificação do Anexo do Decreto nº 30.689, de 25 de 
março de 2015, de concessão de Gratificação por Titulação de 
Servidores do Grupo Magistério da Educação Básica e dá outras 
providências. 

31.069 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.09.2015 
p.3 

Dispõe sobre exclusão de servidor integrante do Anexo do Decreto nº 
30.825, de 2 de junho de 2015, de concessão de promoção a 
servidores do Grupo Magistério da Educação Básica, e dá outras 
providências. 

31.070 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

03.09.2015 
p.3 

Dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social - SEDES e dá outras providências. 

31.071 de 
03.09.2015 

Publicado no 

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



 

 

 

 
 

D.O.E de 
04.09.2015 

p.3 
31.072 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.09.2015 
p.4 

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

31.073 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.09.2015 
p.5 

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

31.074 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.09.2015 
p.5 

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

31.075 de 
03.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.09.2015 
p.6 

Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Titulação aos 
servidores 

31.076 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.09.2015 
p.7 

Dispõe sobre a reorganização da Chefia de Gabinete do Governador 
e dá outras providências. 

31.077 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.09.2015 
p.9 

Dispõe sobre a classificação de locais insalubres da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública (SSP). 

31.078 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do 
Estado/Encargos Financeiros, crédito suplementar no valor de R$ 
11.803.000,00 (onze milhões, oitocentos e três mil reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.079 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 617.511,00 (seiscentos e 
dezessete mil, quinhentos e onze reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.080 de 
04.09.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$ 5.115,16 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.3 

(cinco mil, cento e quinze reais e dezesseis centavos), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.081 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 4.401.101,00 
(quatro milhões, quatrocentos e um mil, cento e um reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.082 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, crédito suplementar no valor de 
R$ 3.433.950,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e três mil, 
novecentos e cinquenta reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

31.083 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de 
R$ 1.935.786,00 (hum milhão, novecentos e trinta e cinco mil, 
setecentos e oitenta e seis reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.084 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão 
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 365.674,25 
(trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais 
e vinte e cinco centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.085 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão 
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 1.854.580,00 
(hum milhão, oitocentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e oitenta 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.086 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 58.312,00 (cinquenta e 
oito mil, trezentos e doze reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

31.087 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.13 

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$ 389.526,00 (trezentos 
e oitenta e nove mil quinhentos e vinte e seis reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.088 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, crédito 
suplementar no valor de R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 



 

 

 

 
 

31.089 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, crédito 
suplementar no valor de R$ 1.547.040,00 (hum milhão, quinhentos e 
quarenta e sete mil e quarenta reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.090 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.17 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 55.047,51 
(cinquenta e cinco mil, quarenta e sete reais e cinquenta e um 
centavos), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.091 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.18 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 8.231.031,00 
(oito milhões, duzentos e trinta e um mil e trinta e um reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.092 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.19 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.093 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.21 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Departamento Estadual 
de Trânsito, crédito suplementar no valor de R$ 2.699.467,23 (dois 
milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
sete reais e vinte e três centavos), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.094 de 
09.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

09.09.2015 
p.22 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 16.525.230,00 (dezesseis milhões, 
quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.095 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.09.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e 
duzentos mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.096 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.09.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 2.600.000,00 (dois 
milhões e seiscentos mil reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

31.097 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.09.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Indústria e Comércio, crédito suplementar no valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

p.4 

31.098 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.09.2015 
p.5 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 
2.275.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.099 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.09.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Viva Cidadão, crédito 
suplementar no valor de R$ 2.249.079,00 (dois milhões, duzentos e 
quarenta e nove mil e setenta e nove reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.100 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.09.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Trabalho e da Economia Solidária, crédito suplementar no valor de R$ 
169.994,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e 
quatro reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.101 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.09.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Civil, crédito 
suplementar no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 
mil reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 

31.102 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.09.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana, crédito suplementar no valor de R$ 
102.000,00 (cento e dois mil reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.103 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

10.09.2015 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais, crédito suplementar no valor de 
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.104 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.09.2015 
p.3 

Estabelece o remanejamento de cargos da Casa Civil. 

31.105 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.09.2015 
p.3 

Dispõe sobre a competência, organização, composição e atribuições 
do Conselho Disciplinar Penitenciário e dá outras providências. 

31.106 de 
10.09.2015 

Publicado no 

Institui o Núcleo Estadual de Gestão do Programa Água Doce no 
âmbito do Estado do Maranhão, sua coordenação e dá outras 
providências. 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
11.09.2015 

p.5 
31.107 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.09.2015 
p.6 

Dispõe sobre Gratificação de Estímulo Profissional aos integrantes do 
Subgrupo Apoio Técnico e Subgrupo Apoio Administrativo do Grupo 
Administração Geral, e Grupo Ocupacional Atividades de Apoio 
Administrativo e Operacional - ADO, e dá outras providências. 

31.108 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.09.2015 
p.7 

Revoga o Decreto Nº 30.898, de 26 de junho de 2015, de Concessão 
de Progressão a Servidor do Grupo Magistério da  Educação Básica, 
e dá outras providências. 

31.109 de 
11.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.09.2015 
p.7 

Regulamenta a Lei nº 10.276/2015, que institui o Programa de 
Adequação Ambiental de Propriedade e Atividade Rural do Estado do 
Maranhão e dá outras providências. 

31.110 de 
11.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.09.2015 
p.9 

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 30.620, de 02 de 
janeiro de 2015, que instituiu o Programa "Escola Digna". 

31.111 de 
11.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.09.2015 
p.1 

Institui o Comitê de implantação do Cadastro Ambiental Rural. 

31.112 de 
11.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

14.09.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 45.000.000,00 
(quarenta e cinco milhões de reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.113 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.2 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial de 
Modernização e Reaparelhamento do Judiciário, crédito suplementar 
no valor de R$ 8.281.917,00 (oito milhões, duzentos e oitenta e um 
mil, novecentos e dezessete reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.114 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.3 

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

31.115 de 
16.09.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.5 

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

31.116 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 130.916,00 
(cento e trinta mil, novecentos e dezesseis reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.117 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.8 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
793.000,00 (setecentos e noventa e três mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.118 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.9 

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

31.119 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais, crédito suplementar no valor de 
R$ 1.552.391,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, 
trezentos e noventa e um reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 

31.120 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.12 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, crédito suplementar no valor de R$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.121 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.14 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Universidade Estadual do 
Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 3.337.780,00 (três 
milhões, trezentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.122 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.15 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 1.073.966,92 
(hum milhão, setenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e 
noventa e dois centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.123 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.16 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Departamento Estadual 
de Trânsito, crédito suplementar no valor de R$ 2.300.000,00 (dois 
milhões e trezentos mil reais), para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

31.124 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.4 

Institui o Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, junto à Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos e Participação Popular. 

31.125 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.6 

Estabelece a redistribuição de cargo da Comissão Central 
Permanente de Licitação - CCL para a Secretaria de Estado de 
Assuntos Políticos e Federativos - SEAP. 

31.126 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.6 

Altera a redação do Decreto nº 30.824, de 29 de maio de 2015, que 
regulamenta a alínea "e", do inciso II, do art. 3º do Decreto 30.655, de 
20 de fevereiro de 2015. 

31.127 de 
17.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, 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. 

31.128 de 
18.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.09.2015 
p.5 

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

31.129 de 
18.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.09.2015 
p.6 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 
10.605.762,46 (dez milhões, seiscentos e cinco mil, setecentos e 
sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.130 de 
18.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.09.2015 
p.7 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 135.805,00 (cento e trinta 
e cinco mil, oitocentos e cinco reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.131 de 
18.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.09.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 473.643,00 
(quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.132 de 
18.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.09.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 



 

 

 

 
 

p.10 

31.133 de 
18.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.09.2015 
p.2 

Altera o Anexo 4.4 do RICMS/2003 que trata da substituição tributária 
nas operações com carne bovina, bubalina e subprodutos; gado 
bovino e bubalino. 

31.134 de 
18.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.09.2015 
p.4 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Gerência de Inclusão 
Socioprodutiva, crédito suplementar no valor de R$ 303.343,00 
(trezentos e três mil, trezentos e quarenta e três reais), para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.135 de 
21.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.09.2015 
p.5 

Altera a redação do Decreto nº 30.839, de 10 de junho de 2015, que 
dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento - SEPLAN e dá outras providências. 

31.135 de 
21.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.09.2015 
p.1 

Altera a redação do Decreto nº 28.555, de 4 de fevereiro de 2013, que 
acrescenta dispositivo ao Decreto nº 28.186, de 18 de maio de 2012, 
que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento - SEPLAN e dá outras providências. 

31.135 de 
21.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.09.2015 
p.13 

Republicado por Incorreção. 

Altera a redação do Decreto nº 28.555, de 4 de fevereiro de 2013, que 
acrescenta dispositivo ao Decreto nº 28.186, de 18 de maio de 2012, 
que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento - SEPLAN e dá outras providências.  

31.136 de 
21.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.09.2015 
p.5 

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. 

31.137 de 
21.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.09.2015 
p.6 

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. 

31.138 de 
22.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.09.2015 
p.1 

Altera a nomenclatura do Hospital Regional da Baixada Maranhense. 



 

 

 

 
 

31.139 de 
22.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

22.09.2015 
p.1 

Regulamenta a instituição do Fundo Escola Digna, criado pela Lei nº 
10.307, de 10 de setembro de 2015, e dá outras providências. 

31.140 de 
23.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

23.09.2015 
p.1 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 5.830.196,00 (cinco milhões, 
oitocentos e trinta mil, cento e noventa e seis reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.141 de 
23.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

23.09.2015 
p.2 

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

31.142 de 
23.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

23.09.2015 
p.2 

Altera dispositivos do Anexo 4.14 do Regulamento do ICMS, que 
dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações 
interestaduais que destinem mercadorias a revendedores que 
efetuem venda porta-a-porta. 

31.143 de 
24.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.09.2015 
p.1 

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

31.144 de 
24.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

24.09.2015 
p.2 

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

31.145 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.09.2015 
p.2 

Dispõe sobre o remanejamento de dotações orçamentárias. 

31.146 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.09.2015 
p.3 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 
crédito suplementar no valor de R$ 145.386,00 (cento e quarenta e 
cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 

31.147 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.09.2015 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana, crédito suplementar no valor de R$ 
74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 



 

 

 

 
 

p.4 

31.148 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.09.2015 
p.6 

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

31.149 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.09.2015 
p.7 

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

31.150 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.09.2015 
p.9 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 64.840,00 
(sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

31.151 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.09.2015 
p.10 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 242.638,91 
(duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e 
noventa e um centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

31.152 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.09.2015 
p.11 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 1.700.000,00 
(um milhão e setecentos mil reais), para reforço de dotação constante 
da Lei Orçamentária vigente. 

31.153 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.09.2015 
p.1 

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

31.154 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.09.2015 
p.1 

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

31.155 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

29.09.2015 
p.2 

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

31.156 de 
29.09.2015 

Publicado no 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Procuradoria Geral da 
Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 7.000.000,00 (sete 
milhões de reais), para reforço de dotação constante da Lei 



 

 

 

 
 

D.O.E de 
29.09.2015 

p.3 

Orçamentária vigente. 

 
2 LEIS ESTADUAIS 

 
LEI EMENTA 

10.302 de 
01.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.09.2015 
p.1 

Estabelece diretrizes para a criação do Conselho Escolar Antidrogas 
em todos os estabelecimentos de ensino do Estado do Maranhão e do 
selo "Escola Consciente" e dá outras providências. 

10.303 de 
01.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

02.09.2015 
p.1 

Dispõe sobre o reajuste da remuneração dos cargos efetivos da 
carreira de especialista do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão, de que trata o art. 37, X, da Constituição Federal. 

10.303 de 
01.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

16.09.2015 
p.1 

Republicada por Incorreção 

Considera de utilidade pública a Unidade Rural das Associações de 
Produtores Rurais, Pesca Artesanais, Produtores Culturais e 
Entidades Similares do Município de Cururupu - MA. 

10.304 de 
02.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.09.2015 
p.56 

Denomina o Hospital Regional de Santa Inês, Maranhão de "Hospital 
Tomás Martins". 

10.305 de 
04.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

04.09.2015 
p.1 

Dispõe sobre a criação do Instituto de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Estado do Maranhão - PROCON/MA. 

10.306 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.09.2015 
p.1 

Dispõe sobre a alteração da Lei nº 9.711, 1º de novembro de 2012, 
que autorizou o Poder Executivo a contratar operações de crédito 
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES, mediante prestação de garantia pela União e dá outras 
providências. 

10.307 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.09.2015 
p.1 

Dispõe sobre a autorização legislativa para a instituição do Fundo 
Escola Digna, visando garantir e aplicar recursos em despesas de 
capital na área de Educação que colaborem com a elevação do Índice 
de Desenvolvimento Humano - IDH do Estado do Maranhão e do 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M e dá outras 
providências. 



 

 

 

 
 

10.308 de 
10.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

11.09.2015 
p.2 

Altera o art. 92 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que 
dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. 

10.309 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.1 

Estabelece as diretrizes para Programa Estadual de Conscientização, 
Conservação e Uso Racional da Água. 

10.310 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.2 

Estabelece as diretrizes para Programa Estadual de Conscientização, 
Uso Racional e Economia de Energia Elétrica. 

10.311 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.3 

Considera de utilidade pública a Associação dos Pequenos 
Agricultores do Povoado de Iricurí, com sede no Município de 
Carutapera, no Estado do Maranhão. 

10.312 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.3 

Considera de utilidade pública a Colônia de Pescadores Z-24 
(COPEMA), de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão. 

10.313 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.3 

Considera de utilidade pública a Associação de Moradores da Cidade 
Olímpica - AMCOL, no Município de São Luís - MA. 

10.314 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.4 

Considera de utilidade pública a Associação de Idosos e Deficientes 
da Cidade Olímpica - ASSIDECOL, no Município de São Luís - MA. 

10.315 de 
16.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

17.09.2015 
p.4 

Considera de utilidade pública estadual a Liga de Futebol do Alto da 
Esperança e dá outras providências. 

10.316 de 
17.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

18.09.2015 

Institui o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do 
Maranhão e dá outras providências. 



 

 

 

 
 

p.1 

10.317 de 
18.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

21.09.2015 
p.1 

Altera a redação da Lei nº 8.324, de 12 de dezembro de 2005. 

10.318 de 
24.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.09.2015 
p.1 

Acrescenta o art. 114-A à Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, 
que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. 

10.319 de 
24.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.09.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a CASARÃO - Organização Protetora 
do Patrimônio Cultural de São Luís do Maranhão. 

10.320 de 
24.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.09.2015 
p.1 

Considera de utilidade pública a Associação dos Pais, Familiares e 
Amigos de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - 
Grupo Ilha Azul. 

10.321 de 
24.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.09.2015 
p.2 

Considera de utilidade pública a Associação dos Pescadores e 
Agricultores Extrativistas do Povoado Cabeceira - APAEPC. 

10.322 de 
24.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.09.2015 
p.2 

Dispõe sobre a criação do Programa de Transferência de Renda na 
Agricultura Familiar, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras 
providências. 

10.323 de 
25.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.09.2015 
p.3 

Considera de utilidade pública o Instituto Iziane Castro. 

10.324 de 
25.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.09.2015 
p.3 

Considera de utilidade pública a Associação dos Militares Ativos e 
Inativos de Caxias - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão (AMAIC-PM e BM). 

10.325 de 
25.09.2015 

Modifica a Lei Estadual nº 9.424, de 20 de julho de 2011, que dispõe 
sobre a não promoção de cobrança judicial da dívida ativa 



 

 

 

 
 

Publicado no 
D.O.E de 

25.09.2015 
p.3 

considerada de pequeno valor, e dá outras providências. 

10.326 de 
25.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

25.09.2015 
p.4 

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o 
Sistema Tributário do Estado do Maranhão. 

10.327 de 
28.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

28.09.2015 
p.1 

Dispõe sobre o Programa de Compras da Agricultura Familiar - 
PROCAF. 

10.328 de 
30.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.09.2015 
p.1 

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o 
Sistema Tributário do Estado do Maranhão. 

10.329 de 
30.09.2015 

Publicado no 
D.O.E de 

30.09.2015 
p.2 

Altera o art. 5º da Lei Estadual nº 8.205, de 22 de dezembro de 2004, 
para relacionar novos produtos e serviços sujeitos ao adicional de 
dois pontos percentuais na alíquota do Imposto de Circulação de 
Mercadorias - ICMS, para composição de receita do Fundo 
Maranhense de Combate à Pobreza e dá outras providências. 
 

 
3 MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 
MEDIDA PROVISÓRIA EMENTA 

MP nº 209, de 
16.09.2015 

D.O.E –  
16.09.2015 

p.1 

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. 

 


