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PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 182  DE 01 DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.157, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do 

Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme indicado no Anexo 

I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 1º DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 182  DE 01 DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.158, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso II 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso IV do art. 10 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender 

a programação constante do Anexo III. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de: 

 

I - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, no 

valor de R$ 9.130.000,00 (nove milhões, cento e trinta mil reais) conforme indicado no Anexo I; e 

 

II - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre o Patrimônio e a Renda, no valor de R$ 

5.870.000,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta mil reais), conforme indicado no Anexo II. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 1º DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 182  DE 01 DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.159, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida nos incisos I e II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos 

incisos I, II e VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no 

Parágrafo único do art. 24 do Decreto Estadual n° 30.963 de 24.07.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de: 

 

I - Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014 referente ao 

Convênio n° 217/2011, celebrado com a União por intermédio da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República no valor de R$ 75.489,61 (setenta e cinco mil, quatrocentos e 

oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme indicado no Anexo I; e 

 

II - Excesso Arrecadado no valor de R$ 26.586,00 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais), 

proveniente dos Convênios nºs 217/2011 e 35/13 celebrados com a União, por intermédio da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e R$ 11.856,00 (onze mil, oitocentos e 

cinquenta e seis reais), proveniente do Convênio nº 792973/2013, celebrado com o Ministério da Justiça 

e a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 1º DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 182  DE 01 DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.160, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso II 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo III. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de: 

 

I - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre o Patrimônio e a Renda no valor de R$ 

2.740.000,00 (dois milhões, setecentos e quarenta mil reais), conforme indicado no Anexo I; e 

 

II - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação, no 

valor de R$ 1.860.000,00 (hum milhão, oitocentos e sessenta mil reais), conforme indicado no Anexo II. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 1º DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 183  DE 02  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.161, DE 2 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

Estabelece o remanejamento de cargos da 

Casa Civil, e dá outras providências. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA : 

 

Art. 1º Ficam remanejados da Casa Civil à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária - SAGRIMA 

01 (um) cargo de Subchefe, Simbologia DGA, e 01 (um) cargo de Assessor Sênior, simbologia DANS-

1. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 183  DE 02  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.162, DE 2 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

Estabelece o remanejamento de cargos da 

Casa Civil, e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA : 

 

Art. 1º Ficam remanejados da Casa Civil à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - 

SEJAP 01 (um) cargo de Assessor Especial de Apoio Institucional, simbologia Isolado, o qual passa a 

denominar-se Gestor da Unidade Gestora de Área Meio, simbologia Isolado, e 01 (um) cargo de 

Assessor Especial, simbologia DGA, o qual 

passa a denominar-se Assessor Especial do Secretário de Estado de Administração Penitenciária, 

simbologia DGA. 

 

Art. 2º Fica alterada na estrutura de cargos comissionados da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária a nomenclatura do cargo de "UGAM", simbologia DGA, para "Assessor Especial do 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária", simbologia DGA. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 183  DE 02  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO N° 31.163, DE 2 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Altera o art. 231-J do Regulamento do ICMS, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da utilização da nota fiscal eletrônica (NF-e) 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

art. 64, inciso III, da Constituição Estadual, e com base no Protocolo ICMS 42/09 e tendo em vista o 

disposto nos Protocolos ICMS 68/08, 87/08, 04/09, 41/09, 42/09, 43/09, 101/09, 102/09 e 112/09, 

 

DECRETA : 

 

Art. 1° Fica o Parágrafo Único do art. 231-J do Regulamento ICMS, aprovado pelo Decreto 19.714, de 

10 de julho de 2003, renumerado para § 1°. 

 

Art. 2° Acrescenta o § 2° ao art. 231-J do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 19.714, de 10 

de julho de 2003, com a redação a seguir: 

 

“ §2° O disposto no caput deste artigo também se aplica a todas as operações internas realizadas entre 

contribuintes, inclusive os varejistas.” 

 

Art. 3° Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 183  DE 02  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.164, DE 2 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA : 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária nos Encargos Gerais do Estado/Encargos Financeiros no valor de 1.249.402,00 

(hum milhão, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 183  DE 02  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.165, DE 2 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA : 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária na Universidade Estadual do Maranhão, no valor de R$ 729.948,00 (setecentos 

e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 183  DE 02  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.166, DE 2 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso II 

do art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA : 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo III. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de: 

 

I - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, no 

valor de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), conforme indicado no Anexo I; e 

 

II - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação, no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme indicado no Anexo II. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 183  DE 02  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.167, DE 2 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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

providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam remanejados da Casa Civil à Secretaria de Estado da Saúde - SES 01 (um) cargo de 

Assessor Junior, simbologia DAS-2, 02 (dois) cargos de Secretário Executivo Regional, simbologia 

DAS-3, 03 (três) cargos de Auxiliar de Serviço, simbologia DAI-1, e 01 (um) cargo de Auxiliar Técnico, 

simbologia DAI-3. 

 

Art. 2º As nomenclaturas dos cargos remanejados no artigo anterior ficam alteradas de acordo com o 

Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 184  DE 05  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.168, DE 5 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Titulação aos 

servidores 

do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras 

providências. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedida Gratificação por Titulação, com base no art. 35 da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 

2013, aos servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação, 

constantes do Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta de dotação prevista no orçamento do 

Estado. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 5 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 184  DE 05  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.169, DE 5 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Titulação aos 

servidores 

do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras 

providências. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedida Gratificação por Titulação, com base no art. 35 da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 

2013, aos servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação, 

constantes do Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta de dotação prevista no orçamento do 

Estado. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 5 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 184  DE 05  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.170, DE 5 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica autorizado o Secretário de Estado da Gestão e Previdência a convocar 50 (cinquenta) 

candidatos aprovados na segunda etapa, fase 03(três) para o cargo de Investigador de Polícia, para 

realizarem a fase 04 (quatro) e 05 (cinco), respectivamente Investigação Social e caso recomendados, 

Curso de Formação, conforme previsão no edital 02 de 10 de outubro de 2012: 

 

§ 1º A Secretaria de Estado da Gestão e Previdência será responsável por tomar todas as providências 

necessárias para a convocação e demais atos e fases junto à empresa organizadora do certame. 

 

§ 2º Visando ao atendimento do disposto no parágrafo primeiro, o Secretário de Estado da Gestão e 

Previdência editará as portarias que se fizerem necessárias, inclusive dirimindo normativamente 

eventuais dúvidas surgidas na execução das providências. 

 

§ 3º Havendo rejeições na investigação social, desistências ou não atendimento às convocações no prazo 

fixado, fica desde logo a Secretaria de Estado da Gestão e Previdência autorizada a convocar outros 

candidatos de modo a que 50 deles participem efetivamente do curso de formação. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 5 DE OUTUBRO DE 

2015, 194° DA INDEPENDÊNCIA E 127° DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário de Estado da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 185  DE 06  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.171, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Altera o art. 231-J do Regulamento do ICMS, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da utilização da nota fiscal eletrônica (NF-e). 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

64, inciso III, da Constituição Estadual, e com base no Protocolo ICMS 42/09 e tendo em vista o 

disposto nos Protocolos ICMS 68/08, 87/08, 04/09, 41/09, 42/09, 43/09, 101/09, 102/09, 103/09 e 

112/09, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Fica o Parágrafo Único do art. 231-J do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 19.714, 

de 10 de julho de 2003, renumerado para § 1º. 

 

Art. 2º Acrescenta o § 2º ao art. 231-J do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 19.714, de 10 

de julho de 2003, com a redação a seguir: 

 

"§ 2º O disposto no caput deste artigo também se aplica a todas as operações internas realizadas entre 

contribuintes, inclusive os varejistas." 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário de Estado da Casa Civil 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 185  DE 06  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.172, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 1.382.110,00 (hum milhão, trezentos e oitenta e dois mil, cento 

e dez reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 185  DE 06  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.173, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 

Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 51.086,75 (cinquenta e 

um mil, oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), para reforço 

de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso I, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos incisos I e 

VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no Parágrafo único do 

art. 24 do Decreto Estadual nº 30.963 de 24.07.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do Turismo, crédito 

suplementar no valor de R$ 51.086,75 (cinquenta e um mil, oitenta e seis reais e setenta e cinco 

centavos), para atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit 

Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014, referente ao Convênio nº 

721450/2009, celebrado com o Ministério do Turismo no valor de R$ 51.086,75 (cinquenta e um mil, 

oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 185  DE 06  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.174, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 e duzentos e 

quarenta e seis reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 2.672.246,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, 

duzentos e quarenta e seis reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 185  DE 06  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.175, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 185  DE 06  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.176, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 186  DE 07  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.177, DE 7 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 23.519.000,00 (vinte e três milhões, quinhentos e dezenove mil 

reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 7 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 186  DE 07  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.178, DE 7 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do 

Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 7 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 186  DE 07  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.179, DE 7 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

Estabelece o remanejamento de 

cargos da Casa Civil, e dá outras 

providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica remanejado da Casa Civil à Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos - 

SEAP 01 (um) cargo de Assessor Sênior, simbologia DANS-1. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 7 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 187  DE 08  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.180, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 

constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso I 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação 

constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit 

Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014, no valor de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 8 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.181, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64;nos incisos II 

e VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação 

constante do Quadro Anexo. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de recursos 

provenientes dos Convênios n°s 800599/ 13 e 801799/14 celebrados com o Ministério da Saúde no valor 

de R$ 332.500,00 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais). 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 8 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.182, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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 (cinquenta mil reais), para reforço de dotação 

constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso II do art. 10 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 (cinquenta mil reais), para atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária na Secretaria de Estado da Infraestrutura no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 8 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.183, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e no inciso VII do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias na Secretaria de Estado da Infraestrutura no valor de R$ 325.000,00 

(trezentos e vinte e cinco mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 8 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  
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DECRETO Nº 31.184, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso II 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação 

constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Excesso de 

Arrecadação proveniente da Receita da Dívida Ativa Tributária do ICMS no valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 8 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.185, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso II 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Excesso de 

Arrecadação proveniente de emissões de Guia de Trânsito de Animal, Multas e outras Receitas, 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), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 8 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.186, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Declara situação de emergência no Estado do Maranhão abrangendo 

as Terras Indígenas Araribóia, Geralda Toco Preto, Canabrava 

Guajajara, Governador, Krikati, Lagoa Comprida, Bacurizinho, 

Urucu, Juruá, Porquinhos e Kanela, afetadas por Incêndio - 1.4.1.3.1, 

conforme IN/MI 01/2012. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da atribuição que lhe conferem o inciso 

III do artigos 64 da Constituição Estadual e, em vista das disposições contidas no art. 7º da Lei Federal 

no 12.608, de 10 de abril de 2012, e, 

 

Considerando competir ao Estado à preservação do bem-estar da população, bem como das atividades 

socioeconômicas nas regiões atingidas por eventos adversos; 

 

Considerando que até 30 de setembro de 2015 já foram registrados no Brasil 1.146.717 focos de 

queimadas e incêndios florestais, segundo dados atualizados do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, - INPE; 

 

Considerando que o Maranhão é o terceiro Estado da Federação em número de queimadas e incêndios 

florestais com 136.044 focos registrados; 

 

Considerando que através da Portaria n.º 35 de 03 de março de 2015, o Ministério do Meio Ambiente 

decretou emergência Ambiental relacionada a incêndios florestais e queimadas em épocas 

e áreas específicas do País; 

 

Considerando que o Maranhão está incluído nessa Portaria quanto à Região Sul do Estado pelos meses 

de abril a novembro de 2015 e quanto às Regiões Leste, Oeste e Norte do Estado pelo período de maio a 

dezembro de 2015; 

 

Considerando que incêndio que atinge a floresta amazônica no Maranhão já destruiu 20% da terra 

indígena Araribóia e ameaça 12 mil índios espalhados em 143 aldeias, situadas em regiões inóspitas e 

de difícil acesso; 

 

Considerando, finalmente, a análise da documentação realizada pela Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil, que atesta o correto preenchimento da documentação necessária para 

demonstrar os danos e prejuízos causados pelo desastre, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarada situação de emergência nas Terras Indígenas Araribóia, Geralda Toco Preto, 

Canabrava Guajajara, Governador, Krikati, Lagoa Comprida, Bacurizinho, Urucu, Juruá, Porquinhos e 

Kanela, em virtude do desastre classificado e codificado como Incêndio - 1.4.1.3.1, conforme IN/MI 

01/2012. 

 

Art. 2º Ficam autorizados os órgãos que compõem o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil a 

prestarem apoio suplementar técnico e operacional aos municípios afetados, mediante prévia articulação 

e integração com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. 

 

Art. 3º. Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e 

realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade com o objetivo de facilitar as 

ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 8 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.187, DE 9 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais), 

para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e 

nove reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no Instituto de Colonização e Terras do Maranhão no valor de R$ 255.299,00 

(duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.188, DE 9 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 30.617, de 02 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 2º A Comissão deverá concluir seus trabalhos até o dia 31 de dezembro de 2015". 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.189, DE 9 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

Estabelece a redistribuição de cargo comissionado da estrutura da 

Casa Civil para a estrutura da Chefia de Gabinete do Governador. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica redistribuído da estrutura da Casa Civil para a estrutura da Chefia de Gabinete do 

Governador 01 (um) cargo de Assessor Especial de Apoio Institucional, símbolo Isolado, ocupado pelo 

Servidor Mário Pereira do Nascimento. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.190, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso II 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante 

do quadro Anexo. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Excesso de 

Arrecadação proveniente de Rendimentos de Aplicação no Mercado Financeiro no valor de R$ 

2.369.429,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais). 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.191, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso II do art. 

5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo V. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de: 

 

I - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, no 

valor de R$ 211.274,00 (duzentos e onze mil, duzentos e setenta e quatro reais), conforme indicado no 

Anexo I; 

 

II - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre o Patrimônio e a Renda, no valor de R$ 

1.680.000,00 (hun milhão, seiscentos e oitenta mil reais), conforme indicado no Anexo II; 

 

III - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação no 

valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme indicado no Anexo III; e 

 

IV - Excesso de Arrecadação proveniente da Receita da Dívida Ativa Tributária do ICMS no valor de 

R$ 508.726,00 (quinhentos e oito mil, setecentos e vinte e seis reais), conforme indicado no Anexo IV. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.192, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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 cinquenta e cinco mil reais), para reforço de 

dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; no inciso V do art. 10 da Lei Estadual nº 10.213 de 

09.03.2015 2015 e no Decreto Estadual nº 30.809 de 27.05.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social, crédito suplementar no valor de R$ 755.000,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil reais), para 

atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação da 

Secretaria de Estado da Saúde referente a recursos provenientes do Termo Aditivo n° 01 da 

contrapartida ao Convênio n° 006/2013-SESAN, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social no 

valor de R$ 755.000,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.193, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso III do art. 10 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), conforme indicado 

no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.194, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante 

do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.195, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 

Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 57.260.084,00 

(cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta mil e oitenta e quatro 

reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; na Lei Estadual n° 10.237 de 13.05.2015 e na Lei 

Estadual n° 10.290 de 31.07.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 57.260.084,00 (cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta 

mil e oitenta e quatro reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.196, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta e cinco mil, 

novecentos e quatorze reais), para reforço de dotações constantes da 

Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 9º da Lei Estadual nº 10.225 de 15.04.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta e 

cinco mil, novecentos e quatorze reais), para atender a programação constante do Anexo VI. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 10.355.914,00 (dez milhões, trezentos e cinquenta e cinco 

mil, novecentos e quatorze reais), conforme indicado nos Anexos I ao V. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.197, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso II do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria no valor R$ 36.938.141,00 

(trinta e seis milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e quarenta e um reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.198, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, e 

 

Considerando a dimensão da crise econômica internacional e nacional que causa atualmente graves 

problemas às finanças públicas; 

 

Considerando a urgência de adoção de todas as providências necessárias para minimizar o impacto da 

citada crise sobre a continuidade das políticas públicas no Maranhão; 

 

Considerando que todos os Estados estão se movimentando para rapidamente implementar projetos com 

esse objetivo, o que exige máxima eficiência do Governo do Maranhão a fim de que não haja 

retardamento que possa implicar perda de oportunidades junto ao mercado altamente competitivo; 

 

Considerando o disposto no artigo 4º da Lei n. 10.297/2015; 

 

Considerando o Ofício n. 1.917/2015 - GABIN/SEFAZ; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica a Secretaria de Estado da Fazenda, por intermédio da sua Comissão Setorial de Licitação, 

autorizada excepcionalmente a realizar processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, relacionados 

à cobrança, gestão e securitização da dívida ativa do Estado do Maranhão. 

 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.199, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, e 

 

Considerando a dimensão da crise econômica internacional e nacional que causa atualmente graves 

problemas às finanças públicas; 

 

Considerando que nesse quadro de aguda escassez de recursos públicos deve-se buscar máxima 

eficiência e velocidade na implementação de políticas que minimizem os efeitos sociais da crise 

econômica; 

 

Considerando que o Maranhão possui péssimos indicadores relativos à segurança alimentar, 

fornecimento de água e acesso às condições de aprendizagem no sistema educacional; 

 

Considerando o disposto no artigo 4º da Lei n. 10.297/2015; 

 

Considerando solicitação formulada pelo Exmo. Secretário de Desenvolvimento Social, por intermédio 

do Ofício n. 1587/2015/GAB/ SEDES; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, por intermédio da sua Comissão Setorial 

de Licitação, autorizada excepcionalmente a realizar os processos licitatórios relacionados no Anexo 

Único deste Decreto. 

 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.200, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica renomeado o cargo de Gestor de Ações e Serviços de Saúde da estrutura da Secretaria de 

Estado da Saúde, simbologia DGA, para Assessor Especial, simbologia DGA, da estrutura da Secretaria 

de Estado da Saúde. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.201, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; no inciso V do art. 10 da Lei Estadual nº 10.213 de 

09.03.2015 e na Lei Estadual nº 10.330 de 01.10.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação 

orçamentária na Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento no valor de R$ 79.741.574,00 

(setenta e nove milhões, setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.202, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, e Considerando a urgência de reforço de medidas 

para o combate à criminalidade no Maranhão; Considerando o disposto no art. 4º da Lei nº. 

10.297/2015; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica a Secretaria de Estado da Segurança Pública, por intermédio da sua Comissão Setorial de 

Licitação, autorizada excepcionalmente a realizar procedimento licitatório de locação de 100 (cem) 

viaturas com tecnologia embarcada para uso da Polícia Militar do Maranhão. 

 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 193 DE 19  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.203, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária na Secretaria de Estado da Comunicação Social, no valor de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.204, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Transforma e remaneja cargos da Casa 

Civil e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V, do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam transformados 08 (oito) cargos de Supervisor, simbologia DANS-3, em 04 (quatro) cargos 

de Assessor Especial, simbologia DGA. 

 

Parágrafo único. Os cargos transformados neste artigo ficam remanejados da Casa Civil à Secretaria de 

Estado da Infraestrutura - SINFRA. 

 

Art. 2º Ficam transformados 02 (dois) cargos de Supervisor, simbologia DANS-3, em 01 (um) cargo de 

Assessor Especial, simbologia DGA. 

 

Parágrafo único. Os cargos transformados neste artigo ficam remanejados da Casa Civil à Secretaria de 

Estado da Segurança Pública - SSP. 

 

Art. 3º Fica remanejado da Casa Civil à Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos - 

SEAP 01 (um) cargo de Assessor Especial de Apoio Institucional, simbologia Isolado. 

 

Art. 4º Ficam remanejados da Casa Civil à Secretaria de Estado 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.205, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária nos Encargos Gerais do Estado/Encargos Administrativos no valor de R$ 

25.210.522,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e vinte e dois reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.206, DE 20 DE OUTUBRO DE 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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso II 

do art. 5º e nos incisos III e IV do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação 

constante do Quadro Anexo. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de recursos 

provenientes da Portaria Federal n° 1034 de 22.07.2015, do Ministério da Saúde no valor de R$ 

946.005,00 (novecentos e quarenta e seis mil e cinco reais). 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.207, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária na Secretaria de Estado da Comunicação Social, no valor de R$ 235.660,00 

(duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.208, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de 173.539,00 (cento e setenta e três mil, quinhentos e trinta e nove 

reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELO RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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 DECRETO Nº 31.209, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 

943.580,00 (novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e oitenta 

reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso V do art. 10 da Lei Estadual nº 10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social, crédito suplementar no valor de R$ 943.580,00 (novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e 

oitenta reais), para atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de 

anulação parcial de dotação orçamentária na Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento no 

valor de 943.580,00 (novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e oitenta reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.210, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.205 de 23.02.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 269.505,00 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinco 

reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.211, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.205 de 23.02.2015, 

 

DECRETA : 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação 

constante do Anexo III. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias na: 

 

I - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento no valor de R$ 2.113.543,00 (dois milhões, cento 

e treze mil, quinhentos e quarenta e três reais), conforme indicado no Anexo I; e 

 

II - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão no valor de R$ 

2.886.457,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), 

conforme indicado no Anexo II. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.212, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Denomina de Dom Reinaldo Pünder a Rodovia Estadual MA - 020, 

que liga o Município de Coroatá ao Município de Vargem Grande. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica denominada de Dom Reinaldo Pünder a Rodovia Estadual MA - 020, que liga o Município 

de Coroatá ao Município de Vargem Grande. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.213, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 229.809,00 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e nove 

reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 194 DE 20  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.214, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação 

constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária na Secretaria de Estado da Comunicação Social no valor de R$ 304.000,00 

(trezentos e quatro mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 194 DE 20  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.215, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 

Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 

Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.205 de 23.02.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, 

crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para atender a programação 

constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
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DIÁRIO OFICIAL Nº 194 DE 20  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.216, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 

reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 194 DE 20  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.217, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 3.000.528,00 (três milhões, quinhentos e vinte e oito reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 194 DE 20  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.218, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e no inciso II do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso VII do art. 51 da Lei 

Estadual n°10.213 de 09.03.2015, 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 194 DE 20  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.219, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 5.583.502,00 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e três mil, 

quinhentos e dois reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 194 DE 20  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.220, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta e cinco reais), para 

reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida nos incisos II e III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e nos 

incisos II e III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta e cinco reais), para 

atender à programação constante do Anexo III. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de: 

 

I - Excesso de Arrecadação proveniente da Receita da Dívida Ativa Tributária do ICMS no valor de R$ 

1.259.345,00 (hum milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais), 

conforme indicado no Anexo I; e 

 

II - Anulação parcial de dotações orçamentárias na Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento 

Urbano no valor de R$ 1.450.810,00 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e dez reais), 

conforme indicado no Anexo II. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhã 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 194 DE 20  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.221, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso II 

do art. 5º e no inciso II do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo IV. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de: 

 

I - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre o Patrimônio e a Renda no valor de R$ 

2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), conforme indicado no Anexo I; 

 

II - Excesso de Arrecadação proveniente do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação no 

valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme indicado no Anexo II; e 

 

III - Excesso de Arrecadação proveniente da Receita da Dívida Ativa Tributária do ICMS no valor de R$ 

797.640,00 (setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta reais), conforme indicado no Anexo 

III. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 194 DE 20  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.222, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária nos Encargos Gerais do Estado/Encargos Financeiros no valor de R$ 

1.315.000,00 (hum milhão, trezentos e quinze mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 194 DE 20  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.223, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta mil reais), para 

reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta mil 

reais), para atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.650.000,00 (hum milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda0 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 195 DE 21  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.224, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Autoriza a Junta Comercial do Estado do Maranhão a realizar 

licitação de digitalização do acervo com recurso proveniente de 

convênio com o SEBRAE - MA. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, e Considerando a existência de prazo exíguo para 

execução de convênio celebrado com o SEBRAE - MA; 

 

Considerando a autorização contida no art. 4º da Lei nº 10.297/2015; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º . Fica autorizada a Junta Comercial do Estado do Maranhão a realizar a Licitação da 

digitalização do acervo de registro mercantil, limitando-se ao objeto especificado no Convênio nº 

005/2015, celebrado com o SEBRAE - MA. 

 

Art. 2º . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 195 DE 21  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.225, DE 21 DE OUTUBRO DE 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 milhões e cem mil reais), para reforço de 

dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura, crédito 

suplementar no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), para atender a programação 

constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária nos Encargos Gerais do Estado/Encargos Financeiros no valor de R$ 

2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Qualifica como Organização Social o Instituto Brasileiro de 

Gestão Hospitalar - IBGH. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica qualificado como Organização Social o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, 

sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Goiânia, Goiás, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 18.972.378/0001-12. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.227, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituída a IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a ser realizada 

em São Luís Maranhão, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2015, convocada pelo Conselho Estadual 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Maranhão - CEPD e apoiada da Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP. 

 

Art. 2º A IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência será precedida de 

Conferências Municipais, Fóruns Municipais ou Regionais e Reuniões Ampliadas, de acordo com o 

calendário estabelecido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

Art. 3º A Conferência desenvolverá seus trabalhos sob a temática: "O desafio na implementação das 

Políticas da Pessoa com Deficiência: A transversalidade como a radicalidade dos direitos humanos". 

 

Art. 4º A IV Conferência Estadual será presidida pelo Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, e, na ausência ou impedimento legal, pelo Vice-Presidente. 

 

Art. 5º As despesas com a IV Conferência Estadual correrão por conta da Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 

Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.228, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a classificação de locais insalubres do 

Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (DETRAN). 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições constitucionais e legais, 

tendo em vista o disposto nos arts 95, 96 e 97 da Lei Estadual nº 6.107/94, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aprovada a classificação dos locais insalubres das unidades administrativas da estrutura do 

Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (DETRAN), conforme Laudo nº 006/2015 - SPME, 

expedido pela Superintendência de Perícias Médicas da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência, 

em 15 de julho de 2015, na forma do disposto no Anexo deste Decreto. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.229, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; Lei Estadual nº 10.307 de 10.09.2015 e Decreto 

Estadual nº 31.139 de 22.09.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária na Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento no valor de R$ 

15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.230, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias na Universidade Estadual do Maranhão no valor de R$ 7.000.000,00 (sete 

milhões de reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.231, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso II do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, no valor R$ 4.989.738,00 

(quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e oito reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.232, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 2.463.645,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, 

seiscentos e quarenta e cinco reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.233, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO 2015 

 

DECRETO Nº 31.234, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária naSecretaria de Estado de Agricultura e Pecuária no valor de R$ 220.000,00 

(duzentos e vinte mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO 2015 

 

DECRETO Nº 31.235, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta reais), para 

reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.205 de 23.02.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta reais), para atender 

a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 19.550,00 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO 2015 

 

DECRETO Nº 31.236, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO 2015 

 

DECRETO Nº 31.237, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação 

constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme indicado no Anexo 

I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO 2015 

 

DECRETO Nº 31.238, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 40.335,00 (quarenta mil, trezentos e trinta e cinco reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO 2015 

 

DECRETO Nº 31.239, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta e dois mil, cinquenta e cinco 

reais e vinte e oito centavos), para reforço de dotações constantes 

da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida nos incisos I e II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos 

incisos I e VI do art. 5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 1º do 

Decreto Estadual nº 30.963 de 24.07.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, crédito suplementar no 

valor de R$ 2.552.055,28 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e 

vinte e oito centavos), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de: 

 

I - Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014 referente a 

Portaria Federal nº 4.100 de 17.12.2010, celebrada com o Ministério da Saúde no valor de R$ 62.855,28 

(sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme indicado no 

Anexo I; e 

 

II - Excesso Arrecadado proveniente da Portaria Federal nº 1.585 de 02.08.2013, celebrada com o 

Ministério da Saúde no valor de R$ 2.489.200,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e 

duzentos reais). 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.240, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado 

da Pesca e Aquicultura, 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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura, 

crédito suplementar no valor de R$ 127.784,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e quatro 

reais), para atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 127.784,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e 

quatro reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.241, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; na Lei Estadual nº 10.305 de 

04.09.2015 e na Medida Provisória nº 210 de 16.10.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria no valor de R$ 485.589,00 

(quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º  

DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.242, DE 22 DE OUTUBRO DE 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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo IV. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias: 

 

I - Na Secretaria de Estado da Comunicação Social no valor de R$ 5.947.436,00 (cinco milhões, 

novecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais), conforme indicado no Anexo I; 

 

II - Na Secretaria de Estado da Fazenda no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme 

indicado no Anexo II; e 

 

III - Na Secretaria de Estado da Infraestrutura no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil 

reais), conforme indicado no Anexo III. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.243, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a promoção de Delegados de Polícia Civil. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, usando da atribuição que lhe conferem os arts. 

2º, 4º e 6º, incisos I, II, III e IV da Lei nº 9.130, de 24 de março de 2010, e do Decreto nº 16.421, de 26 

de agosto de 1998, tendo em vista a Deliberação nº 076/2015-CPC, de 21 de setembro de 2015, 

publicada na Edição nº 187 do Diário Oficial do Estado, de 8 de outubro de 2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam promovidos, por antiguidade e merecimento, os Delegados de Polícia Civil constantes do 

Anexo Único. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta de créditos orçamentários próprios. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º 

de agosto de 2015. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 196 DE 22  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.244, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Delega competências ao Secretário de 

Estado de Gestão e Previdência. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da atribuição que lhe confere o 

parágrafo único do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam delegadas ao Secretário de Estado de Gestão e Previdência as competências para: 

 

I - exonerar servidores públicos civis e militares efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual, nas 

hipóteses de exoneração a pedido; 

 

II - agregar e reverter ao quadro, bem como licenciar a pedido, os servidores públicos militares no 

âmbito do Estado do Maranhão. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE OUTUBRO DE 

2015, 194° DA INDEPENDÊNCIA E 127° DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 198 DE 26  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.245, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso IV do art. 10 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

atender a programação constante do Anexo III. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias: 

 

I - Na Universidade Estadual do Maranhão no valor de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil 

reais), conforme indicado no Anexo I; e 

 

II - No Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão no valor de R$ 8.500.000,00 

(oito milhões e quinhentos mil reais) conforme indicado no Anexo II. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 198 DE 26  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.246, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso II 

do art. 5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Excesso de 

Arrecadação proveniente do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores no valor de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 198 DE 26  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.247, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Disciplina a celebração de Convênios para execução do 

Programa de Migração do Ensino Fundamental da Rede 

Estadual para os Municípios. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição do Estado do Maranhão e, 

 

Considerando o que preconiza a Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 211, que estabelece o 

Regime de Colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, como estratégia para a 

organização dos sistemas educacionais e para a garantia de universalização do ensino obrigatório; 

 

Considerando as disposições da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério - 

FUNDEB, na forma prevista no art.18; 

 

Considerando as disposições do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, que regulamenta a gestão 

dos recursos originários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização do Magistério - FUNDEB; 

 

Considerando as metas previstas no Plano Nacional de Educação - Lei nº 13.005/2014 e no Plano 

Estadual de Educação - Lei nº 10.099/2014, no que diz respeito à desagregação do IDEB por rede, a 

partir do fortalecimento das redes municipais, na oferta do Ensino Fundamental e da rede estadual, na 

oferta do Ensino Médio, no Estado do Maranhão; 

 

Considerando, ainda, a necessidade de implantação do Programa de Migração do Ensino Fundamental 

da Rede  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica autorizada a Secretaria de Estado da Educação a celebrar Convênios com os Municípios, 

para assegurar a implantação do Programa de Migração do Ensino Fundamental da Rede Estadual para a 

Rede Municipal, cuja finalidade é o atendimento ao ensino fundamental, mediante a transferência de 

alunos e de recursos originários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização do Magistério-FUNDEB, correspondente ao número de matrículas assumidas pelo 

Município. 

 

Art. 2º Os Convênios mencionados no artigo anterior deverão observar os requisitos estabelecidos pelo 

art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de 

junho de 1994 e as disposições deste Decreto, quanto às condições e formas de colaboração entre o 

Estado e os Municípios, de modo a assegurar a universalização do ensino fundamental obrigatório. 

 

Art. 3º A transferência de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização do Magistério - FUNDEB para os municípios que aderirem à municipalização dar-seá no 

exercício financeiro subsequente à transferência do total de matrículas apuradas no Censo Escolar 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, nos 

termos dos arts. 6º e 7º do Decreto nº 6.253, de 2007. 

 

Art. 4º Compete à Secretaria de Estado da Educação, na forma da legislação vigente, definir diretrizes 

para a organização, acompanhamento e avaliação do processo de matrícula, bem como da cessão de 

pessoal docente e das práticas curriculares, em nível de estado e município. 

 

Art. 5º Os municípios que aderirem ao programa de migração deverão viabilizar a permanência na 

escola de professores habilitados, garantir a disponibilidade de prédios escolares, equipamentos, 
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mobiliários, laboratórios e outros recursos materiais e humanos necessários à oferta do Ensino 

Fundamental. 

 

Parágrafo único. Caberá ao município organizar o processo de matrícula dos alunos que migrarem da 

rede estadual para a municipal. 

 

Art. 6º Poderá ser formalizado Termo de Gestão Compartilhada, com prazo de vigência de 02 (dois) 

anos prorrogável por igual período, nos municípios que não dispuserem de prédios em quantidade 

suficiente para atender, separadamente, aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, na forma do 

regime de colaboração previsto no art. 8º, da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, devendo 

obedecer aos critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado da Educação. 

 

Art. 7º Estado e municípios poderão firmar Termo de Cessão de Pessoal Docente, bens móveis e 

imóveis, com prazo de vigência de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, a fim de garantir a 

efetivação do processo de ensino aprendizagem das escolas inseridas no plano de municipalização, 

observados os seguintes critérios: 

 

I - a cessão de pessoal poderá ocorrer, após efetivada a transferência dos alunos, pelo prazo de até 03 

(três) anos, sem prorrogação, desde que comprovada a necessidade da medida; 

 

II - os mobiliários e equipamentos, adquiridos com recursos financeiros do Tesouro Estadual, só poderão 

ser cedidos após análise da Supervisão de Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação, que avaliará 

a necessidade de uso pelas escolas da rede estadual de ensino; 

 

III - a solicitação de cessão de prédios escolares, deverá ser requerida a cada 02 (dois) anos pelo 

município conveniado, condicionado o seu deferimento à avaliação dos dados do censo escolar e à 

anuência da Secretaria de Estado da Educação. 

 

Art. 8º A Secretaria de Estado da Educação tomará as providências cabíveis para regulamentação das 

unidades escolares da rede estadual de ensino fundamental a serem absorvidas pela rede municipal de 

ensino. 

 

Parágrafo único. Compete à Supervisão de Inspeção Escolar da Secretaria de Estado da Educação, 

implementar e acompanhar o processo de regulamentação de toda a documentação administrativa e 

arquivo escolar das unidades de ensino. 

 

Art. 9º A Secretaria de Estado da Educação constituirá a Comissão de Municipalização, formada por 

representantes de diversos setores da Secretaria, com competência para implementar os processos de 

municipalização referentes ao biênio 2015-2016, bem como reavaliar e readequar os processos iniciados 

em anos anteriores, observando-se as disposições deste decreto. 

 

Parágrafo único. A Comissão de Municipalização será conduzida por equipe técnica designada pela 

SEDUC, instituída por meio de Portaria da Secretaria de Estado da Educação e acompanhada por equipe 

específica das Secretarias de Educação de cada município envolvido, além de outras instituições afetas 

ao referido processo, como Sindicatos de Professores, Conselho Estadual de Educação - CEE/MA, 

Promotoria de Justiça da Educação e Colegiado Escolar. 

 

Art. 10. Fica estabelecida a data de 30 de outubro do ano em curso, para denúncia do convênio por 

qualquer dos convenentes, produzindo seus efeitos no exercício seguinte. 

 

Art. 11. Fica revogado o Decreto Estadual nº 28.017, de 15 de fevereiro de 2012. 

 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário de Estado da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 199 DE 27  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.248, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 reforço de dotação constante da Lei 

Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos incisos 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Casa Civil, crédito suplementar no valor de 

R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 199 DE 27  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.249, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo VI. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor R$ 2.605.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinco mil reais), 

conforme indicado nos Anexos I ao V. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 199 DE 27  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.250, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e nos incisos II e V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e na Lei Estadual nº 10.213 

de 09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante dos Anexos III ao X. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 42.742.365,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e quarenta 

e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais), conforme indicado nos Anexos I e II. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 200 DE 28  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.251, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 atos contra a administração 

pública, e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição do Estado do Maranhão, 

 

DECRETA 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão, a 

responsabilização objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 

pública estadual, de que trata a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

CAPÍTULO II 

DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Seção I 

Do Processo Administrativo de Responsabilização 

 

Art. 2º A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicação 

das sanções previstas no art. 6º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, será efetuada por 

meio de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

 

Seção II 

Da Instauração 

 

Art. 3º Compete aos Secretários de Estado ou dirigentes máximos dos órgãos ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, em suas áreas funcionais, a instauração de PAR para apuração 

da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica pela prática dos atos lesivos contra a administração 

pública estadual, previstos no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

Parágrafo único. A competência de que trata o caput será exercida de ofício ou mediante provocação. 

 

Art. 4º A autoridade competente para instauração do PAR, ao tomar ciência da possível ocorrência de 

ato lesivo à administração pública estadual, em sede de juízo de admissibilidade e mediante despacho 

fundamentado, decidirá: 

 

I - pela abertura de investigação preliminar; 

 

II - pela instauração de PAR; ou 

 

III - pelo arquivamento da matéria. 

 

Art. 5º A investigação de que trata o inciso I do art. 4º terá caráter facultativo, sigiloso e não punitivo e 

será destinada à apuração de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública 

estadual. 

 

§ 1º A portaria de instauração da investigação preliminar não será publicada na imprensa oficial. 
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§ 2º A investigação preliminar será conduzida por comissão composta por dois ou mais servidores 

efetivos. 

 

§ 3º Em entidades da administração pública estadual cujos quadros funcionais não sejam formados por 

servidores estatutários, a comissão a que se refere o §2º será composta por dois ou mais empregados 

públicos. 

 

§ 4º O prazo para conclusão da investigação preliminar não excederá noventa dias e poderá ser 

prorrogado por igual período, mediante solicitação justificada do presidente da comissão à autoridade 

instauradora. 

§ 5º Ao final da investigação preliminar, serão enviadas à respectiva autoridade instauradora competente 

as peças de informação obtidas, acompanhadas de relatório conclusivo acerca da existência de indícios 

de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública estadual, para decisão sobre a 

instauração do PAR. 

 

§ 6º Os autos de Procedimento de Investigação Preliminar - PIP, previsto no art. 7º, IV, Lei nº 10.204, de 

23 de fevereiro de 2015, ou de qualquer processo administrativo, poderão ser utilizados para decisão 

sobre a instauração do PAR, desde que contenha indícios da prática dos ilícitos previstos Lei Federal nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

Art. 6º O PAR será instaurado por meio de Portaria, que conterá, necessariamente: 

 

I - o nome do órgão ou entidade envolvido na ocorrência; 

 

II - os nomes e os cargos dos membros da comissão, com a indicação de um deles para presidi-la; 

 

III - a síntese dos fatos envolvidos na ocorrência; e, 

 

IV - o nome da pessoa jurídica envolvida, com a indicação, quando existente, do número de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 

 

§ 1º A portaria de instauração do PAR deverá ser publicada na imprensa oficial, indicando-se o nome 

completo do seu procurador ou advogado, se já houver. 

 

§ 2º O PAR será conduzido por comissão composta por dois ou mais servidores estáveis. 

 

§ 3º Em entidades da administração pública estadual cujos quadros funcionais não sejam formados por 

servidores estatutários, a comissão a que se refere o §2º será composta por dois ou mais 

empregados públicos. 

 

§ 4º A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo, 

sempre que necessário à elucidação do fato e à preservação da imagem dos envolvidos, ou quando 

exigido pelo interesse da administração pública, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

 

§ 5º A prévia abertura de investigação preliminar não é condição de procedibilidade para o PAR, já que 

o início deste pode basear-se em outros elementos indiciários. 

 

Seção III 

Da Instrução 

 

Art. 7º A comissão designada para conduzir o PAR avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará 

a pessoa jurídica para, no prazo de trinta dias, querendo, apresentar defesa escrita e especificar eventuais 

provas que pretende produzir. 

 

§ 1º Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, provas propostas pela pessoa jurídica que sejam 

ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 
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§ 2º Ao deferir pedido de produção de provas, a comissão fixará prazo razoável para a sua produção, 

conforme a complexidade da prova e a sua indispensabilidade, podendo rever o deferimento, por decisão 

fundamentada, em conformidade com o disposto no §1º. 

 

§ 3º Na hipótese de ser requerida a produção de prova testemunhal, incumbirá à pessoa jurídica juntar o 

rol no prazo de defesa, devendo as testemunhas comparecerem na data designada pela comissão, 

independentemente de intimação, sob pena de preclusão, intimando-se apenas a pessoa jurídica 

envolvida. 

 

§ 4º Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações e documentos referentes à existência e 

ao funcionamento de programa de integridade, a comissão processante deverá examiná-lo segundo os 

parâmetros indicados no presente Decreto, para a dosimetria das sanções a serem aplicadas. 

 

§ 5º A comissão, para o devido e regular exercício de suas funções, poderá a qualquer tempo: 

 

I - propor à autoridade instauradora a suspensão cautelar dos efeitos do ato ou do processo objeto da 

investigação; 

 

II - determinar a produção das diligências e provas que entender pertinentes, ainda que não requeridas 

pela defesa; 

III - solicitar a atuação de especialistas com notório conhecimento, de órgãos e entidades públicos ou de 

outras organizações, para auxiliar na análise da matéria sob exame; e 

 

IV - solicitar ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades lesados que 

requeira as medidas necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca 

e apreensão, no País ou no exterior. 

 

§ 6º Na hipótese de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela 

comissão, a pessoa jurídica poderá apresentar alegações finais no prazo de dez dias, contado da data do 

deferimento ou da intimação de juntada das provas pela comissão. 

 

Art. 8º É dever da autoridade máxima do órgão ou entidade da administração pública estadual dar 

ciência, formalmente, à Secretaria de Estado da Transparência e Controle, no prazo de até dez dias, 

sobre denúncias, representações ou ocorrências que em tese, indicariam a prática de atos lesivos 

previstos no art. 5º da Lei Federal n.º 12.486, de 1º de agosto de 2013. 

 

Art. 9º A comissão deverá autuar todos os indícios, provas e elementos que indiquem a prática dos atos 

lesivos contra a administração pública estadual, numerando e rubricando todas as folhas do processo. 

 

§ 1º Quando necessário, a comissão deverá autuar cópias de processos administrativos como apensos, 

certificando o fato nos autos do processo principal. 

 

§ 2º A comissão poderá realizar diretamente, requisitar de qualquer órgão da administração pública 

estadual ou solicitar de órgão público não integrante do Poder Executivo do Estado do Maranhão as 

diligências que se fizerem necessárias para a eficiente instrução do PAR. 

 

§ 3º Na instrução do PAR, a comissão poderá requisitar a qualquer autoridade ou órgão da administração 

pública estadual, ou a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, cujos atos 

estejam sujeitos ao exame do controle interno, documentos, exames, diligências e esclarecimentos 

necessários à sua atuação. 

 

Art. 10. As intimações serão feitas por meio eletrônico, via postal com aviso de recebimento ou por 

qualquer outro meio que assegure a certeza de ciência da pessoa jurídica acusada, sendo o prazo contado 

a partir da data da cientificação oficial. 

 

§ 1º Caso não tenha êxito a intimação de que trata o caput, será feita nova intimação por meio de edital 

publicado na imprensa oficial, em jornal de grande circulação no Estado da Federação em que a pessoa 
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jurídica tenha sede, e no sítio eletrônico do órgão ou entidade pública responsável pela apuração do 

PAR, contando-se o prazo para apresentação da defesa a partir da última data de publicação do edital. 

 

§ 2º Em se tratando de pessoa jurídica que não possua sede, filial ou representação no País e sendo 

desconhecida sua representação no exterior, frustrada a intimação nos termos do caput, será feita nova 

intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico do órgão ou entidade 

público responsável pela apuração do PAR, contando-se o prazo para apresentação da defesa a partir da 

última data de publicação do edital. 

 

§ 3º Da notificação constará: 

 

I - a identificação da pessoa jurídica e o número de sua inscrição no CNPJ; 

 

II - a indicação do órgão ou entidade envolvido na ocorrência e o número do processo administrativo 

instaurado; 

 

III - a descrição sucinta dos atos lesivos supostamente praticados contra a administração pública estadual 

e as sanções cabíveis; 

 

IV - a informação sobre eventual decisão administrativa cautelar; 

 

V - o prazo para a apresentação da defesa escrita sobre os fatos descritos no processo, bem como para a 

especificação das provas que se pretenda produzir; 

 

VI - o horário de funcionamento do órgão, onde será franqueada vista dos autos para cópia; 

 

VII - a indicação precisa do local onde a defesa deverá ser protocolizada; e 

 

VIII - a informação de que o processo continuará independentemente da apresentação de defesa pela 

pessoa jurídica. 

§ 4º As intimações no decorrer do processo serão realizadas observando os mesmos procedimentos da 

notificação inicial. 

 

§ 5º Quando houver advogado habilitado no processo, as intimações deverão ser endereçadas ao mesmo, 

no endereço por indicado no processo ou, na sua falta, no endereço constante nos cadastros da Ordem 

dos Advogados do Brasil - OAB, dispensando a intimação para a parte por ele representada. 

 

§ 6º Incumbe às partes, seus representantes legais, procuradores ou advogados manterem sempre 

atualizados os seus endereços, informando nos autos do processo quaisquer mudanças, presumindo-se 

recebida a correspondência enviada para o endereço nele constante. 

 

§ 7º A partir da decisão de julgamento, inclusive, as intimações serão feitas apenas mediante publicação 

no Diário Oficial do Estado, passando a contar os prazos da data da publicação. 

 

Art. 11. A pessoa jurídica poderá acompanhar o PAR por meio de seus representantes legais, 

procuradores ou advogados, sendo-lhes assegurado amplo acesso aos autos. 

 

Parágrafo único. É vedada a retirada dos autos da repartição pública, sendo autorizada a obtenção de 

cópias mediante requerimento. 

 

Art. 12. Encerrada a fase de instrução, a comissão emitirá relatório final, contendo: 

 

I - a descrição dos fatos apurados; 

 

II - o detalhamento das provas ou a indicação de sua insuficiência; 

 

III - os argumentos jurídicos que o lastreiam; 
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IV - a conclusão quanto à responsabilização ou não da pessoa jurídica; 

 

V - as sanções a serem aplicadas e sua gradação, quando for o caso; e, 

 

VI - recomendações de desconsideração da personalidade jurídica, quando for o caso. 

 

Parágrafo único. O relatório final do PAR será encaminhado à autoridade competente para julgamento, 

o qual será precedido de manifestação jurídica, elaborada pelo órgão competente. 

 

Art. 13. O prazo para a conclusão do PAR não excederá cento e oitenta dias, admitida prorrogação por 

meio de solicitação do presidente da comissão à autoridade instauradora, que decidirá de forma 

fundamentada. 

 

Parágrafo único. O prazo previsto no caput será contado da data de publicação do ato de instauração do 

PAR. 

 

Seção IV 

Do Julgamento 

 

Art. 14. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR será publicada no 

Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico do órgão ou entidade público responsável pela instauração 

do PAR. 

 

§ 1º Quando do julgamento, caso seja verificada a ocorrência de eventuais ilícitos a serem apurados em 

outras instâncias, o relatório da comissão será encaminhado, pela autoridade julgadora: 

 

I - ao Ministério Público; 

 

II - à Procuradoria-Geral do Estado e seus órgãos vinculados, no caso de órgãos da administração 

pública direta, autarquias e fundações públicas estaduais; 

 

III - ao órgão de representação judicial ou equivalente no caso de órgãos ou entidades da administração 

pública não abrangidos pelo inciso II; ou 

 

IV - a outros órgãos responsáveis pela responsabilização pelos ilícitos. 

 

§ 2º Na hipótese de julgamento contrário ao relatório da comissão, a decisão deverá ser fundamentada 

com base nas provas produzidas no PAR. 

Art. 15. Da decisão administrativa sancionadora caberá recurso com efeito suspensivo, no prazo de dez 

dias, contado da data de publicação da decisão no Diário Oficial do Estado, ao Governador do Estado. 

 

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 

cinco dias, o encaminhará ao Secretário de Estado de Transparência e Controle, a quem competirá 

opinar antes da decisão do Governador do Estado. 

 

§ 2º Quando o recurso for interposto contra decisão do Secretário de Estado de Transparência e 

Controle, se este não a reconsiderar no prazo de cinco dias, encaminhará os autos do processo ao 

Procurador- Geral do Estado, a quem competirá opinar antes da decisão do Governador do Estado. 

 

§ 3º As decisões que não forem impugnadas por recurso deverão ser cumpridas pela pessoa jurídica 

contra a qual foram impostas sanções no PAR no prazo de trinta dias, contado do fim do prazo para a 

interposição do recurso. 

 

§ 4º Mantida a decisão administrativa sancionadora, será concedido à pessoa jurídica novo prazo de 

trinta dias para cumprimento das sanções que lhe foram impostas, contado da data de publicação da nova 

decisão. 
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Art. 16. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, ou em outras normas sobre licitações e contratos da administração pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, poderão ser apurados e 

julgados conjuntamente, nos mesmos autos, aplicando-se o rito procedimental previsto neste Decreto. 

 

§ 1º Concluída a apuração de que trata o caput e havendo autoridades distintas competentes para 

julgamento, o processo será encaminhado primeiramente àquela de nível mais elevado, para que julgue 

no âmbito de sua competência. 

 

§ 2º Para fins do disposto no caput, o chefe da unidade responsável no órgão ou entidade pela gestão de 

licitações e contratos deve comunicar à autoridade prevista no art. 3º sobre eventuais fatos que 

configurem atos lesivos previstos no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

Art. 17. A Secretaria de Estado da Transparência e Controle possui, no âmbito do Poder Executivo do 

Estado do Maranhão, competência: 

 

I - concorrente para a abertura de investigação preliminar e para instaurar e julgar PAR; e 

 

II - exclusiva para avocar os processos instaurados para continuidade, para exame de sua regularidade ou 

para corrigir lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. 

 

§ 1º A Secretaria de Estado da Transparência e Controle poderá exercer, a qualquer tempo, a 

competência prevista no caput. 

 

§ 2º Ficam os órgãos e entidades da administração pública obrigados a encaminhar à Secretaria de 

Estado da Transparência e Controle todos os documentos e informações que lhes forem solicitados, 

incluídos os autos originais dos processos que eventualmente estejam em curso. 

 

Art. 18. No prazo de cinco dias da abertura ou da instauração, a Secretaria de Estado da Transparência e 

Controle deverá ser comunicada de investigação preliminar e de PAR em trâmite em qualquer órgão ou 

entidade da administração pública estadual, devendo ser comunicada também do julgamento. 

 

Parágrafo único. Ainda nos processos instaurados em outros órgãos ou entidades da administração 

pública estadual, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle poderá ter acesso às suas peças e 

acompanhar o andamento de qualquer ato processual, a qualquer tempo. 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DOS ENCAMINHAMENTOS 

JUDICIAIS 

 

Seção I 

Disposições gerais 

 

Art. 19. As pessoas jurídicas estão sujeitas às seguintes sanções administrativas, nos termos do art. 6º da 

Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: 

 

I - multa; e 

 

II - publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. 

 

Art. 20. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública e tenha ocorrido 

a apuração conjunta prevista no art. 16, a pessoa jurídica também estará sujeita a sanções administrativas 

que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a 

administração pública, a serem aplicadas no PAR. 

 

Seção II 
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Da Multa 

 

Art. 21. O cálculo da multa se inicia com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais 

do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do PAR: 

 

I - um por cento a dois e meio por cento havendo continuidade dos atos lesivos no tempo; 

 

II - um por cento a dois e meio por cento para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou 

gerencial da pessoa jurídica; 

 

III - um por cento a quatro por cento no caso de interrupção no fornecimento de serviço público ou na 

execução de obra contratada; 

 

IV - um por cento para a situação econômica do infrator com base na apresentação de índice de 

Solvência Geral - SG e de Liquidez Geral - LG superiores a um e de lucro líquido no último exercício 

anterior ao da ocorrência do ato lesivo; 

 

V - cinco por cento no caso de reincidência, assim definida a ocorrência de nova infração, idêntica ou 

não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

em menos de cinco anos, contados da publicação do julgamento da infração anterior; e 

 

VI - no caso dos contratos e obrigações mantidos ou pretendidos com o órgão ou entidade lesado, serão 

considerados, na data da prática do ato lesivo, os seguintes percentuais: 

 

a) um por cento em contratos acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) até o limite 

de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

 

b) dois por cento em contratos acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) até o limite de R$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); 

 

c) três por cento em contratos acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) até o limite de R$ 

250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); 

 

d) quatro por cento em contratos acima de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) 

até o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); e 

 

e) cinco por cento em contratos acima de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). 

 

§ 1º No cálculo, deverão ser computados os percentuais mínimos dos incisos I, II e III, elevando-se 

proporcionalmente até o limite máximo em cada item, conforme o caso. 

 

§ 2º Quanto aos incisos IV, V e VI, somente serão computados os percentuais indicados quando 

verificada a hipótese de incidência. 

 

Art. 22. Do resultado da soma dos fatores do art. 21, serão subtraídos os valores correspondentes aos 

seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da 

instauração do PAR: 

 

I - um por cento no caso de não consumação da infração; 

 

II - um e meio por cento no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que 

tenha dado causa; 

 

III - um por cento a um e meio por cento para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a 

investigação ou a apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência; 

 

IV - dois por cento no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do 

PAR acerca da ocorrência do ato lesivo; e 
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V - um por cento a quatro por cento para comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um 

programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no presente Decreto. 

 

Art. 23. Caso o resultado das operações de soma e subtração previstos no art. 21 e no art. 22 apresente 

valor igual ou menor a zero, o valor da multa corresponderá, conforme o caso, a: 

 

I - um décimo por cento do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAR; ou 

 

II - R$ 6.000,00 (seis mil reais), na hipótese do art. 26. 

 

Art. 24. A existência e quantificação dos fatores previstos no art. 21 e no art. 22, deverá ser apurada no 

PAR e evidenciada no relatório final da comissão, o qual também conterá a estimativa, sempre que 

possível, dos valores da vantagem auferida e da pretendida. 

 

§ 1º Em qualquer hipótese, o valor final da multa terá como limite: 

 

I - mínimo, o maior valor entre o da vantagem auferida e o previsto no art. 23; e 

 

II - máximo, o menor valor entre: 

 

a) vinte por cento do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAR; ou 

 

b) três vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida. 

 

§ 2º O valor da vantagem auferida ou pretendida equivale aos ganhos obtidos ou pretendidos pela pessoa 

jurídica que não ocorreriam sem a prática do ato lesivo, somado, quando for o caso, ao valor 

correspondente a qualquer vantagem indevida prometida ou dada a agente público ou a terceiros a ele 

relacionados. 

 

§ 3º Para fins do cálculo do valor de que trata o §2º, serão deduzidos custos e despesas legítimos 

comprovadamente executados ou que seriam devidos ou despendidos caso o ato lesivo não 

tivesse ocorrido. 

 

Art. 25. Para o cálculo da multa, o faturamento bruto compreende a receita bruta de que trata o art. 12 

do Decreto-Lei Federal nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977. 

 

§ 1º Para os contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, o 

faturamento bruto compreende a receita bruta de que trata o §1º do art. 3º da Lei Complementar Federal 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

§ 2º Excluem-se do faturamento bruto os tributos de que trata o inciso III do §1º do art. 12 do Decreto-

Lei Federal nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977. 

 

§ 3º Os valores de que tratam este artigo, poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de: 

 

I - compartilhamento de informações tributárias, na forma do inciso II do §1º do art. 198 da Lei Federal 

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional; e 

 

II - registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica acusada, no país ou no estrangeiro. 

 

§ 4º A pessoa jurídica envolvida poderá apresentar, juntamente com a sua defesa, as informações acerca 

do seu faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAR, apresentando 

documentos idôneos. 
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Art. 26. Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica no 

ano anterior ao da instauração ao PAR, os percentuais dos fatores indicados no art. 21 e no art. 22 

incidirão: 

 

I - sobre o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica no ano em que ocorreu o ato lesivo, no caso de 

a pessoa jurídica não ter tido faturamento no ano anterior ao da instauração ao PAR; 

II - sobre o montante total de recursos recebidos pela pessoa jurídica sem fins lucrativos no ano em que 

ocorreu o ato lesivo; ou 

III - nas demais hipóteses, sobre o faturamento anual estimável da pessoa jurídica, levando em 

consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou o estado de seus negócios, tais 

como patrimônio, capital social, número de empregados, contratos, dentre outras. 

 

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput, o valor da multa será limitado entre R$ 6.000,00 

(seis mil reais) e R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 

 

Art. 27. Com a assinatura do acordo de leniência, a multa aplicável será reduzida conforme a fração nele 

pactuada, observado o limite previsto no §2º do art. 16 da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

 

§ 1º O valor da multa prevista na hipótese contida no caput, após a redução, poderá ser inferior ao limite 

mínimo previsto no art. 6º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

§ 2º No caso da autoridade signatária declarar o descumprimento do acordo de leniência por falta 

imputável à pessoa jurídica colaboradora, o valor integral encontrado antes da redução de que trata o 

caput será cobrado na forma do presente Decreto, descontando-se as frações da multa eventualmente já 

pagas. 

 

Seção III 

 

Da Publicação Extraordinária da Decisão Administrativa 

Sancionadora 

 

Art. 28. A pessoa jurídica sancionada administrativamente pela prática de atos lesivos contra a 

administração pública, nos termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, publicará a decisão 

administrativa sancionadora na forma de extrato da decisão, expedido pela autoridade responsável pelo 

julgamento, cumulativamente: 

 

I - em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa 

jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional; 

 

II - em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade 

que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de trinta dias; e, 

 

III - em seu sítio eletrônico, pelo prazo de trinta dias e em destaque na página principal do referido sítio. 

 

Parágrafo único. A publicação a que se refere o caput será feita a expensas da pessoa jurídica 

sancionada. 

 

Seção IV 

Da Cobrança da Multa Aplicada 

 

Art. 29. A multa aplicada ao final do PAR será integralmente recolhida pela pessoa jurídica sancionada 

no prazo previsto no art. 15, §3º ou §4º. 

 

§ 1º Feito o recolhimento, a pessoa jurídica sancionada apresentará ao órgão ou entidade que aplicou a 

sanção documento que ateste o pagamento integral do valor da multa imposta. 
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§ 2º Decorrido o prazo para o pagamento voluntário sem que a multa tenha sido recolhida ou não tendo 

ocorrido a comprovação de seu pagamento integral, o órgão ou entidade que a aplicou encaminhará o 

débito para inscrição em Dívida Ativa Estadual ou das autarquias e fundações públicas estaduais. 

 

§ 3º Caso a entidade que aplicou a multa não possua Dívida Ativa, o valor será cobrado 

independentemente de prévia inscrição. 

 

§ 4º Além do encaminhamento para a inscrição na Dívida Ativa, o órgão ou entidade que a aplicou a 

multa e a Secretaria de Estado da Fazenda poderão se valer de todos os mecanismos regulares para a 

cobrança da dívida e inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, conforme admitido 

pela legislação em vigor. 

 

§ 5º Após o prazo para o pagamento voluntário, a multa imposta poderá ser descontada de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração, a qualquer título, mediante provocação pela autoridade 

julgadora, pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle, pela Procuradoria-Geral do Estado ou 

pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

 

Seção V 

Dos Encaminhamentos Judiciais 

 

Art. 30. As medidas judiciais, no País ou no exterior, a cobrança da multa administrativa aplicada no 

PAR, a promoção da publicação extraordinária, a persecução das sanções referidas nos incisos I a IV do 

caput do art. 19 da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, a reparação integral dos danos e 

prejuízos, além de eventual atuação judicial para a finalidade de instrução ou garantia dos processos 

administrativo ou judicial ou preservação do acordo de leniência, serão solicitadas ao órgão de 

representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades lesados. 

 

CAPÍTULO IV 

DO ACORDO DE LENIÊNCIA 

 

Art. 31. O acordo de leniência será celebrado com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos 

atos lesivos previstos na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e dos ilícitos administrativos 

previstos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e em outras normas de licitações e contratos, 

com vistas à isenção ou à atenuação das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com as 

investigações e o processo administrativo, devendo resultar dessa colaboração: 

 

I - a identificação dos demais envolvidos na infração administrativa, quando couber; e 

 

II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem a infração sob apuração. 

 

Art. 32. Compete à Secretaria de Estado da Transparência e Controle celebrar acordos de leniência no 

âmbito do Poder Executivo estadual. 

 

Art. 33. A pessoa jurídica que pretenda celebrar acordo de leniência deverá: 

 

I - ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apuração de ato lesivo específico, quando tal 

circunstância for relevante; 

 

II - ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo a partir da data da propositura do acordo; 

 

III - admitir sua participação na infração administrativa; 

 

IV - cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo e comparecer, 

sob suas expensas e sempre que solicitada, aos atos processuais, até o seu encerramento; e 

 

V - fornecer informações, documentos e elementos que comprovem a infração administrativa. 
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§ 1º O acordo de leniência de que trata o caput será proposto pela pessoa jurídica, por seus 

representantes, na forma de seu estatuto ou contrato social, ou por meio de procurador com poderes 

específicos para tal ato, observado o disposto no art. 26 da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

 

§ 2º A proposta do acordo de leniência poderá ser feita até a conclusão do relatório a ser elaborado no 

PAR. 

 

Art. 34. A proposta de celebração de acordo de leniência poderá ser feita de forma oral ou escrita, 

oportunidade em que a pessoa jurídica proponente declarará expressamente que foi orientada a respeito 

de seus direitos, garantias e deveres legais e de que o não atendimento às determinações e solicitações da 

Secretaria de Estado da Transparência e Controle durante a etapa de negociação importará a desistência 

da proposta. 

 

§ 1º A proposta apresentada receberá tratamento sigiloso e o acesso ao seu conteúdo será restrito aos 

servidores especificamente designados pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle para 

participar da negociação do acordo de leniência, ressalvada a possibilidade da proponente autorizar a 

divulgação ou compartilhamento da existência da proposta ou de seu conteúdo, desde que haja anuência 

da Secretaria de Estado da Transparência e Controle. 

 

§ 2º Poderá ser firmado memorando de entendimentos entre a pessoa jurídica proponente e a Secretaria 

de Estado da Transparência e Controle para formalizar a proposta e definir os parâmetros do acordo 

de leniência. 

 

§ 3º Uma vez proposto o acordo de leniência, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle poderá 

requisitar os autos de processos administrativos em curso em outros órgãos ou entidades da 

administração pública estadual relacionados aos fatos objeto do acordo. 

 

Art. 35. A negociação a respeito da proposta do acordo de leniência deverá ser concluída no prazo de 

cento e oitenta dias, contado da data de apresentação da proposta. 

 

Parágrafo único. A critério da Secretaria de Estado da Transparência e Controle, poderá ser prorrogado 

o prazo estabelecido no caput, caso presentes circunstâncias que o exijam. 

 

Art. 36. Não importará em reconhecimento da prática do ato lesivo investigado a proposta de acordo de 

leniência rejeitada, da qual não se fará qualquer divulgação, ressalvado o disposto no § 1º do art. 34. 

 

Art. 37. A pessoa jurídica proponente poderá desistir da proposta de acordo de leniência a qualquer 

momento que anteceda a assinatura do referido acordo. 

 

Art. 38. Caso o acordo não venha a ser celebrado, os documentos apresentados durante a negociação 

serão devolvidos, sem retenção de cópias, à pessoa jurídica proponente e será vedado seu uso para fins 

de responsabilização, exceto quando a administração pública federal tiver conhecimento deles 

independentemente da apresentação da proposta do acordo de leniência. 

 

Art. 39. O acordo de leniência estipulará as condições para assegurar a efetividade da colaboração e o 

resultado útil do processo, do qual constarão cláusulas e obrigações que, diante das circunstâncias do 

caso concreto, reputem-se necessárias. 

 

Art. 40. O acordo de leniência conterá, entre outras disposições, cláusulas que versem sobre: 

 

I - o compromisso de cumprimento dos requisitos previstos nos incisos II a V do caput do art. 33; 

 

II - a perda dos benefícios pactuados, em caso de descumprimento do acordo; 

 

III - a natureza de título executivo extrajudicial do instrumento do acordo; e 
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IV - a adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme os parâmetros 

estabelecidos no Capítulo V. 

 

Art. 41. A Secretaria de Estado da Transparência e Controle poderá conduzir e julgar os processos 

administrativos que apurem infrações administrativas previstas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e em outras normas de licitações e contratos, 

cujos fatos tenham sido noticiados por meio do acordo de leniência. 

 

Art. 42. Até a celebração do acordo de leniência pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle, 

a identidade da pessoa jurídica signatária do acordo não será divulgada ao público, ressalvado o disposto 

no § 1º do art. 38. 

 

Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Transparência e Controle manterá restrito o acesso aos 

documentos e informações comercialmente sensíveis da pessoa jurídica signatária do acordo de 

leniência. 

 

Art. 43. Uma vez cumprido o acordo de leniência pela pessoa jurídica colaboradora, serão declarados 

em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos 

seguintes efeitos: 

 

I - isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora; 

 

II - isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de 

órgãos ou entidades públicos e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público; 

 

III - redução do valor final da multa aplicável, observado o disposto no art. 27; ou 

 

IV - isenção ou atenuação das sanções administrativas previstas nos art. 86 a art. 88 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, ou de outras normas de licitações e contratos. 

 

Parágrafo único. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integrarem 

o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que tenham firmado o acordo em conjunto, 

respeitadas as condições nele estabelecidas. 

 

CAPÍTULO V 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

 

Art. 44. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa 

jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes 

com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira. 

 

Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com 

as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o 

constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade. 

 

Art. 45. Para fins do disposto no § 4º do art. 7º, o programa deintegridade será avaliado, quanto a sua 

existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio 

visível e inequívoco ao programa; 

 

II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os 

empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos; 

 

III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a 

terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; 
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IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 

 

V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade; 

 

VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica; 

 

VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e 

demonstrações financeiros da pessoa jurídica; 

 

VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na 

execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que 

intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de 

autorizações, licenças, permissões e certidões; 

 

IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa 

de integridade e fiscalização de seu cumprimento; 

 

X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e 

de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; 

 

XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; 

 

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a 

tempestiva remediação dos danos gerados; 

 

XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, 

fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; 

 

XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do 

cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas 

envolvidas; 

 

XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, 

detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013; e 

 

XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos. 

 

§ 1º Na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo, serão considerados o porte e especificidades da 

pessoa jurídica, tais como: 

 

I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores; 

 

II - a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretorias ou setores; 

III - a utilização de agentes intermediários como consultores ou representantes comerciais; 

 

IV - o setor do mercado em que atua; 

 

V - os países em que atua, direta ou indiretamente; 

 

VI - o grau de interação com o setor público e a importância de autorizações, licenças e permissões 

governamentais em suas operações; 

 

VII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econômico; e 

 

VIII - o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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§ 2º A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto de apuração será 

considerada para fins da avaliação de que trata o caput. 

 

§ 3º Na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte, serão reduzidas as formalidades dos 

parâmetros previstos neste artigo, não se exigindo, especificamente, os incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e 

XV do caput. 

 

§ 4º Caberá ao Secretário de Estado de Transparência e Controle expedir orientações, normas e 

procedimentos complementares referentes à avaliação do programa de integridade de que trata este 

Capítulo. 

 

§ 5º A redução dos parâmetros de avaliação para as microempresas e empresas de pequeno porte de que 

trata o § 3º 

poderá ser objeto de regulamentação por ato do Secretário de Estado de Transparência e Controle. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS 

E SUSPENSAS E DO CADASTRO NACIONAL DE 

EMPRESAS PUNIDAS 

 

Art. 46. Independente da inscrição em cadastros estaduais ou em outros cadastros, deverão ser inscritas 

no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, instituído e mantido pela União 

Federal, de que trata o art. 23 da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, informações referentes 

às sanções administrativas impostas a pessoas físicas ou jurídicas que impliquem restrição ao direito de 

participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública de qualquer esfera 

federativa, entre as quais: 

 

I - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública, conforme disposto no inciso III do caput do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993; 

 

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme disposto 

no inciso  

IV do caput do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

III - impedimento de licitar e contratar com União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme 

disposto no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

 

IV - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme 

disposto no art. 47 da Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011; 

 

V - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública, conforme disposto no inciso IV do caput do art. 33 da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011; e 

 

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme disposto 

no inciso V do caput do art. 33 da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 

Parágrafo único. Poderão ser registradas no CEIS outras sanções que impliquem restrição ao direito de 

participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, mesmo que não previstas 

nos incisos do caput, ainda que não sejam de natureza administrativa. 

 

Art. 47. Independente da inscrição em cadastros estaduais ou em outros cadastros, deverão ser inscritas 

no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, instituído e mantido pela União Federal, de que 

trata o art. 22 da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, informações referentes: 

 

I - às sanções impostas com fundamento na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; e 
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II - ao descumprimento de acordo de leniência celebrado com fundamento na Lei Federal nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013. 

 

Parágrafo único. As informações sobre os acordos de leniência celebrados com fundamento na Lei 

Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão registradas no CNEP após a celebração do acordo, 

exceto se causar prejuízo às investigações ou ao processo administrativo. 

 

Art. 48. Constarão do CEIS e do CNEP, sem prejuízo de outros a serem estabelecidos pela 

Controladoria-Geral da União, dados e informações referentes a: 

 

I - nome ou razão social da pessoa física ou jurídica sancionada; 

 

II - número de inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou da 

pessoa física no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 

III - tipo de sanção; 

 

IV - fundamentação legal da sanção; 

 

V - número do processo no qual foi fundamentada a sanção; 

 

VI - data de início de vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção ou data de aplicação da 

sanção; 

 

VII - data final do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando couber; 

 

VIII - nome do órgão ou entidade sancionador; e 

 

IX - valor da multa, quando couber. 

 

Art. 49. A exclusão dos dados e informações constantes do CEIS ou do CNEP se dará: 

 

I - com fim do prazo do efeito limitador ou impeditivo da sanção; ou 

 

II - mediante requerimento da pessoa jurídica interessada, após cumpridos os seguintes requisitos, 

quando aplicáveis: 

 

a) publicação da decisão de reabilitação da pessoa jurídica sancionada, nas hipóteses dos incisos II e VI 

do caput do art. 46; 

 

b) cumprimento integral do acordo de leniência; 

 

c) reparação do dano causado; ou 

 

d) quitação da multa aplicada. 

 

Art. 50. O fornecimento dos dados e informações de que tratam os art. 46 a art. 48, pelos órgãos e 

entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de cada uma das esferas de governo, será 

disciplinado pela Controladoria-Geral da União. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 51. As informações referentes ao PAR instaurado no âmbito dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Estadual serão registradas no sistema de gerenciamento de processos administrativos mantido 

pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle, conforme ato do respectivo Secretário. 
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Art. 52. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à administração pública estadual 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

Art. 53. Caberá ao Secretário de Estado da Transparência e Controle expedir orientações e 

procedimentos complementares para a execução deste Decreto. 

 

Art. 54. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 28 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO 

Secretária de Estado de Transparência e Controle 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 201 DE 29  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.252, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Titulação aos 

servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá 

outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedida Gratificação por Titulação, com base no art. 35 da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 

2013, aos servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação, 

constantes do Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta de dotação prevista no orçamento do 

Estado. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 201 DE 29  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.253, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo III. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 49.605.000,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e cinco 

mil reais), conforme indicado nos Anexos I e II. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º  

DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 201 DE 29  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.254, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias na Universidade Estadual do Maranhão no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.255, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e nos incisos II e V do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 2.272.938,00 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, 

novecentos e trinta e oito reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 201 DE 29  DE OUTUBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.256, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

64, inciso III, da Constituição Estadual, e considerando a necessidade de estabelecimento de regras e 

procedimentos, inclusive orçamentários, para a operacionalização da Lei Complementar Federal nº 151, 

de 5 de agosto de 2015, nos termos do disposto em seu art. 11, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou 

administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado do Maranhão seja parte, considerados 

todos os seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, serão efetuados em instituição 

financeira oficial. 

 

Art. 2º A instituição financeira oficial, a que se refere o art. 1º deste Decreto, transferirá para a Conta 

Única do Tesouro do Estado, 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos judiciais e 

administrativos, tributários e não tributários, bem como os respectivos acessórios, em que o Estado seja 

parte, observados os seguintes prazos: 

 

I - em até 15 (quinze) dias após a apresentação de cópia do termo de compromisso de que trata o art. 5º 

deste Decreto; 

 

II - após a transferência de que trata o inciso I deste artigo, os repasses subsequentes deverão ser 

efetuados no terceiro dia útil da semana seguinte à dos depósitos. 

 

Parágrafo único. Sobre o valor atualizado da parcela transferida à conta única do Tesouro do Estado, na 

forma do caput deste artigo, o Poder Executivo repassará, mensalmente, ao Tribunal de Justiça a 

diferença entre a remuneração atribuída originalmente aos depósitos judiciais e a fixada em convênio ou 

contrato firmado entre o Tribunal de Justiça e a instituição financeira. 

 

Art. 3º O fundo de reserva dos depósitos judiciais e administrativos, a ser mantido junto à instituição 

financeira referida no art. 1º, é destinado a garantir a restituição da parcela transferida à Conta Única do 

Tesouro, nos termos do disposto no art. 2º deste Decreto. 

 

§ 1º O montante dos depósitos judiciais e administrativos não repassados à Conta Única do Tesouro 

constituirá o fundo de reserva referido no caput deste artigo, cujo saldo não poderá ser inferior a 30% 

(trinta por cento) do total dos depósitos de que trata o art. 1º deste Decreto, acrescidos da remuneração 

que lhes foi atribuída. 

 

§ 2º A constituição do fundo de reserva será realizada pela instituição financeira em até 15 (quinze) dias 

após a apresentação de cópia do termo de compromisso de que trata o art. 5º deste Decreto. 

 

§ 3º Os valores recolhidos ao fundo de reserva terão remuneração equivalente à taxa referencial do 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais. 

 

Art. 4º Compete à instituição financeira manter escrituração individualizada para cada depósito efetuado 

na forma do art. 1º deste Decreto, discriminando: 

 

I - o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída; e 
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II - o valor da parcela do depósito mantido na instituição financeira, nos termos do § 1º do art. 3º, a 

remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos decorrentes do disposto no § 3º do art. 

3º deste Decreto. 

 

Art. 5º A habilitação ao recebimento das transferências referidas no art. 2º deste Decreto é condicionada 

à apresentação ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão de termo de compromisso do Estado, que 

deverá prever: 

I - a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira, observado o disposto no § 1º do art. 3º 

deste Decreto; 

 

II - a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos depósitos 

judiciais mantida na instituição financeira nos termos do § 1º do art. 3º, condição esta a ser observada a 

cada transferência recebida na forma do art. 2º deste Decreto; 

III - a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do disposto nos arts. 9º e 10 

deste Decreto; e 

 

IV - a recomposição do fundo de reserva, em até 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação da 

instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no § 1º do art. 3º 

deste Decreto. 

 

Art. 6º Para identificação dos depósitos, o Estado do Maranhão manterá atualizada junto à instituição 

financeira a relação de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ dos órgãos e 

entidades que integram a Administração Direta e Indireta do Estado. 

 

Art. 7º A instituição financeira oficial tratará de forma segregada os depósitos judiciais e os depósitos 

administrativos, tributários e não tributários, devendo informar ao Estado a natureza do depósito de 

forma individualizada. 

 

Art. 8º Os recursos repassados à Conta Única do Tesouro na forma deste Decreto, ressalvados os 

destinados ao fundo de reserva de que trata o § 1º do art. 3º deste Decreto, serão aplicados, 

exclusivamente, no pagamento de: 

 

I - precatórios judiciais de qualquer natureza; 

 

II - dívida pública fundada, caso a lei orçamentária do Estado preveja dotações suficientes para o 

pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício e não remanesçam precatórios 

não pagos referentes aos exercícios anteriores; 

 

III - despesas de capital, caso a lei orçamentária do Estado preveja dotações suficientes para o 

pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício, não remanesçam precatórios 

não pagos referentes aos exercícios anteriores e o Estado não conte com compromissos classificados 

como dívida pública fundada; 

 

IV - recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial de fundo de previdência referente ao 

regime próprio, nas mesmas hipóteses do inciso III deste artigo. 

 

Parágrafo único. Independentemente das prioridades de pagamento estabelecidas no caput deste artigo, 

poderá o Estado utilizar até 10% (dez por cento) da parcela que lhe for transferida nos termos do caput 

do art. 2º deste Decreto para constituição de Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (PPPs) ou 

de outros mecanismos de garantia previstos em lei, dedicados exclusivamente a investimentos de 

infraestrutura. 

 

Art. 9º Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante, mediante ordem judicial 

ou administrativa, o valor do depósito efetuado nos termos deste Decreto acrescido da remuneração que 

lhe foi originalmente atribuída será colocado à disposição do depositante pela instituição financeira, no 

prazo de 3 (três) dias úteis, observada a seguinte composição: 
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I - a parcela que foi mantida na instituição financeira nos termos do § 1º do art. 3º deste Decreto 

acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída será de responsabilidade direta e imediata 

da instituição depositária; e 

 

II - a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante nos termos do caput 

deste artigo será debitada do saldo existente no fundo de reserva de que trata o § 1º do art. 3º deste 

Decreto. 

 

§ 1º Na hipótese do saldo do fundo de reserva após o débito referido no inciso II deste artigo ser inferior 

ao valor mínimo estabelecido no § 1º do art. 3º, o Estado será notificado para recompô-lo na forma do 

inciso IV do art. 5º deste Decreto. 

 

§ 2º Ocorrendo insuficiência de saldo no fundo de reserva para o débito do montante devido nos termos 

do inciso II, a instituição financeira restituirá ao depositante o valor disponível no fundo acrescido do 

valor referido no inciso I deste artigo. 

 

§ 3º Na hipótese referida no § 2º, a instituição financeira notificará a autoridade expedidora da ordem de 

liberação do depósito, informando a composição detalhada dos valores liberados, sua atualização 

monetária, a parcela efetivamente disponibilizada em favor do depositante e o saldo a ser pago depois de 

efetuada a recomposição prevista no § 1º deste artigo. 

 

§ 4º Se o Estado não recompuser o fundo de reserva até o saldo mínimo previsto no § 1º do art. 3º deste 

Decreto, ficará suspenso o repasse das parcelas referentes a novos depósitos, até a devida regularização 

do saldo. 

 

Art. 10. Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o Estado, ser-lhe-á transferida a parcela 

do depósito mantida na instituição financeira nos termos do § 1º do art. 3º deste Decreto, acrescida da 

remuneração que lhe foi originalmente atribuída. 

 

§ 1º O saque da parcela de que trata o caput deste artigo somente poderá ser realizado até o limite 

máximo do qual não resulte no fundo de reserva saldo inferior ao mínimo exigido no § 1º do art. 3º deste 

Decreto. 

 

§ 2º Na situação prevista no caput deste artigo, serão transformados em pagamento definitivo, total ou 

parcial, proporcionalmente à exigência tributária ou não tributária, conforme o caso, inclusive seus 

acessórios, os valores depositados na forma do caput do art. 1º deste Decreto acrescidos da remuneração 

que lhes foi originalmente atribuída. 

 

Art. 11. O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda e da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Orçamento, em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado, poderá editar normas 

complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto. 

 

Art. 12. As despesas financeiras resultantes da aplicação deste Decreto correrão por conta das dotações 

próprias consignadas no orçamento da Administração Geral do Estado, suplementadas se necessário. 

 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE OUTUBRO DE 2015, 194º 

DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.257, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Altera denominação de cargos em comissão da estrutura da 

Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana – MOB 

e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64, da Constituição Estadual e de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 

10.213, de 9 de março de 2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam alteradas as denominações de quatro cargos em comissão de Supervisor, simbologia 

DANS-3, remanejados da Casa Civil à Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, por meio 

do Decreto nº 30.960, de 22 de julho de 2015, que passam a denominar-se Assessor Especial III, 

simbologia DANS-3. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.258, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Estabelece a redistribuição de cargos comissionados da 

estrutura da Casa Civil para a estrutura da Secretaria de 

Estado de Transparência e Controle - STC. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam redistribuídos da estrutura da Casa Civil para a estrutura da Secretaria de Estado de 

Transparência e Controle - STC 01 (um) cargo de Assessor Especial II, simbologia DANS-2, ocupado 

pela servidora Ana Priscila de Oliveira, 01 (um) cargo de Assessor Especial III, simbologia DANS-3, 

ocupado pela servidora Elma Bernadeth Oliveira Medeiros Baldanzi, 01 (um) cargo de Assessor Sênior, 

simbologia DAS-1, ocupado pelo servidor Francisco Jânio Gomes Miranda Junior e 01 (um) cargo de 

Assessor Júnior, simbologia DAS-2, ocupado pela servidora Neile Coelho de Oliveira. 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.259, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Denomina o Hospital Regional de Caxias de "Hospital Dr. 

Everaldo Ferreira Aragão". 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Hospital Regional de Caxias será denominado Hospital Dr. Everaldo Ferreira Aragão. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.260, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

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 forma do Simples 

Nacional. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no art. 19, inciso II, da 

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2016, para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresa se 

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, previsto na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, ficam adotadas faixas de receita bruta anual até R$ 2.520.000,00 (dois milhões e 

quinhentos e vinte mil reais). 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE OUTUBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 202  DE 03  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.261, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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 (cinquenta mil reais), 

para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso II do art. 10 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 (cinquenta mil reais), para atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária na Secretaria de Estado da Infraestrutura no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.262, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e no inciso VII do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 219.081,00 (duzentos e dezenove mil e oitenta e um reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.263, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 9º da Lei Estadual nº 10.225 de 15.04.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no Encargos Gerais do Estado/Encargos Financeiros no valor de R$ 

12.711.825,00 (doze milhões, setecentos e onze mil, oitocentos e vinte e cinco reais), conforme indicado 

no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 202  DE 03  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.264, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 202  DE 03  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.265, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre normas orçamentárias e financeiras para o 

encerramento do exercício financeiro de 2015 e dá outras 

providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e com base 

no art. 64, incisos III e V, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto na Lei Federal n° 

4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os órgãos da Administração Direta, as Entidades Autárquicas e Fundacionais, as Empresas 

Públicas, as Sociedades de Economia Mista e os Fundos Especiais, obedecerão, para o encerramento do 

exercício financeiro de 2015, as disposições de caráter orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial 

contidas neste Decreto. 

 

Art. 2º As solicitações para abertura de créditos adicionais e modificações orçamentárias para reforço de 

dotações, que se demonstrem insuficientes para atendimento das despesas previstas, deverão ingressar 

na Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento – SEPLAN até o dia 12 de novembro de 2015. 

 

Parágrafo Único. A abertura de créditos adicionais e modificações orçamentárias poderão ser 

autorizadas a partir de proposição da SEPLAN, independentemente de prévia solicitação por parte dos 

órgãos ou entidades titulares dos créditos. 

 

Art. 3º O empenho de despesa de qualquer natureza e fonte de recurso, do corrente exercício, efetuado 

no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM e Sistema 

Integrado de Administração de Serviços para Estados e Municípios - SIAGEM, fica limitado ao dia 18 

de novembro de 2015. 

 

Parágrafo Único. Fica a SEPLAN autorizada a remanejar os créditos orçamentários disponíveis. 

 

Art. 4º Para a correta observância do princípio da anualidade do orçamento, e do Art. 43 da Lei 

Delegada nº 17 de 07 de Maio de 1969, somente deverão ser empenhadas no exercício financeiro as 

parcelas dos contratos e convênios com conclusão prevista até 31 de dezembro de 2015, sendo que os 

compromissos com vigência plurianual serão atendidos em cada exercício pelo crédito próprio 

consignado em cada orçamento anual. 

 

Art. 5º A liquidação dos empenhos referidos no artigo 3° fica limitada ao dia 11 de dezembro de 2015. 

 

Art. 6º A emissão de Ordem Bancária, fica limitada ao dia 11 de dezembro de 2015. 

 

Art. 7º Excluem-se do prazo estabelecido no caput dos artigos 2º, 3º, 5º e 6º deste decreto as seguintes 

despesas: 

 

I - transferências constitucionais; 

 

II - vinculações legais; 

 

III - pessoal e encargos sociais; 

 

IV - juros, encargos e amortização da dívida interna e externa; 

 

V - calamidade pública (descritas no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

1993); 
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VI - decorrentes de precatórios do presente exercício; 

 

VII - realizadas com recursos provenientes do Sistema Único de Saúde - SUS, Salário Educação e 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE; 

 

VIII - custeadas por recursos recebidos de convênios com a União, com receita efetivamente realizada; 

 

IX - decorrentes de sentenças e custas judiciais; 

 

X - à conta de receitas próprias; 

 

XI - decorrentes de transferências voluntárias; 

 

XII - decorrentes de operação de crédito, com receita efetivamente realizada; 

 

XIII - outras indispensáveis ao funcionamento da administração pública estadual, mediante autorização 

expressa da Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento. 

 

Art. 8º Nenhum adiantamento poderá ser pago após o dia 11 de dezembro de 2015, e deverá ter sua 

prestação de contas aprovada até o final do exercício e baixada a responsabilidade do servidor do 

SIAFEM. 

 

Parágrafo único. Os eventuais saldos de adiantamento não utilizados deverão ser recolhidos, pelos seus 

respectivos responsáveis, até o último dia de expediente bancário do corrente ano, ou seja, dia 

30/12/2015. 

 

Art. 9º Os valores já empenhados e não passíveis de inscrição em Restos a Pagar deverão ser anulados 

pelas respectivas unidades orçamentárias até o final do exercício. 

 

§1º É vedada a inscrição em Restos a Pagar Não Processados de despesas empenhadas cujo saldo de 

empenho seja igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), exceto para as despesas de água, luz e telefone. 

 

§2º É vedada a inscrição de Restos a Pagar de despesas com diárias e suprimentos de fundos. 

 

Art. 10. Os saldos bancários discriminados por conta corrente e por fonte de recurso, conforme o Anexo 

VII deste Decreto, deverão ser encaminhados mediante ofício à Superintendência de Contabilidade da 

SEPLAN até o dia 11 de janeiro de 2016. 

 

Art. 11. A inscrição em Restos a Pagar das despesas empenhadas e não pagas no exercício de 2015 dar-

se-á em conformidade com os seguintes critérios: 

 

I - a inscrição distinguirá os Restos a Pagar Não Processados dos Restos a Pagar Processados; 

 

II - as solicitações para a inscrição de Restos a Pagar serão encaminhadas à SEPLAN até o dia 11 de 

janeiro de 2016, através de Ofício endereçado à Secretária, para autorização da inscrição pela 

Superintendência de Contabilidade da SEPLAN; 

 

III - a inscrição contábil dos Restos a Pagar de 2015, no SIAFEM, dependerá da autorização da 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento, sendo sua data limite o dia 29 de janeiro de 2016; 

 

IV - os saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar no exercício de 2015, serão automaticamente 

cancelados em 31 de dezembro de 2015, exceto se houver algum ato legal permitindo sua reinscrição, ou 

com expressa autorização da Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento. 

 

V - os Órgãos e Entidades que não encaminharem o ofício referido no inciso II, terão seus saldos de 

empenhos a liquidar automaticamente cancelados, e consequentemente não inscritos em Restos a Pagar. 
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Art. 12. Os órgãos da Administração Direta e as Entidades da Administração Indireta que possuírem 

inscrição em Restos a Pagar - exercício 2015, à conta de Recursos do Tesouro Estadual (101, 102, 103, 

105, 121), encaminharão ofício à Secretária de Estado de Planejamento e Orçamento, a partir do dia 03 

de fevereiro de 2016, relacionando os credores que estão liquidados e aptos para pagamentos, para 

autorização e encaminhamento à Superintendência da 

Contadoria da SEPLAN para liberação no sistema SIAFEM. 

 

§1º Em caso de autorização parcial da relação de Restos a Pagar pela Secretária de Estado de 

Planejamento e Orçamento, o Órgão interessado deverá providenciar futuramente outro ofício com a 

relação remanescente. 

 

§2º O ofício referido neste artigo deverá ser assinado pela autoridade máxima do Órgão e conter as 

informações detalhadas sobre o credor, como: nome, CNPJ/CPF, empenho, fonte de recursos, natureza 

da despesa, objeto da despesa. Deverá ainda ser separada a relação de Restos a Pagar processados e não 

processados. 

 

Art. 13. O pagamento das despesas inscritas em Restos a Pagar - exercício 2015, à conta de recursos de 

outras fontes, será efetuado diretamente pelo Órgão ou Entidade que executou a despesa, sendo que a 

liberação dos Restos a Pagar no SIAFEM deverá ser realizada pela Superintendência de Contabilidade 

da SEPLAN, mediante recebimento de ofício encaminhado diretamente pelo Órgão ou Entidade com as 

mesmas informações requeridas no § 2º do Art. 12. 

 

Art. 14. O Sistema Integrado de Administração de Serviços para Estados e Municípios - SIAGEM, 

encerrará os lançamentos do exercício de 2015, conforme abaixo: 

 

I - entrada de notas fiscais de material de consumo, equipamentos e material permanente e serviços de 

terceiros até o dia 04 de dezembro de 2015; 

 

II - baixa de estoque de material de consumo, equipamentos e material permanente até o dia 09 de 

dezembro de 2015; 

 

III - o prazo para acertos no SIAGEM, pelos órgãos, será até o dia 9 de dezembro de 2015; 

 

IV - os relatórios de bens móveis adquiridos, inventário de material de consumo, inventário de 

equipamentos e material permanente serão emitidos até dia 15 de janeiro de 2016; 

 

V - o prazo para cancelamento de notas fiscais de serviços, material de consumo, equipamentos e 

material permanente será até o dia 09 de dezembro de 2015; 

 

VI - serão cancelados até o dia 09 de dezembro de 2015 os saldos de notas de lançamento de reserva 

emitidas pelo SIAGEM. 

 

Art. 15. Sem prejuízo do disposto na Instrução Normativa nº 012/2005 do TCE/MA, os órgãos e 

entidades da administração estadual encaminharão documentos à Superintendência da Contadoria, 

observando o seguinte: 

 

I - Administração Direta - Secretarias, Fundos e Unidades desconcentradas - do dia 07 até 18 de janeiro 

de 2016, conforme cronograma a ser expedido pela Superintendência de Contabilidade da SEPLAN: 

 

a) demonstrativo sintético dos procedimentos licitatórios realizados no exercício, por modalidade, por 

inexigibilidade e dispensa, e por secretaria ou órgão equivalente, especificando: número do processo 

administrativo; fundamentação legal; objeto; o valor contratado, o nome do contratado; prazo de 

contratação; autoridade responsável; número do protocolo no Tribunal de Contas da documentação 

enviada para apreciação da legalidade, nos termos da Instrução Normativa TCE/MA n° 006, de 3 de 

dezembro de 2003 (Anexo I); 

 

b) demonstrativo das subvenções, auxílios e contribuições concedidos no período, quando for o caso, 

pago ou não, indicando: lei específica autorizadora para os atos concessivos (art. 26 da Lei 
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Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000); entidade beneficiada; valor da concessão; especificação 

da finalidade; número do processo e data da concessão; número do processo e data da prestação de 

contas; data da aprovação pelo ordenador de despesa; endereço da entidade beneficiária e de seus 

respectivos dirigentes (Anexo II); 

 

c) quadro das reformas e ampliações em bens imóveis do exercício (Anexo III); 

 

d) relação de bens imóveis adquiridos ou construídos no exercício, segundo o projeto ou atividade, 

elemento de despesa e fonte de recursos (Anexo IV); 

 

e) relação que contenha a descrição dos bens doados ou recebidos especificando o nome do doador ou 

do donatário, o valor monetário atribuído ao bem na contabilidade e a legislação de regência, quando 

ocorrer tais eventos no período (Anexo V); 

 

f) mapa demonstrativo de convênios, por Municípios, órgãos e entidades, destacando valores e 

destinatários (Anexo VI); 

 

g)relação dos bens móveis adquiridos no exercício, emitida pelo SIAGEM; 

 

h) resumo do inventário de bens móveis, em 31 de dezembro de 2015, emitido pelo SIAGEM; 

 

i) resumo do inventário de material de consumo, em 31 de dezembro de 2015, emitido pelo SIAGEM; 

 

j) conciliações bancárias e cópias dos respectivos extratos de contas referentes ao mês de dezembro de 

2015; 

 

k) relação dos serviços terceirizados contratados no exercício (Anexo VIII). 

 

II - Administração Indireta - Autarquias e Fundações - do dia 19 a 29 de janeiro de 2016, conforme 

cronograma a ser expedido pela Superintendência de Contabilidade da SEPLAN: 

 

a)demonstrativo sintético dos procedimentos licitatórios realizados no exercício, por modalidade, por 

inexigibilidade e dispensa, e por secretaria ou órgão equivalente, especificando: número do processo 

administrativo; fundamentação legal; objeto; o valor contratado, o nome do contratado; prazo de 

contratação; autoridade responsável; número do protocolo no Tribunal de Contas da documentação 

enviada para apreciação da legalidade, nos termos da Instrução Normativa TCE/MA n° 006, de 3 de 

dezembro de 2003 (Anexo I); 

 

b) demonstrativos das subvenções, auxílios e contribuições concedidos no período, quando for o caso, 

pagos ou não, indicando: lei específica autorizadora para os atos concessivos (art. 26 da Lei 

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000); entidade beneficiada; valor da concessão; especificação 

da finalidade; número do processo e data da concessão; número do processo e data da prestação de 

contas; data da aprovação pelo ordenador de despesa; endereço da entidade beneficiária e de seus 

respectivos dirigentes (Anexo II); 

 

c) quadro das reformas e ampliações em bens imóveis do exercício (Anexo III); 

 

d) relação de bens imóveis adquiridos ou construídos no exercício, segundo projeto ou atividade, 

elemento de despesa e fonte de recursos (Anexo IV); 

 

e)relação que contenha a descrição dos bens doados ou recebidos especificando o nome do doador ou do 

donatário, o valor monetário atribuído ao bem na contabilidade e a legislação de regência, quando 

ocorrer tais eventos no período (Anexo V); 

 

f) mapa demonstrativo de convênios, por Municípios, órgãos e entidades, destacando valores e 

destinatários (Anexo VI); 

 

g) relação dos bens móveis adquiridos no exercício, emitidas pelo SIAGEM; 
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h) resumo do inventário de bens móveis, em 31 de dezembro de 2015, emitido pelo SIAGEM; 

 

i) resumo do inventário de material de consumo, em 31 de dezembro de 2015, emitido pelo SIAGEM; 

 

j) conciliações bancárias referentes a 31 de dezembro de 2015 e respectivos extratos bancários; 

 

k) relação dos serviços terceirizados contratados no exercício (Anexo VIII). 

 

III - Administração Indireta - Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista - do dia 01 a 05 de 

fevereiro de 2016, conforme cronograma a ser expedido pela Superintendência de Contabilidade da 

SEPLAN: 

 

a) demonstrativo sintético dos procedimentos licitatórios realizados no exercício, por modalidade, por 

inexigibilidade e dispensa, e por secretaria ou órgão equivalente, especificando: número do processo 

administrativo; fundamentação legal; objeto; o valor contratado, o nome do contratado; prazo de 

contratação; autoridade responsável; número do protocolo no Tribunal de Contas da documentação 

enviada para apreciação da legalidade, nos termos da Instrução Normativa TCE/MA n° 006, de 3 de 

dezembro de 2003 (Anexo I); 

 

b) demonstrativos das subvenções, auxílios e contribuições concedidos no período, quando for o caso, 

pagos ou não, indicando: lei específica autorizadora para os atos concessivos (art. 26 da Lei 

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000); entidade beneficiada; valor da concessão; especificação 

da finalidade; número do processo e data 

da concessão; número do processo e data da prestação de contas; data da aprovação pelo ordenador de 

despesa; endereço da entidade beneficiária e de seus respectivos dirigentes (Anexo II); 

 

c) quadro das reformas e ampliações em bens imóveis do exercício (Anexo III); 

 

d) relação de bens imóveis adquiridos ou construídos no exercício, segundo projeto ou atividade, 

elemento de despesa e fonte de recursos (Anexo IV); 

 

e) relação que contenha a descrição dos bens doados ou recebidos especificando o nome do doador ou 

do donatário, o valor monetário atribuído ao bem na contabilidade e a legislação de regência, quando 

ocorrer tais eventos no período (Anexo V); 

 

f) mapa demonstrativo de convênios, por Municípios, órgãos e entidades, destacando valores e 

destinatários (Anexo VI); 

 

g) relação dos bens móveis adquiridos no exercício, emitida pelo SIAGEM; 

 

h)resumo do inventário de bens móveis, em 31 de dezembro de 2015, emitido pelo SIAGEM; 

i)resumo do inventário de material de consumo, em 31 de dezembro de 2015, emitido pelo SIAGEM; 

 

j)relação dos principais acionistas e respectiva participação no capital social; 

 

k) valor da participação acionária do Estado em 31 de dezembro de 2015; 

 

l) valores transferidos pelo Tesouro Estadual no exercício, a título de adiantamento para futuro aumento 

de capital; 

 

m) acréscimo ao valor da participação acionária do Estado, contabilizado no exercício, em decorrência 

de incorporações de reservas ou resultados; 

 

n) conciliações bancárias referentes a 31 de dezembro de 2015 e respectivos extratos bancários. 

 

o) relação dos serviços terceirizados contratados no exercício (Anexo VIII). 
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Art. 16. O SIAGEM procederá aos ajustes do exercício de 2015 até 16 de dezembro de 2015. 

 

Art. 17. Os bens adquiridos com recursos oriundos de Nota de Crédito serão transferidos para as 

unidades detentoras do crédito original. 

 

Art. 18. Os Bancos que tenham contas abertas em nome de qualquer órgão da administração pública 

estadual deverão fornecer, até 05 de janeiro de 2016, os extratos bancários das respectivas contas, 

relativos ao mês de dezembro de 2015. 

 

Art. 19. A SEPLAN fica autorizada a fixar orientações complementares necessárias ao cumprimento 

deste Decreto. 

 

Art. 20. A Secretaria de Transparência e Controle - STC fiscalizará os órgãos e entidades do Poder 

Executivo quanto ao fiel cumprimento do disposto no presente Decreto. 

 

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 203  DE 04  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.266, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante 

do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 4 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 204  DE 05  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.267, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Remaneja cargos comissionados e dá 

outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V, do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica remanejado da Casa Civil para a estrutura do Departamento Estadual de Trânsito - 

DETRAN 01 (um) cargo de Assessor Especial II, simbologia DANS-2, que passa a denominar-se de 

Chefe da Circunscrição Regional de Trânsito de Porto Franco. 

 

Art. 2º Fica remanejado da estrutura do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN para a estrutura 

da Casa Civil 01 (um) cargo de Chefe da Circunscrição Regional de Trânsito, simbologia DAS-3, que 

passa a denominar-se de Assessor Técnico. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 5 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 204  DE 05  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.268, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º O Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar, criado pela Lei Estadual nº 

10.322, de 24 de setembro de 2015, será regido por este Decreto e pelas disposições complementares 

que venham a ser estabelecidas pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. 

 

Art. 2º Cabe à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Maranhão coordenar, gerir e 

operacionalizar o Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar e, em especial, executar 

as seguintes atividades: 

 

I - realizar a gestão dos benefícios do Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar; 

 

II - supervisionar o cumprimento das condicionalidades e promover a oferta dos programas 

complementares, em articulação com os demais Órgãos e Entidades Estaduais; 

 

III - acompanhar e fiscalizar a execução do Programa de Transferência de Renda na Agricultura 

Familiar, podendo utilizar-se, para tanto, de mecanismos Inter setoriais; 

 

IV - disciplinar, coordenar e implementar as ações de apoio financeiro à qualidade da gestão e da 

execução descentralizada do Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar; 

 

V - coordenar, gerir e operacionalizar o Cadastro para Programa de Transferência de Renda na 

Agricultura Familiar. 

 

Art. 3º São objetivos básicos do Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar, em 

relação aos seus beneficiários, sem prejuízo de outros que venham a ser fixados pela Secretaria de 

Estado de Agricultura Familiar: 

 

I - combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; 

 

II - estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema 

pobreza; 

 

III - promover a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, no Estado. 

 

Art. 4º A gestão dos benefícios do Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar 

compreende as etapas necessárias à transferência continuada dos valores referentes aos benefícios 

financeiros previstos na Lei nº 10.322, de 24 de setembro de 2015, desde o ingresso das famílias até seu 

desligamento, englobando, principalmente, os seguintes procedimentos: 

 

I - administração dos benefícios para implantação, continuidade dos pagamentos e controle da situação e 

composição dos benefícios financeiros; 

 

II - monitoramento da emissão e entrega da notificação sobre a concessão de benefício ao seu titular; 
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III - acompanhamento da rede de canais de pagamento posta à disposição das famílias beneficiárias 

durante o período de pagamento, das formas de saque utilizadas e da qualidade dos serviços prestados. 

 

Art. 5º Os recursos deste Programa serão destinados para o desenvolvimento de atividades produtivas 

baseadas no Sistema Integrado de Tecnologia Social - SISTECS. 

 

Art. 6º Constituem benefícios do Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar: 

 

I - transferência direta de renda, na importância de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), em três 

parcelas mensais, sendo as duas primeiras no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e a terceira no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais); 

II - serviços de assistência técnica aos agricultores e empreendedores familiares rurais cujas unidades 

familiares se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza. 

 

Parágrafo único. Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de situação de 

pobreza ou extrema pobreza de que trata este artigo poderão ser majorados pelo Poder Executivo, em 

razão da dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema. 

 

Art. 7º A concessão dos benefícios do Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar tem 

caráter temporário e não gera direito adquirido. 

 

Art. 8º O titular do benefício do Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar será, 

preferencialmente, a mulher, devendo, quando possível, ser ela previamente indicada como responsável 

pela unidade familiar no ato do cadastramento. 

 

Art. 9º O cadastramento das famílias e o acompanhamento da implantação do SISTEC serão de 

responsabilidade da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. 

 

Art. 10. Sem prejuízo da sanção penal aplicável, o beneficiário que dolosamente prestar informações 

falsas ou utilizar qualquer outro meio ilícito para indevidamente ingressar ou se manter como 

beneficiário do Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar será obrigado a ressarcir o 

valor recebido de forma indevida, mediante processo administrativo. 

 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 5 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

ADELMO DE ANDRADE SOARES 

Secretário de Estado de Agricultura Familiar 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 205  DE 06  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.269, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta reais), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida nos incisos II e III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos 

incisos III e VI do art. 5º e no inciso VI do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso 

VIII do art. 10 da Lei Estadual nº 10.213 de 09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

cinquenta reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias referente ao Contrato de Repasse nº 776659/2012 celebrado com a União, por 

intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Caixa Econômica Federal, no 

valor de R$ 271.750,00 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), conforme indicado 

no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.270, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015.  

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida nos incisos II e III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos 

incisos III e VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso 

VIII do art. 10 da Lei Estadual nº 10.213 de 09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) referente ao Termo de 

Compromisso nº 792413/2013, celebrado com a União por intermédio do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento e a Caixa Econômica Federal, conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 205  DE 06  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.271, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de 

Estado da Pesca e Aquicultura, 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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida nos incisos II e III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos 

incisos III e VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura, 

crédito suplementar no valor de R$ 398.948,00 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e 

oito reais), para atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 387.727,00 (trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e 

sete reais), conforme indicado no Anexo I e de Rendimentos de Aplicação no Mercado Financeiro no 

valor de R$ 11.221,00 (onze mil, duzentos e vinte e um reais) referentes ao Convênio nº 795751/2013, 

celebrado com o Ministério da Pesca e Aquicultura. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.272, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 205  DE 06  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.273, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação 

constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.274, DE 6 DE NOVEMBRO DE 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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação 

constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.275, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no Parágrafo único do art. 24 do Decreto Estadual 

nº 30.963 de 24.07.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária na Fundação da Memória Republicana Brasileira no valor de R$ 105.500,00 

(cento e cinco mil e quinhentos reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.277, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso V do art. 10 da Lei Estadual nº 10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de 

anulação parcial de dotação orçamentária na Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento no 

valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.278, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso II do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão no 

valor R$ 4.036.478,00 (quatro milhões, trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 205  DE 06  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.279, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo VI. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 681.208,00 (seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e oito 

reais), conforme indicado nos Anexos I ao V. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 205  DE 06  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.280, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso II 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Excesso de 

Arrecadação proveniente de Receitas Operacionais a Fundos no valor de R$ 5.016.000,00 (cinco 

milhões e dezesseis mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 205  DE 06  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.281, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e nos incisos II, III e VII do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante dos Anexos IV ao VII. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.370.000,00 (hum milhão, trezentos e setenta mil reais), 

conforme indicado nos Anexos I ao III. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 206  DE 09  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.282, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

64, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 

21 de junho de 1941, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou de 

instituição de servidão administrativa de passagem os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de 

propriedade privada, excluídos os bens de domínio público, compreendidos nas áreas e faixas de terras 

com área de 330ha (trezentos e trinta hectares), situadas no Município de Bacabeira (MA). 

 

Parágrafo único. A faixa de terras a que se refere o caput tem o seguinte memorial descritivo: "A 

medição do levantamento in situ iniciou- se a partir do ponto de coordenadas 568.586,8452 E; 

9.677.167,7462 N; aqui denominado P14, configurando o vértice de amarração relativo a área a ser 

desmembrada (Área II), pertencente a área proposta para empreendimentos em Bacabeira (MA), 

descrito na Carta de Localização em anexo. Deste vértice segue no azimute 288°24'33", distância 

aproximada de 2.871m, até atingir o ponto, aqui denominado P15, nas coordenadas UTM 565.861,9143 

E; 9.678.074,6960 N; limitando-se a Sul com a área a ser desmembrada (Área I). Deste vértice segue no 

azimute 57°10'45", distância aproximada de 2.158m, até atingir o ponto, aqui denominado P16, nas 

coordenadas UTM 567.676,2373 E; 9.679.244,8873 N; limitando-se a Oeste com a área de propriedade 

da União (Manguezal). Deste vértice segue no azimute 03°33'51", distância aproximada de 513m, até 

atingir o ponto, aqui denominado P17, nas coordenadas UTM 567.708,1418 E; 9.679.757,1157 N; 

limitando-se a Oeste com a área de propriedade da União (Manguezal). Deste vértice segue pela margem 

esquerda da drenagem, à montante, distância aproximada de 572m, até atingir o ponto, aqui denominado 

P18, nas coordenadas UTM 568.244,7714 E; 9.679.585,1846 N; limitando-se a Norte com a área ser 

desmembrada (Área III). Deste vértice segue no azimute 171°56'45", distância aproximada de 2.441m, 

até atingir o ponto, aqui denominado P17, nas coordenadas UTM 568.586,8452 E; 9.677.167,7462 N; 

limitando-se a Leste com a área ser desmembrada (Área III). Deste modo, consolidasse assim a 

poligonal referente a área a ser desmembrada (Área II), pertencente a área proposta para 

empreendimentos em Bacabeira (MA), Estado do Maranhão, com Área: 330ha/ 3.301.959.57m², 

(Trezentos e trinta hectares) e comprimento estimado em 8.557m (oito mil e quinhentos e cinquenta e 

sete metros). Todas as coordenadas aqui descritas estão plotadas na Carta de Localização, como também 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema de Projeção 

UTM (Universal Transversa de Mercator), Fuso - 23M, referenciadas ao Meridiano Central de 45°, 

tendo como Datum Horizontal o SIRGAS - 2000 (Elipsóide: GRS-80/ Sistema de Referência 

Geocêntrico das Américas). A execução do levantamento in situ atende aos parâmetros estabelecidos 

pelos órgãos competentes como Especificações e Normas Gerais para Levantamentos com GPS (IBGE, 

1992) tanto quanto Normas Técnicas para Levantamentos Topográficos (INCRA, 2001). Todos os 

azimutes e distâncias foram calculados no plano de projeção UTM." 

 

Art. 2º O Estado do Maranhão fica autorizado a promover, com recursos próprios, amigável ou 

judicialmente, a desapropriação, total ou parcial, ou a instituição de servidões administrativas de 

passagem, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse dos 

bens, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 206  DE 09  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.283, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

64, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 

21 de junho de 1941, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou de 

instituição de servidão administrativa de passagem os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de 

propriedade privada, excluídos os bens de domínio público, compreendidos nas áreas e faixas de terras 

com área de 1.017ha (um mil e 

dezessete hectares), situadas no Município de Bacabeira (MA). 

 

Parágrafo único. A faixa de terras a que se refere o caput tem o seguinte memorial descritivo: "A 

medição do levantamento in situ iniciou- se a partir do ponto de coordenadas 568.454,0000 E; 

9.681.779,5000 N; aqui denominado P1, configurando o vértice de amarração relativo a área a ser 

desmembrada (Área III), pertencente a área proposta para empreendimentos em Bacabeira (MA), 

descrito na Carta de Localização em anexo. Deste vértice segue no azimute 27° 59' 34", distância 

aproximada de 1.023m, até atingir o ponto, aqui denominado P2, nas coordenas 568.934,5628 E; 

9.682.683,5843 N; limitando- se a Norte com terreno de propriedade de terceiros. Deste vértice segue no 

azimute 74° 09' 01", distância aproximada de 450m, até atingir o ponto, aqui denominado P3, nas 

coordenas 569.367,5000 E; 9.682.806,5000 N; limitando-se a Norte com terreno de propriedade de 

terceiros. Deste vértice segue pela margem direita da Rodovia Federal BR-135, distância aproximada de 

5.301m, até atingir o ponto, aqui denominado P4, nas coordenadas UTM 571.323,3811 E; 

9.678.280,2939 N; limitando-se a Leste com a Rodovia Federal BR-135. Deste segue no azimute 240° 

11' 46", distância aproximada de 1.223m, até atingir o ponto, aqui denominado P5, nas coordenadas 

UTM 570.261,7641 E; 9.677.672,2074 N; limitando-se a Sul com terreno de propriedade de terceiros. 

Deste vértice segue no azimute 175° 21' 56", distância aproximada de 675m, até atingir o ponto, aqui 

denominado P6, nas coordenadas UTM 570.316,3351 E; 9.676.999,0364 N; limitando-se a Leste com 

terreno de propriedade de terceiros. Deste vértice segue no azimute 279° 35' 05", distância aproximada 

de 1.208m, até atingir o ponto, aqui denominado P7, nas coordenadas UTM 569.124,2923 E; 

9.677.200,3277 N; limitando-se a Sul com terreno de propriedade de terceiros. Deste vértice segue no 

azimute 266°31'51", distância aproximada de 538m, até atingir o ponto, aqui denominado P8, nas 

coordenadas UTM 568.586,8452 E; 9.677.167,7462 N; limitando-se a Sul com terreno de propriedade 

de terceiros. Deste vértice segue no azimute 351°56'45", distância aproximada de 2.441m, até atingir o 

ponto, aqui denominado P9, nas coordenadas UTM 568.244,7714 E; 9.679.585,1846 N; limitando- se a 

Oeste com a área a ser desmembrada (Área II). Deste vértice segue pela margem esquerda da drenagem, 

à jusante, distância aproximada 1.380m, até atingir o ponto, aqui denominado P10, nas coordenadas 

UTM 566.935,3388 E; 9.679.965,5825 N; limitando-se a Oeste com a área de propriedade da União 

(Manguezal). Deste vértice segue no azimute 14°58'17", distância aproximada de 444m, até atingir o 

ponto, aqui denominado P11, nas coordenadas UTM 567.050,1104 E; 9.680.394,7733 N; limitando-se a 

Oeste com a área de propriedade da União (Manguezal). Deste vértice segue no azimute 45°23'37", 

distância aproximada de 1.333m, até atingir o ponto, aqui denominado P12, nas coordenadas UTM 

567.999,3080 E; 9.681.331,0145 N; limitando-se a Oeste com a área de propriedade da União 

(Manguezal). Deste vértice segue no azimute 55°37'08", distância aproximada de 433m, até atingir o 

ponto, aqui denominado P13, nas coordenadas UTM 568.357,0330 E; 9.681.575,7805 N; limitando-se a 

Oeste com a área de propriedade da União (Manguezal). Deste vértice segue no azimute 25°27'13", 

distância aproximada de 225m, até atingir o ponto, aqui denominado P1, nas coordenadas UTM 

568.454,0000 E; 9.681.779,5000 N; limitando-se a Oeste com a área de propriedade da União 

(Manguezal). Deste modo, consolida-se assim a poligonal referente a área a ser desmembrada (Área III), 
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pertencente a área proposta para empreendimentos em Bacabeira (MA), Estado do Maranhão, com Área: 

1.017ha/ 10.172.619.95m² (Um mil e dezessete hectares) e comprimento estimado em 16.679m 

(Dezesseis mil e seiscentos e setenta e nove metros). Todas as coordenadas aqui descritas estão plotadas 

na Carta de Localização, como também georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-

se representadas no Sistema de Projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), Fuso - 23M, 

referenciadas ao Meridiano Central de 45°, tendo como Datum Horizontal o SIRGAS - 2000 (Elipsóide: 

GRS-80/ Sistema de Referência Geocêntrico das Américas). A execução do levantamento in situ atende 

aos parâmetros estabelecidos pelos órgãos competentes como Especificações e Normas Gerais para 

Levantamentos com GPS (IBGE, 1992) tanto quanto Normas Técnicas para Levantamentos 

Topográficos (INCRA, 2001). Todos os azimutes e distâncias foram calculados no plano de projeção 

UTM." 

 

Art. 2º O Estado do Maranhão fica autorizado a promover, com recursos próprios, amigável ou 

judicialmente, a desapropriação, total ou parcial, ou a instituição de servidões administrativas de 

passagem, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse dos 

bens, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 206  DE 09  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.284, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

64, inciso III, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 

21 de junho de 1941, 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou de 

instituição de servidão administrativa de passagem, os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de 

propriedade privada, excluídos os bens de domínio público, compreendidos nas áreas e faixas de terras 

com 158ha (cento e cinquenta e oito hectares), situadas no Município de Bacabeira (MA). 

 

Parágrafo único. A faixa de terras a que se refere o caput tem o seguinte memorial descritivo: "A 

medição do levantamento in situ iniciou- se a partir do ponto de coordenadas UTM 568.586,8452 E; 

9.677.167,7462 N; aqui denominado P19, configurando o vértice de amarração relativo a área a ser 

desmembrada (Área I), pertencente a área proposta para empreendimentos em Bacabeira (MA), descrito 

na Carta de Localização em anexo. Deste vértice segue no azimute 266°31'51", distância aproximada de 

2.954m, até atingir o ponto, aqui denominado P20, nas coordenadas UTM 565.638,0201 E; 

9.676.988,9803 N; limitando-se a Sul com terreno de propriedade de terceiros. Deste vértice segue no 

azimute 11°39'08", distância aproximada de 1.108m, até atingir o ponto, aqui denominado P21, nas 

coordenadas UTM 565.861,9143 E; 9.678.074,6960 N; limitando-se a Oeste com área de propriedade da 

União (Maguezal). Deste vértice segue no azimute 108°24'33", distância aproximada de 2.871m, até 

atingir oponto, aqui denominado P19, nas coordenadas UTM 568.586,8452 E; 9.677.167,7462 N; 

limitando-se a Norte com a área a ser desmembrada (Área II). Deste modo, consolida-se assim a 

poligonal referente à área a ser desmembrada (Área I), pertencente a área proposta para 

empreendimentos em Bacabeira (MA), Estado do Maranhão, com Área: 158ha /1.580.780,46 m² (Cento 

e cinquenta e oito hectares) e comprimento estimado em 6.934m (seis mil, novecentos e trinta e quatro 

metros). Todas as coordenadas aqui descritas estão plotadas na Carta de Localização, como também 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema de Projeção 

UTM (Universal Transversa de Mercator), Fuso - 23M, referenciadas ao Meridiano Central de 45°, 

tendo como Datum Horizontal o SIRGAS - 2000(Elipsóide: GRS-80/ Sistema de Referência 

Geocêntrico das Américas). A execução do levantamento in situ atende aos parâmetros estabelecidos 

pelos órgãos competentes como Especificações e Normas Gerais para Levantamentos com GPS (IBGE, 

1992) tanto quanto Normas Técnicaspara Levantamentos Topográficos (INCRA, 2001). Todos os 

azimutes e distâncias foram calculados no plano de projeção UTM." 

 

Art. 2º O Estado do Maranhão fica autorizado a promover, com recursos próprios, amigável ou 

judicialmente, a desapropriação, total ou parcial, ou a instituição de servidões administrativas de 

passagem, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse dos 

bens, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, 

de 21 de junho de 1941. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.285, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição do Estado do Maranhão, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 31.113, de 16 de setembro de 2015. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.286, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, Considerando a importância da referida obra para a 

comunidade inserida no projeto PAC Rio Anil; 

 

Considerando o disposto no artigo 4º da Lei n. 10.297/2015; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, por intermédio da sua 

Comissão Setorial de Licitação, autorizada excepcionalmente a realizar procedimento licitatório para 

contratação de empresa de Engenharia para execução da urbanização da Vila Gorete Veleiros. 

 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 206  DE 09  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.287, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Altera dispositivos do Anexo 1.5 do RICMS/ 03, que tratam 

do crédito presumido do imposto para atacadista. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

64, inciso III, da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica acrescentado o artigo 22 ao Anexo 1.3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 

19.714, de 10 de julho de 2003, com a redação a seguir: 

 

"Art. 22 Ficam diferidos o lançamento e o pagamento do ICMS na importação do exterior, dos produtos 

definidos por ato do Poder Executivo, destinados à empresa atacadista ou centro de distribuição, 

beneficiários dos incentivos previstos neste Decreto, devidamente cadastrados na Secretaria de Estado 

da Fazenda, localizados em centros empresariais ou áreas similares em município integrante de Rede 

Integrada de Desenvolvimento - RIDE - criada por Lei Complementar Federal, desde que o desembaraço 

aduaneiro se dê em território maranhense. 

 

§1º Encerra-se a fase do diferimento nas saídas dos produtos importados. 

 

§2º Encerrado o diferimento, considera-se incorporado ao valor do ICMS devido, o valor do imposto 

que deixou de ser recolhido nas etapas anteriores. " 

 

Art. 2º Fica acrescentado o art. 8º ao Anexo 1.5 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 

19.714, de 10 de julho de 2003, com a redação a seguir: 

 

"Art. 8º Constitui crédito presumido do imposto, mediante opção do contribuinte em substituição a 

apuração normal, em operações promovidas por estabelecimento atacadista credenciado na Secretaria de 

Estado de Fazenda, o percentual equivalente, de forma que a carga tributária resultante seja de: 

 

I - 2% (dois por cento) sobre as operações de saídas destinadas a contribuinte inscrito em cadastro de 

contribuintes do ICMS. 

 

II - 7% (sete por cento) sobre as operações de saídas destinadas a não contribuintes do ICMS, pessoas 

físicas ou jurídicas, e produtor rural, identificados por CPF ou CNPJ. 

 

§1º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica às saídas destinadas a produtor rural. 

 

§2º A definição de contribuinte atacadista para fins do previsto neste artigo será estabelecida em ato do 

Poder Executivo Estadual. 

 

§3º Tornar-se-á por base de cálculo considerada para aplicação das alíquotas previstas no artigo anterior, 

as receitas de saída, desde que subtraídas entradas provenientes de devoluções e transferências de 

mercadorias realizadas entre matriz e filial, ou de filial para filial, detentoras do Regime Atacadistas. 

 

§4º O benefício fiscal previsto neste artigo fica condicionado: 

 

I - a que o faturamento do estabelecimento decorrente das saídas de produtos sujeito a apuração normal 

para contribuintes do ICMS, excluído o produtor rural, seja de no mínimo 70% (setenta por cento); 

 

II - a que o faturamento mensal decorrente das saídas de produtos sujeito a apuração normal para não 

contribuintes e produtor rural não ultrapasse 30% (trinta por cento); 

 

III - à regularidade cadastral e fiscal do contribuinte; 
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IV - a credenciamento do beneficiário, nos termos definido em ato do Poder Executivo; 

 

V - Ao adimplemento das obrigações de que trata o art. 5ºdeste Decreto, e ao cumprimento do Termo de 

Compromisso firmado com a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC. 

 

§5º o benefício previsto neste artigo não se aplica às mercadorias ou produtos: 

I - isentos ou não tributados e os sujeitos ao regime de substituição tributária; 

 

II - contemplados com quaisquer outros benefícios ou incentivos fiscais, inclusive diferimento, salvo o 

previsto neste decreto, podendo o contribuinte optar pelo que lhe for mais favorável; 

 

III - às operações de importação do exterior; 

 

§ 6º Nas operações internas alcançadas pelo benefício de que trata o inciso I do art. 8º, a nota fiscal 

correspondente será emitida com a redução do valor da base de cálculo no correspondente a 29,41% 

(vinte e nove inteiros e quarenta e um centésimos por cento), de forma que o imposto a destacar 

corresponda a 12% (doze por cento) 

do valor da operação. 

 

§ 7º Para as operações interestaduais as notas fiscais deverão ter registros de saída no Sistema de 

Trânsito - SITRAN, ou registro de passagem do DANFE em Posto Fiscal localizado na UF destino, ou 

manifestação do destinatário. 

 

§ 8º constatada a ocorrência de infração à legislação tributária estadual, que resulte na falta de 

pagamento do ICMS ou no descumprimento de obrigações acessórias, será excluído do benefício a partir 

do mês subsequente a ocorrência, somente podendo retornar o usufruto do benefício no exercício 

seguinte. 

 

§ 9º O benefício de que trata este artigo não se aplica aos lançamentos de ofícios realizados em 

procedimentos de auditoria ou verificação fiscal decorrentes da constatação de infringência à legislação 

tributária, exceto aos valores declarados e não pagos. 

 

§ 10º O crédito presumido será escriturado no livro Registro de Apuração do ICMS, modelo 9, na coluna 

007 - "Outros Créditos", com a expressão: "Crédito Presumido - art. 8º do Anexo 1.5 do RICMS/03"." 

 

§ 11º A opção pela tributação prevista neste artigo veda a utilização de quaisquer outros créditos. 

 

Art. 3º Fica revogado o inciso XII do art. 1º ao Anexo 1.5 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 

Decreto nº 19.714, de 10 de julho de 2003. 

 

Art. 4º Este Decreto institui o subprograma MAIS ATACADISTA, no âmbito do programa Mais 

Empresas, aplicando-lhe subsidiariamente o disposto naquele regulamento. 

 

Art. 5º Os beneficiários dos incentivos previstos neste Decreto, contribuirão à conta do Fundo Estadual 

de Desenvolvimento Industrial (FDI) no percentual correspondente a 0,05% do faturamento mensal. 
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Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de 

janeiro de 2016. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.288, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 

III e V do art. 64 da Constituição Estadual, e considerando o disposto no art. 7º, IV, da Lei nº 10.279, de 

10 de julho de 2015, que institui o Programa de Estímulo à Cidadania Tributária do Estado do Maranhão 

"NOTA LEGAL", 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam acrescentados dispositivos ao Decreto nº 30.989, de 31 de julho de 2015, com as redações 

a seguir: 

 

I - a alínea "g" ao inciso I do § 1º do art. 2º: 

 

(...) 

 

"g) nota fiscal eletrônica a consumidor final - NFC-e, Modelo 65." 

 

II - o inciso IV ao art. 7º: 

 

(...) 

"IV- utilizar os créditos para aquisição de vale-transporte eletrônico 

e meia-passagem eletrônica para uso no transporte coletivo 

urbano de passageiros." 

III - o § 9º ao art. 7º: 

(...) 

 

"§ 9º o disposto no inciso IV somente se aplica aos municípios que abastecem os cartões do vale-

transporte e da meia-passagem de forma eletrônica." 

 

IV - o § 10 ao art. 7º: 

 

(...) 

 

"§ 10 O disposto no inciso IV não se aplica à prestação de serviço de transporte de que trata a Lei nº 

10.258, de 12 de junho de 2015." 

 

Art. 2º Fica alterado o § 5º do art. 7º do Decreto nº 30.989, de 31 de julho de 2015, que passa a vigorar 

com a redação a seguir: 

 

(...) 

 

"Mensalmente a SEFAZ realizará o levantamento dos créditos acumulados em favor de usuário que 

adquirir mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal de estabelecimento 

contribuinte do ICMS, que exigir do fornecedor a entrega de documento fiscal hábil, os quais poderão 

ser utilizados a partir do mês seguinte à sua apuração." 

 

(...) 

 

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 31.064, de 3 de setembro de 2015. 
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.289, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos e Participação Popular - SEDHPOP e dá 

outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

64, inciso III, da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Decreto nº 30.660, de 06 de março de 2015, passa a vigorar com o seguinte dispositivo: 

 

"Art. 2º A estrutura organizacional da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 

- SEDIHPOP é composta por: 

 

(...) 

 

IV - Unidades de Atuação Programática: 

 

(...) 

 

d) Secretaria Adjunta dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SADPCD 

 

1. Assessoria Especial de Articulação de Políticas Públicas 

 

2. Assessoria Especial de Projetos Estratégicos" 

 

Art. 2º Para os efeitos de reorganização administrativa de que trata o presente Decreto, à SEDIHPOP 

serão acrescentados os Cargos Comissionados constantes do Anexo I. 

 

Art. 3º Fica extinto o Cargo Comissionado constante do Anexo II. 

 

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 

Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 
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DECRETO Nº 31.290, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 6º do Decreto nº 22.985, de 20 de março de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 6º O total de diárias atribuídas ao servidor público civil e militar não poderá exceder a 60 

(sessenta) dias por ano, salvo em casos excepcionais, e com prévia e expressa autorização do Secretário 

de Estado do Planejamento, mediante requerimento fundamentado do Secretário de Estado a qual o 

servidor for vinculado.". 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 01 de janeiro de 2016. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194° DA INDEPENDÊNCIA E 127° DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.291, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 1.534.000,00 (hum milhão, quinhentos e trinta e quatro mil 

reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.292, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e nos incisos III e VII do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

atender à programação constante dos Anexos VI ao IX. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.645.000,00 (hum milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil 

reais), conforme indicado nos Anexos I ao V. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.293, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre promoção de servidor do Grupo Magistério da 

Educação Básica, e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica promovida a servidora constante do Anexo Único deste Decreto, com base no art. 25 da Lei 

nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que assegura aos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação 

Básica enquadrados nos cargos de Professor I e Professor II, da Secretaria de Estado da Educação, nos 

termos da Lei nº 6.110, de 15 de agosto de 1994. 

 

Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta de dotação prevista no orçamento do 

Estado. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 207  DE 10  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.293-A, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Convoca a VI Conferência Estadual das Cidades do Estado do 

Maranhão e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica convocada a VI Conferência Estadual das Cidades do Estado do Maranhão, a realizar-se nos 

dias 15, 16 e 17 de março de 2017, na Cidade de São Luís/MA, com programação a ser oportunamente 

divulgada sob a coordenação do Conselho Estadual das Cidades e do Conselho Gestor do Fundo 

Estadual de Habitação de Interesse Social. 

 

Art. 2º A VI Conferência Estadual das Cidades do Estado do Maranhão tem como temática: "A Função 

Social da Cidade e da Propriedade", e como lema: "Cidades Inclusivas Socialmente Justas", e os seus 

trabalhos desenvolver-se-ão com a finalidade de subsidiar as discussões da VI Conferência Estadual das 

Cidades do Estado do Maranhão. 

 

Art. 3º A VI Conferência Estadual das Cidades do Estado do Maranhão será presidida pela Secretária de 

Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, na condição de Presidente do Conselho Estadual das 

Cidades e, na sua ausência ou eventual impedimento, por um membro da coordenação executiva da VI 

Conferência Estadual das Cidades do Estado do Maranhão. 

 

Art. 4º A VI Conferência Estadual das Cidades do Estado do Maranhão tem como finalidades: 

 

I - propor diretrizes para política Estadual de Desenvolvimento Urbano; 

 

II - propor a periodicidade das conferências municipais, a convocação e a organização da Conferência 

Estadual das Cidades, de acordo com o calendário nacional; 

 

III - avaliar a atuação do Conselho Estadual das Cidades, propondo alterações na sua natureza, 

composição e atribuição, de acordo com Conselho Nacional das Cidades; 

 

IV- eleger os delegados para a Conferência Nacional das Cidades, de acordo com o Conselho Nacional 

das Cidades; 

 

V - eleger as entidades para o novo mandato dos conselheiros estaduais das cidades, para o triênio 

2017/2019, de acordo com o Conselho Nacional das Cidades. 

 

Art. 5º O Conselho Estadual das Cidades expedirá o Regulamento da VI Conferência Estadual das 

Cidades do Estado do Maranhão. 

 

Parágrafo único. O Regulamento disporá sobre a organização e funcionamento da VI Conferência 

Estadual das Cidades do Estado do Maranhão, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos 

seus delegados que representarão o Estado na VI Conferência Estadual das Cidades do Estado do 

Maranhão. 

 

Art. 6º As despesas com a realização da VI Conferência Estadual das Cidades do Estado do Maranhão 

correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento 

Urbano. 
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Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA 

Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 
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DECRETO Nº 31.294, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.295, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo IV. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 2.597.319,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, 

trezentos e dezenove reais), conforme indicado nos Anexos I ao III. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.296, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 9º da Lei Estadual nº 10.225 de 15.04.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias na Secretaria de Estado da Infraestrutura no valor de R$ 14.662.673,00 

(quatorze milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais), conforme indicado 

no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.297, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), conforme indicado 

no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 209  DE 12  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.298, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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 Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação 

constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 209  DE 12  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.299, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 578.236,00 (quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e 

seis reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.300, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso VII do art. 51 da 

Lei Estadual n°10.213 de 09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.301, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta e três mil 

reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso VII do art. 51 da Lei Estadual n°10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta e três mil reais), 

para atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.302, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso VI 

do art. 5º e no inciso IV art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Quadro Anexo. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem do Termo de 

Convênio n° 107/-CI/2012, celebrado com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária no valor 

de R$ 965.469,00 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais). 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.303, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Denomina de João do Vale a Rodovia Estadual MA - 371, que 

liga o Município de Joselândia ao Município de Pedreiras. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica denominada de João do Vale a Rodovia Estadual MA - 371, que liga o Município de 

Joselândia ao Município de Pedreiras. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.304, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 31.069, de 3 de setembro de 2015, publicado na Edição nº 164 do 

Diário Oficial do Estado, de 3 de setembro de 2015, que excluiu promoção funcional ao servidor JOÃO 

TADEU DO ESPÍRITO SANTO SILVA, Matrícula nº 2187664. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  
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DECRETO Nº 31.305, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária na Casa Civil no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIAE 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.306, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do 

Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.307, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de 

Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, crédito 

suplementar no 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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso II do art. 10 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e 

Participação Popular, crédito suplementar no valor de R$ 125.237,00 (cento e vinte e cinco mil, 

duzentos e trinta e sete reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 125.237,00 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e sete 

reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.308, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Decreto nº 27.257, de 16 de fevereiro de 2011, fica acrescido do Anexo VII, de acordo com o 

recalcamento de cargos previsto no Anexo I deste Decreto. 

 

Art. 2º Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos em comissão conforme disposto no Anexo II desde 

Decreto. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.309, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre promoção de servidores do Grupo Magistério da 

Educação Básica, e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam promovidos os servidores constantes do Anexo Único deste Decreto, com base no art. 25 

da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que assegura aos integrantes do Subgrupo Magistério da 

Educação Básica enquadrados nos cargos de Professor I e Professor II, da Secretaria de Estado da 

Educação, nos termos da Lei nº 6.110, de 15 de agosto de 1994. 

 

Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta de dotação prevista no orçamento do 

Estado. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.310, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Titulação aos 

servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá 

outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica concedida Gratificação por Titulação, com base no art. 35 da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 

2013, aos servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação, 

constantes do Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta de dotação prevista no orçamento do 

Estado. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.311 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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 

cinquenta e cinco reais), para reforço de dotações constantes 

da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta e cinco reais), para 

atender a programação constante do Anexo III. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 17.602.655,00 (dezessete milhões, seiscentos e dois mil, 

seiscentos e cinquenta e cinco reais), conforme indicado nos Anexos I e II. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.312, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e nos incisos III e VII do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, crédito suplementar no 

valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto 

Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico, 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômico e Cartográfico, crédito suplementar no valor de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e 

duzentos reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.314, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e nos incisos III e VII do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante dos Anexos V ao IX. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 2.420.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil reais), 

conforme indicado nos Anexos I ao IV. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.315, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida nos incisos I e II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos 

incisos I e VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 1º do 

Decreto Estadual nº 30.963 de 24.07.2015, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit 

Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014 referente ao convênio n° 

770.538/2011, celebrado com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

- INEP, no valor R$ 486.764,28 (quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e 

vinte e oito centavos), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.316, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta e oito centavos), para reforço 

de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso I do 

art. 5º e no inciso IV do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 1º do Decreto Estadual 

nº 30.963 de 24.07.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta e oito centavos), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit 

Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014 no valor de R$ 

10.801.278,58 (dez milhões, oitocentos e um mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito 

centavos), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 210  DE 13  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.317, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta e três mil, 

cento e dez reais), para reforço de dotação constante da Lei 

Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso II 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta e três mil, cento e dez 

reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Excesso de 

Arrecadação proveniente de Recursos de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico no valor 

de R$ 1.653.110,00 (hum milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, cento e dez reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 210  DE 13  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.318, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do 

Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 211  DE 16  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.319, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais conferidas pelo 

art. 64, incisos III e V da Constituição Estadual e pelo art. 7º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 

2012, 

 

Considerando competir ao Estado à preservação do bem-estar da população, bem como das atividades 

socioeconômicas nas regiões atingidas por eventos adversos; 

 

Considerando o contido no decreto do município constante da ementa que declarou Situação de 

Emergência em virtude da ausência de precipitações pluviométricas, resultando no desastre 

caracterizado como Estiagem - Cobrade 1.4.1.1.0; 

 

Considerando, finalmente, a análise da documentação realizada pela Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil, que atesta o correto preenchimento da documentação necessária para 

demonstrar os danos e prejuízos causados pelo desastre, que implicaram no comprometimento parcial da 

capacidade de resposta do poder público do município, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica homologado o Decreto nº 002, de 27 de fevereiro de 2015, da Prefeitura Municipal de 

Bequimão, que declarou situação anormal caracterizada como Situação de Emergência nas áreas 

descritas no Formulário de Informações de Desastres - FIDE. 

 

Art. 2º Ficam autorizados os órgãos que compõem o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil 

(Órgãos da Administração Pública Estadual) a prestarem apoio suplementar técnico e operacional ao 

município afetado, mediante prévia articulação e integração com a Coordenadoria Estadual de Proteção 

e Defesa Civil. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 212  DE 17  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.320, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e nos incisos II, III e VII do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e nos incisos I e XIII 

do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação 

constante dos Anexos V ao X. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.005.000,00 (hum milhão e cinco mil reais), conforme 

indicado nos Anexos I ao IV. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIAE 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 212  DE 17  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.321, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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 cinquenta mil reais), para 

reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso III do art. 10 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta mil reais), para atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 212  DE 17  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.322, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Viva Cidadão, crédito suplementar no valor 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 213  DE 18  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.323, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação 

constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 213  DE 18  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.324, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade 

Central, crédito suplementar no valor de R$ 58.928,47 

(cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e 

quarenta e sete centavos), para reforço de dotações constantes 

da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida nos incisos I e II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos 

incisos I e VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 1° do 

Decreto Estadual nº 30.963 de 24.07.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, crédito suplementar no 

valor de R$ 58.928,47 (cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), 

para atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de Superávit 

Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014 referente ao Convênio nº 

3647/2007 celebrado com o Ministério da Saúde no valor de R$ 58.928,47 (cinquenta e oito mil, 

novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 213  DE 18  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.325 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 540.198,00 (quinhentos e quarenta mil, cento e noventa e oito 

reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 213  DE 18  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.326 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso VIII do art. 10 da Lei Estadual nº 10.213 

de 09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 124.248,00 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e 

oito reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 213  DE 18  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.327 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 3.580.000,00 (três milhões, quinhentos e oitenta mil reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.328 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Departamento 

Estadual de Trânsito, crédito suplementar no valor de R$ 

16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos mil reais), para 

reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso II do 

art. 5º e inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Departamento Estadual de Trânsito, crédito 

suplementar no valor de R$ 16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos mil reais), para atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Excesso de 

Arrecadação referente a Taxas e Multas no valor de R$ 16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos 

mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 213  DE 18  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.329 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 

de 03.11.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo IV. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 22.989.200,00 (vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e 

nove mil e duzentos reais), conforme indicado nos Anexos I ao III. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.330 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e nos incisos II, III e VII do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e nos incisos I e XIII 

do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação 

constante dos Anexos IX ao XII. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 7.120.510,00 (sete milhões, cento e vinte mil, quinhentos e 

dez reais), conforme indicado nos Anexos I ao VIII. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.331 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso I do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante no Anexo VII. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem anulação parcial de 

dotações orçamentárias no valor de R$ 72.640.000,00 (setenta e dois milhões, seiscentos e quarenta mil 

reais), conforme indicado dos Anexos I ao VI. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.332 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

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 cinquenta reais), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso III do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

cinquenta reais), para atender à programação constante dos Anexos II ao IV. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no Encargos Gerais do Estado/Encargos Administrativos, no valor de R$ 

37.327.150,00 (trinta e sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.333, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 

III do art. 64 da Constituição Estadual e de acordo com o disposto no art. 5º, alínea "i", do Decreto-Lei 

nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e demais dispositivos legais aplicáveis, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou judicial, os 

direitos imobiliários sobre a área descrita no art. 2º deste Decreto, assim entendido, o domínio pleno, útil 

e benfeitorias, da área destinada à construção da ponte sobre o Rio Novo no Município de Paulino 

Neves/Maranhão. 

 

Art. 2º A área abrangida por este Decreto compreende um perímetro total de 148,35m² (cento e quarenta 

e oito vírgula trinta e cinco metros quadrados), possuindo a seguinte localização:  

 

Art. 3º O Estado do Maranhão poderá, a qualquer tempo, invocar urgência da medida expropriatória 

decorrente do presente Decreto, para efeito de prévia imissão na posse da área desapropriada, na 

conformidade do art. 15 do  Decreto-Lei nº 3.365, de junho de 1941. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CLAYTON NOLETO SILVA 

Secretário de Estado da Infraestrutura 
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DECRETO Nº 31.334, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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 providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica convocada a 3ª Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT, a ser realizada em São Luís, Maranhão, nos dias 16, 

17 e 18 de novembro de 2015, pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - 

SEDIHPOP. 

 

Art. 2º A 3ª Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT será precedida de Conferências Municipais, Conferências 

Regionais, Plenárias Regionais e Conferências Livres, de acordo com o calendário estabelecido pela 

Comissão Estadual Organizadora. 

 

Parágrafo único. A Comissão Estadual Organizadora será instituída através de ato emanado da 

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. 

 

Art. 3º A 3ª Conferência Estadual será presidida pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e 

Participação Popular. 

 

Art. 4º As despesas com a 3ª Conferência Estadual correrão por conta do Governo do Estado, através de 

dotação orçamentária da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - 

SEDIHPOP. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 

Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 
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DECRETO Nº 31.335 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 

de 03.11.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do 

Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme indicado no Anexo 

I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.336 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme indicado no Anexo 

I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.337 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 

atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 8.468.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil 

reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.338 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual 

de Pensão e Aposentadoria, crédito suplementar no valor de 

R$ 57.762.399,00 (cinquenta e sete milhões, setecentos e 

sessenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais), para 

reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, 

crédito suplementar no valor de R$ 57.762.399,00 (cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e dois 

mil, trezentos e noventa e nove reais), para atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor R$ 57.762.399,00 (cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e 

dois mil, trezentos e noventa e nove reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 
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DECRETO Nº 31.339, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do 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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 8.723.000,00 (oito milhões, setecentos e vinte e três mil 

reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.340, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso II do art. 10 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias referente ao Convênio nº 783290/2013 celebrado com a Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República no valor de R$ 65.422,43 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e 

vinte e dois reais e quarenta e três centavos), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.341, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e nos incisos II e V do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação 

constante do Anexo II. 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 19.675,00 (dezenove mil, seiscentos e setenta e cinco reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.342, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 9º da Lei Estadual nº 10.225 de 15.04.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias , no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.343, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de 

Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, crédito 

suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para 

reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e inciso V do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial 

do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para atender a 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.344, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso VII do art. 51 da Lei Estadual n° 10.213 

de 09.03.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), conforme indicado 

no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.345, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 11.983,00 (onze mil, novecentos e oitenta e três reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.346 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos incisos II 

e VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Quadro Anexo. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de rendimentos de 

aplicação no Mercado Financeiro no valor de R$ 81.826,00 (oitenta e um mil, oitocentos e vinte e reais), 

provenientes dos Convênios nºs 793679/2013, 792250/2013 celebrados com a União, por intermédio do 

Ministério da Justiça e 777088/2012, 017/2013 celebrados com a União por intermédio da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República e a Secretaria de Estado da Segurança Pública do 

Maranhão. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.347 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida nos incisos I e II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no 

inciso VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 1º do 

Decreto Estadual nº 30.963 de 24.07.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit 

Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014, no valor de R$ 251.539,70 

(duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos) conforme indicado 

no Anexo I e de Rendimentos de Aplicação no Mercado Financeiro no valor de R$ 34.366,00 (trinta e 

quatro mil trezentos e sessenta e seis reais), referentes ao Convênio nº 776378/2012, celebrado com a 

União, por intermédio do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.348 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso I , § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso I do 

art. 5º e no inciso IV do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no art. 1º do Decreto Estadual 

nº 30.963 de 24.07.2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit 

Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014 referente ao Convênio 

793679/2013/MJ-SINESP, celebrado com o Ministério da Justiça 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), conforme 

indicado no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 214  DE 19  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.349 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

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. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Civil, crédito suplementar no valor de 

R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo II. 

 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), conforme indicado 

no Anexo I. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.350, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Titulação aos 

servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá 

outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedida Gratificação por Titulação, com base no art. 35 da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 

2013, aos servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação, 

constantes do Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta de dotação prevista no orçamento do 

Estado. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL Nº 215  DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

DECRETO Nº 31.351, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Titulação aos 

servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá 

outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedida Gratificação por Titulação, com base no art. 35 da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 

2013, aos servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação, 

constantes do Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta de dotação prevista no orçamento do 

Estado. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.352, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a promoção de Delegados de Polícia Civil. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, usando da atribuição que lhe conferem os arts. 

2º, 4º e 6º, incisos I, II, III e IV da Lei nº 9.130, de 24 de março de 2010, o Decreto nº 16.421, de 26 de 

agosto de 1998, e tendo em vista a Deliberação nº 068/2015-CPC, de 20 de agosto de 2015, publicada na 

Edição nº 162 do Diário Oficial do Estado, de 1º de setembro de 2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam promovidos, por antiguidade e merecimento, os Delegados de Polícia Civil do Grupo 

Ocupacional Atividades de Polícia Civil constantes do Anexo Único. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta de créditos orçamentários próprios. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 

2015. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.353, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Nomenclatura de cargos em comissão da Secretaria de Estado 

da Saúde. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos em comissão da Secretaria de Estado da Saúde, 

conforme disposto no Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.354, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre o recesso funcional durante as festividades do 

Natal e do Ano Novo. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

64, inciso III, da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Estado terão recesso 

funcional durante as festividades do Natal e do Ano Novo, nos períodos compreendidos entre 21 a 

25/12/2015 e 28/12/2015 a 01/01/2016. 

 

Parágrafo único. Os servidores escolherão um dos períodos mencionados no caput deste artigo, cabendo 

ao chefe imediato a fixação da escala de recesso, de acordo com a conveniência do serviço. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

LILIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES 

Secretária de Estado da Gestão e Previdência 
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DECRETO Nº 31.355, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Convoca a 6ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos e 

dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica convocada a realização da 6ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos do Maranhão, a 

ser realizada em São Luís, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2016, sob a coordenação do Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Maranhão - CEDDH/MA e da Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP. 

 

Art. 2º A 6ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos do Maranhão será precedida de Conferências 

Regionais, conforme resolução publicada pelo CEDDH/MA. 

 

Parágrafo único. A Comissão Estadual Organizadora (COE) será instituída através de ato emanado da 

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. 

 

Art. 3º A 6ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos do Maranhão desenvolverá seus trabalhos sob 

a temática: "Avanços na Construção do Sistema Estadual de Direitos Humanos". 

 

Art. 4º As despesas com a 6ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos do Maranhão correrão por 

conta do Governo do Estado, através de dotação orçamentária da Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 

Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 
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DECRETO Nº 31.356, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre o Regulamento Disciplinar Prisional - REDIPRI 

aplicável às Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária - SEJAP. 

 

Art. 1º Este Regulamento destina-se a fixar nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária, deveres e direitos dos presos, bem como as normas básicas de conduta e 

disciplina. 

 

Art. 2º Cumpre ao preso, seja provisório, condenado a pena privativa de liberdade nos regimes fechado 

e semiaberto, ou submetidos a medidas de segurança, além das obrigações inerentes ao seu estado, 

submeter-se às normas de execução da pena ou medida e segurança. 

 

TÍTULO I 

DOS DEVERES, DOS DIREITOS E DAS RECOMPENSAS 

 

CAPÍTULO I 

DOS DEVERES 

 

Art. 3º Constituem deveres dos presos: 

 

I - respeito às autoridades constituídas, funcionários e outros presos; 

 

II - informar-se sobre as normas a serem observadas na unidade prisional, respeitando-as; 

 

ANEXO ÚNICO 

 

III - acatar as determinações emanadas de qualquer funcionário, quando no desempenho de suas 

funções; 

 

IV - manter comportamento adequado em todo o período em que estiver sob a custódia do estado e 

cumprir fielmente a sentença; 

 

V - submeter-se à sanção disciplinar imposta; 

 

VI - abster-se de participar de movimento individual ou coletivo de tentativa ou consumação de fuga ou 

abandono, bem como não constranger os outros presos a tal ato; 

 

VII - abster-se de liderar, participar ou favorecer movimentos de greve e subversão da ordem e da 

disciplina ou constranger os outros presos ou seus familiares a compactuar com tais atos; 

 

VIII - zelar pelos bens patrimoniais e materiais que lhes forem destinados, direta ou indiretamente, 

ficando proibidas quaisquer modificações, adaptações ou improvisações, de modo a produzir risco 

para si ou para qualquer pessoa, ou a interferir na vigilância da unidade prisional; 

 

IX - ressarcir o Estado e terceiros pelos danos materiais a que derem causa, de forma culposa ou dolosa; 

 

X - indenizar à vítima ou os seus sucessores, quando determinado pela autoridade judiciária; 

 

XI - indenizar o Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante 

desconto proporcional da remuneração de trabalho; 

 

XII - zelar pela higiene pessoal e ambiental; 

 

XIII - submeter-se às normas contidas neste Decreto, no que se refere às visitas; 
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XIV - submeter-se às normas contidas neste Decreto, que disciplinam a concessão das saídas externas 

previstas em lei; 

 

XV - submeter-se à revista pessoal, de sua cela e de seus pertences, a critério da administração; 

 

XVI - devolver à área competente, quando de sua exclusão, os objetos pessoais fornecidos pela unidade 

prisional; 

 

XVII - abster-se de desviar, para uso próprio ou de terceiros, materiais das diversas áreas da unidade 

prisional; 

 

XVIII - abster-se de negociar objetos de sua propriedade, de terceiros ou do patrimônio do Estado; 

 

XIX - abster-se da confecção e posse indevidas de instrumentos capazes de ofender a integridade física 

de outrem bem como daqueles que possam contribuir para ameaçar ou obstruir a segurança das pessoas 

e da unidade prisional; 

 

XX - abster-se de uso e concurso, para fabricação de bebida alcoólica ou de substância que possa 

determinar reações adversas às normas de conduta ou causar dependência física ou psíquica; 

 

XXI - abster-se de apostar em jogos de azar de qualquer natureza; 

 

XXII - abster-se de transitar ou permanecer em locais não autorizados pela área competente de controle 

da segurança e disciplina; 

 

XXIII - abster-se de dificultar ou impedir a vigilância; 

 

XXIV - abster-se de quaisquer práticas que possam causar transtornos aos demais presos bem como 

prejudicar o controle da segurança e disciplina; 

 

XXV - acatar a ordem de contagem da população carcerária, respondendo ao sinal convencionado pela 

autoridade competente para o controle da segurança e disciplina; 

 

XXVI - abster-se de utilizar quaisquer objetos, para fins de decoração ou proteção de vigias, portas, 

janelas e paredes, que possam prejudicar o controle da vigilância; 

 

XXVII - abster-se de utilizar sua cela como cozinha, vedado o uso de resistência elétrica; 

 

XXVIII - submeter-se à requisição das autoridades judiciais, policiais e administrativas; 

 

XXIX - submeter-se à requisição dos profissionais de qualquer área técnica para exames ou entrevistas; 

 

XXX - submeter-se às condições para o regular funcionamento das atividades escolares; 

 

XXXI - submeter-se às atividades laborativas, de qualquer natureza, quando escalado pelas autoridades 

competentes; 

 

XXXII - submeter-se às condições estabelecidas para a prática religiosa coletiva ou individual; 

 

XXXIII - submeter-se às condições estabelecidas para a posse e uso de aparelhos de rádio difusão e de 

TV; 

 

XXXIV - submeter-se às condições estabelecidas para as sessões cinematográficas, teatrais, artísticas e 

socioculturais; 

 

XXXV - submeter-se às condições de uso da biblioteca da unidade e de livros de sua propriedade; 
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XXXVI - submeter-se às condições estabelecidas para práticas desportivas e de lazer; 

 

XXXVII - submeter-se às condições impostas para as medidas cautelares; 

 

XXXVIII - submeter-se às condições impostas por ocasião de transferências; 

 

XXXIX - submeter-se aos controles de segurança impostos pelos servidores responsáveis pela realização 

da escolta externa e por outras autoridades, também incumbidas de efetuá-las; 

 

XL - cumprir rigorosamente o horário de retorno quando das saídas temporárias, previstas no regime 

semiaberto; 

 

XLI - trabalhar no decorrer de sua pena, desde que em situação jurídica definida, facultando-se essa 

atividade aos presos provisórios; 

 

XLII - não portar ou utilizar aparelho de telefonia móvel celular ou outro aparelho de comunicação com 

o meio exterior, seus componentes ou acessórios; 

XLIII - repudiar os atos que possam produzir risco ou dano à integridade física e moral de qualquer 

pessoa no âmbito da unidade prisional, praticados por presos ou funcionários, informando à autoridade 

competente no ato de sua ocorrência; 

 

XLIV - não faltar com a verdade para obter benefícios ou tirar vantagem de atos administrativos que 

possam resultar na transferência, internação ou qualquer ato que desvie o cumprimento normal de sua 

pena ou de outrem; 

 

XLV - cumprir rigorosamente rotinas, datas e horários estipulados pela administração para quaisquer 

atividades na unidade prisional bem como respeitar o horário de silêncio, a partir das 21 horas; 

 

XLVI - respeitar as normas estabelecidas no que concerne à liberação de pecúlio; 

 

XLVII - vestir-se adequadamente trajando o uniforme padrão adotado pela unidade prisional, 

observando, durante o horário de trabalho, o uso do uniforme próprio destinado ao exercício dessa 

atividade, quando houver; 

 

XLIII - comunicar a administração sempre que tiver ciência ou testemunhar o cometimento de desvio de 

conduta que envolva outros presos, servidores ou visitantes. 

 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS 

 

Art. 4º Constituem direitos básicos e comuns dos presos provisórios, condenados e internados: 

 

I - ser tratado com humanidade e com respeito à dignidade inerente ao ser humano; 

 

II - ser tratado com igualdade, exceto quanto às exigências de individualização da pena; 

 

III - ter preservada sua individualidade, observando-se o chamamento pelo próprio nome e o uso de 

número de matrícula somente para qualificação em documentos penitenciários; 

 

IV - receber assistência material que garanta as necessidades básicas no que concerne: 

 

a) a alimentação balanceada e suficiente, observando-se o cardápio padrão e o consumo per capta por 

refeição bem como as dietas, quando necessárias, mediante prescrição médica; 

 

b) ao vestuário digno e padronizado; 

 

c) as condições de habitabilidade adequadas, conforme padrões estabelecidos pela Lei de Execução 

Penal e pela Organização Mundial de Saúde; 
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d) às instalações e aos serviços de saúde, educação, trabalho, esporte e lazer, proporcionando a 

distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação, desde que compatíveis com a execução 

da pena. 

 

V - receber visitas, em dias e horários determinados, do cônjuge, do companheiro(a), de parentes e 

outras comuns de ambos os sexos, além das previstas em legislação específica, na forma que estabelecer 

regulamento interno da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, podendo ser suspenso ou 

restringido tal direito por ato motivado do Diretor Geral da Unidade; 

 

VI - sair da cela para banho de sol diário, por período de até duas horas; 

 

VII - requerer autorização para exercer quaisquer atos civis que preservem sua família e seu patrimônio, 

conforme normas vigentes; 

 

VIII - receber assistência à saúde, psicológica, jurídica, social, religiosa, educacional e terapia 

ocupacional, nos termos da legislação vigente; 

 

IX - participar do processo educativo de formação para o trabalho produtivo; 

 

X - executar trabalho remunerado, de acordo com sua aptidão, ou aquele que exercia antes da prisão, 

desde que cabível na unidade prisional, seja por questão de segurança ou pelos limites da administração; 

 

XI - a constituição de pecúlio; 

 

XII - a laborterapia, conforme suas aptidões e condições psíquicas e físicas; 

XIII - à remição pelo trabalho produtivo, estudo ou leitura, conforme dispuser a norma local ou o juízo 

competente; 

 

XIV - receber tratamento médico-hospitalar e odontológico, com os recursos humanos e materiais da 

própria unidade prisional ou do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 

XV - contratar, por meio de familiares ou dependentes, profissionais médicos e odontológicos de 

confiança pessoal, a fim de acompanhar ou ministrar o tratamento, observadas as normas institucionais 

vigentes; 

 

XVI - acesso aos meios de comunicação social e à informação, obedecidas as normas vigentes, por meio 

de: 

 

a) correspondência escrita, em sua própria língua, quando se tratar de estrangeiro; 

 

b) leitura de jornais e revistas sócio educativas que não comprometam a moral e os bons costumes; 

 

c) acesso à biblioteca da unidade prisional e à posse de livros particulares, instrutivos ou recreativos. 

 

XVII - atividade intelectuais, artística e desportiva, desde que compatíveis com a execução da pena; 

 

XVIII - a audiência com as diretorias, respeitadas as normas das respectivas áreas de atuação; 

 

XIX - ter sua conduta carcerária individualizada, evitando dessa forma receber indevidamente a 

aplicação de sanções coletivas; 

 

XX - a entrevista pessoal e reservada com seu advogado ou defensor público, nos dias e horários 

determinados; 

 

XXI - a reabilitação das faltas disciplinares; 

 

XXII - a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
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XXIII - solicitar medida preventiva de segurança pessoal; 

 

XXIV - solicitar remoção para outra unidade prisional, no mesmo regime, desde que atendidos os 

requisitos estabelecidos pela administração; 

 

XXV - tomar ciência, mediante contra recibo, expedido pela área competente, da guarda dos pertences 

de que não possa ser portador; 

 

XXVI - acomodação em alojamento coletivo ou individual, dentro das exigências legais, podendo 

manter em seu poder trocas de roupa de uso pessoal, de cama, banho e material de higiene, salvo 

situações excepcionais e particularidades presentes em cada unidade prisional, a ser disciplinado por ato 

normativo próprio; 

 

XXVII - solicitar, por meio da área de segurança, a mudança de cela, que pode ser autorizada após 

avaliação dos motivos e das possibilidades da unidade prisional; 

 

XXVIII - ser informado sobre as normas que devem ser observadas na unidade prisional; 

 

XXIX - acesso às áreas assistenciais da unidade prisional, respeitados os horários estipulados pela 

administração local, salvo nos casos que requerem urgência; 

 

XXX - apresentar solicitação ou queixas ao Diretor Geral da Unidade ou ao funcionário autorizado a 

representá-lo, por meio escrito, com direito à pronta resposta, exceto quando se tratar de matéria 

evidentemente fútil ou destituída de fundamentos; 

 

XXXI - apresentar solicitação ou queixa por escrito, à autoridade administrativa, judiciária ou a qualquer 

outra autoridade apropriada, por meio dos canais competentes; 

 

XXXII - ser transportado em condições ou situações que não lhe imponham sofrimentos físicos e que 

não sejam degradantes e desumanas, de acordo com o preconizado na Lei Federal nº. 8.653, de 10 de 

maio de 1993, sendo observadas as necessidades básicas; 

 

XXXIII - ser informado e esclarecido sobre os motivos que ensejaram a aplicação das sanções 

disciplinares a ele impostas; das transferências, ou quaisquer assuntos pertinentes a sua situação, sendo 

cientificados, também, os familiares por meio dos assistentes sociais; 

XXXIV - ser informado sobre as decisões judiciais que instruem expedientes de benefícios, desde que 

não tenha advogado particular; 

 

XXXV - ser submetido a exame de saúde admissional e preventivo, no período máximo de quarenta e 

oito horas contadas da data do seu ingresso, a qualquer título, na unidade prisional, a fim de verificar as 

condições acerca da sua integridade psicofísica bem como examinar a existência, ocasional, de sinais 

que denunciem a prática de espancamento, maus tratos ou debilidade física causada por doença ou outra 

enfermidade; 

 

XXXVI - atestado de pena a cumprir, emitido anualmente pela autoridade judiciária competente; 

 

XXXVII - em caso de falecimento, doenças, acidentes graves ou transferência do preso para outro 

estabelecimento, o Diretor Geral comunicará imediatamente ao cônjuge ou, se for o caso, a parente 

próximo ou a pessoa previamente indicada; 

 

XXXVIII - ser informado imediatamente, do falecimento ou de doença grave do cônjuge, 

companheiro(a), ascendente, descendente ou irmão, podendo ser permitida a visita a estes, sob custódia, 

desde que devidamente autorizado. 

 

XXIX - visita íntima, salvo nos casos de cumprimento de sanção. 
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Art. 5º São assegurados, também, além dos direitos constantes no artigo 4º deste Decreto, outros que se 

aplicam à gravidez, ao parto, ao cuidado com os filhos e à atenção básica às necessidades da mulher 

presa, entre os quais: 

 

I - assistência pré-natal; 

 

II - parto em unidades hospitalares do serviço de saúde pública; 

 

III - guarda do recém-nascido, durante o período de lactância, pelo período de até seis meses, em local 

adequado, mesmo quando houver restrições de amamentação; 

 

IV - tratamento preventivo, curativo e de acompanhamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis e 

outras; 

 

V - ações para detecção e controle de doenças predominantes no grupo feminino, principalmente o 

câncer do colo do útero e da mama; 

 

VI - ações de planejamento familiar e acesso aos métodos anticoncepcionais existentes; 

 

VII - atenção psicológica e social especializadas, destinadas ao atendimento das necessidades da mulher 

presa; 

 

VIII - às gestantes, puerperais e aos recém-nascidos são assegurados também: 

 

a) atendimento pré-natal e pós-parto especializado para os casos de transmissão verticalizada de 

doenças, principalmente HIV, tétano neonatal e sífilis congênita; 

 

b) alimentação e dieta nutricional específica, visando o desenvolvimento saudável da gravidez, das 

condições do parto, da lactação, do puerpério e do recém-nascido; 

 

c) realização do "teste do pezinho" para identificar eventual existência de fenilcetonúria; do teste para 

detectar eventual hipotireoidismo e outros testes preventivos necessários; 

 

d) acesso à imunização. 

 

Parágrafo único. A atenção básica especializada, destinada ao atendimento das necessidades da mulher 

presa, consiste, também, na assistência material, social, educacional e de trabalho, sendo-lhe asseguradas 

as oportunidades e as facilidades necessárias para seu retorno ao convívio social; os cuidados com sua 

saúde física e mental e a preservação moral, intelectual e social, em todos os estágios do cumprimento 

de sua pena. 

 

Art. 6º Aos presos recolhidos em regime de trânsito, deve ser assegurado o direito à visita de uma 

pessoa constante em seu rol de visitas, a critério do Diretor Geral da Unidade Prisional, em dia útil, por 

até duas horas. 

 

Parágrafo único. No caso de ocorrer a necessidade de pronta remoção do preso para outra unidade 

prisional, definitiva ou provisoriamente, a data da visita, de que trata o caput deste artigo pode ser 

cancelada, com aviso oportuno à família, a fim de evitar viagem ou deslocamento inúteis. 

Art. 7º Aos presos com deficiência física, permanente ou temporária, são asseguradas, também, além 

daquelas previstas em lei, condições adequadas para o cumprimento digno da pena, de modo a 

proporcionar uma vida decente, tão normal e plena quanto possível. 

 

§ 1º Devem ser oferecidas condições de habitabilidade adequadas às necessidades desses presos, de 

modo que o convívio deles independa da ajuda de funcionários e de outros presos. 

 

§ 2º É obrigatório capacitá-los a tornarem-se tão confiantes quanto possível, incentivando-os ao trabalho 

conforme suas capacidades, à recreação e às demais atividades que venham a produzir o mesmo efeito. 
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§ 3º As necessidades especiais devem ser consideradas em todos os estágios de planejamento social, 

assistencial, material e administrativo. 

 

Art. 8º Aos presos de cidadania estrangeira, considerando-se as dificuldades inerentes à sua condição, 

devem ser observadas, além das explicitadas neste Decreto, as seguintes garantias fundamentais: 

 

I - aprendizado da língua portuguesa e dos costumes deste país, por meio do convívio com os brasileiros 

e das aulas lecionadas na unidade prisional; 

 

II - identificação, dentre os servidores, a fim de solucionar problemas de imperiosa comunicação, 

daqueles que possam prestar auxílio na interpretação e na tradução do idioma; 

 

III - facilitação do acesso a Defensoria Pública e aos respectivos consulados, com vistas, dentre outros, 

aos benefícios previstos no curso da execução penal. 

 

Parágrafo único. A unidade prisional deve adotar procedimentos que facilitem o contato do preso, de 

nacionalidade estrangeira, com os respectivos consulados e outras circunstâncias favoráveis à sua 

condição, inclusive permitindo o convívio dos estrangeiros entre si. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RECOMPENSAS 

 

Art. 9º As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do preso, de sua 

colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. 

 

Parágrafo único. As recompensas têm a finalidade de motivar o bom comportamento, desenvolver o 

senso de responsabilidade e promover o interesse e a cooperação do preso. 

 

Art. 10. São recompensas: 

 

I - elogio; 

 

II - concessão de regalias. 

 

Art. 11. É considerada, para efeito de elogio, a prática de ato de excepcional relevância humanitária ou 

de interesse do bem comum, registrado em portaria do Diretor Geral da Unidade Prisional. 

 

Art. 12. O Conselho Disciplinar, por proposta escrita do Diretor Geral ou funcionário da Unidade, 

avaliará a concessão do elogio ao preso que se destacar, bem como o comportamento deste. 

 

§ 1º A publicidade do elogio deverá levar em conta a integridade física do preso. 

 

§ 2º A cerimônia de diplomação do elogio deverá contar com todos os membros o Conselho Disciplinar 

e do Diretor Geral da Unidade. 

 

Art. 13. Poderá o Diretor Geral da Unidade Prisional, levando em consideração a conduta e disciplina 

do preso, bem como os elogios diplomados, realizar as seguintes concessões de regalias: 

 

I - visita extraordinária; 

 

II - acomodação em alojamento coletivo ou individual meritório, dentro das exigências legais; 

 

III - assistir ou participar de práticas e atividades educativas e recreativas promovidas ou autorizadas 

pela unidade prisional, sejam de natureza artística, cultural, esportiva ou de entretenimento; 

IV - receber bens de consumo, de qualidade, quantidade e embalagem permitidas pela Administração, 

trazidos por visitantes constantes no rol de visitas; 
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V - utilização de aparelhos de ventilador, rádio e televisão, de propriedade do preso, na própria cela, 

desde que exista estrutura original e espaço; 

 

VI - participar de atividades coletivas, além da escola e do trabalho. 

 

Parágrafo único. O inciso I, III, IV e V serão objetos de regulamentação pela Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária. 

 

Art. 14. As recompensas serão gradativas e relacionadas ao índice de aproveitamento das atividades 

escolares e laborativas, ao grau de adaptação social e ao comportamento do preso. 

 

Art. 15. As recompensas não se aplicam ao preso incluído no regime disciplinar diferenciado ou àquele 

que estiver cumprindo qualquer sanção disciplinar. 

 

Art. 16. O preso, no regime semiaberto, pode ter outras regalias, conforme regulamentação própria a ser 

realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. 

 

Art. 17. As recompensas poderão ser suspensas ou cassadas: 

 

I - por cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza ou; 

 

II - por ato motivado da direção da unidade prisional. 

 

§ 1º Durante o curso do procedimento disciplinar o preso poderá ter suspenso seu direito a fruição de 

regalia, a qual será cassada na hipótese de trânsito em julgado de condenação por cometimento de falta 

disciplinar de qualquer natureza. 

 

§ 2º A suspensão e a restrição de regalias devem ter estrita observância na reabilitação do 

comportamento faltoso do preso, sendo retomada ulteriormente. 

 

TÍTULO II 

DA DISCIPLINA E DAS FALTAS DISCIPLINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA DISCIPLINA 

 

Art. 18. A disciplina visa preservar a ordem, a segurança, o respeito, os bons costumes, os princípios 

morais, a obediência às normas e às determinações estabelecidas pelas autoridades e seus agentes no 

desempenho do trabalho, ficando a ela submetidos todos aqueles que estiverem sob a custódia e 

subordinação da administração penitenciária. 

 

Parágrafo único. Os internados submetidos à medida de segurança que estão aguardando vagas em 

unidades prisionais devem ter tratamento diferenciado quando do cometimento de infração disciplinar, 

podendo a direção da Unidade determinar isolamento preventivo, e providenciar para que seja 

submetido à avaliação médica adequada. 

 

Art. 19. A ordem e a disciplina são mantidas pelos funcionários da unidade prisional na forma e com os 

meios adequados, ficando proibido delegar poderes para que presos, individual ou coletivamente, 

exerçam lideranças com grau de poder sobre os outros presos. 

 

Art. 20. São vedadas manifestações coletivas que tenham o objetivo de reivindicação ou reclamação. 

 

Art. 21. O preso que se julgar vítima de alguma injustiça pode apresentar reclamação, devidamente 

motivada, sempre por meio escrito, tanto ao Diretor de Segurança, quanto ao Diretor Geral da Unidade 

Prisional, que deve apurá-la por meio do competente procedimento administrativo. 

 

Art. 23. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. 
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Art. 24. O preso que concorrer para o cometimento de falta disciplinar incide nas mesmas sanções 

cominadas ao infrator. 

 

Art. 25. As normas deste Decreto são igualmente aplicadas nas situações que couberem, quando a falta 

disciplinar ocorrer fora da unidade prisional. 

CAPÍTULO II 

DAS FALTAS DISCIPLINARES 

 

Art. 26. As faltas disciplinares, segundo sua natureza, consistem em condutas omissivas ou comissivas 

que violem as disposições constantes deste Decreto, classificando-se em: 

 

I - leve; 

 

II - média; 

 

III - grave. 

 

Seção I 

Das Faltas Disciplinares de Natureza Leve 

 

Art. 27. Consideram-se faltas disciplinares de natureza leve: 

 

I - transitar indevidamente pela unidade prisional; 

 

II - comunicar-se com visitantes sem a devida autorização; 

 

III - comunicar-se com presos em regime de isolamento celular ou entregar a esses quaisquer objetos 

sem autorização; 

 

IV - manusear equipamento de trabalho sem autorização ou sem conhecimento do responsável, mesmo a 

pretexto de reparos ou limpeza; 

 

V - adentrar em cela alheia sem autorização; 

 

VI - improvisar varais e cortinas na cela, no alojamento ou no pátio interno, comprometendo a 

vigilância, salvo em situações excepcionais autorizadas pelo Diretor Geral da Unidade Prisional; 

 

VII - utilizar-se de bens públicos, de forma diversa para a qual os recebeu; 

 

VIII - ter a posse de papéis, documentos, objetos ou valores não cedidos e não autorizados pela unidade 

prisional; 

 

IX - estar indevidamente trajado; 

 

X - usar material de serviço para finalidade diversa da qual foi prevista; 

 

XI - remeter correspondência sem o registro regular da área competente; 

 

XII - utilizar objeto pertencente a outro preso sem o devido consentimento; 

 

XIII - recusar-se a assistência ou ao dever escolar sem razão justificada; 

 

XIV - desobedecer as prescrições médicas recusando o tratamento necessário ou utilizando 

medicamentos não prescritos ou autorizados; 

 

XV - cometer desatenção propositada durante estudo ou aula de serviço; 
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XVI - abordar autoridade ou pessoa estranha na unidade prisional, especialmente visitante, sem a devida 

autorização; 

 

XVII - deixar de se levantar diante do Diretor Geral ou de qualquer autoridade conhecida, exceto se 

estiver impedido deste movimento por motivo de saúde ou de trabalho; 

 

XVIII - atrasar no horário de despertar ou recolher, ou desobedecer a qualquer horário regulamentar sem 

motivo justo; 

 

XIX - descumprir ou inobservar os deveres consignados neste Decreto, salvo de constituir falta mais 

grave. 

 

 

 

Seção II 

Das Faltas Disciplinares de Natureza Média 

 

Art. 28. Consideram-se faltas disciplinares de natureza média: 

 

I - atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, aos 

funcionários e aos presos; 

 

II - portar material cuja posse seja proibida; 

 

III - desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiado; 

 

IV - simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar; 

 

V - induzir ou instigar alguém a praticar qualquer falta disciplinar; 

 

VI - divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a disciplina; 

 

VII - dificultar a vigilância em qualquer dependência da unidade prisional; 

 

VIII - provocar perturbações com ruídos, vozerios ou vaias; 

 

IX - perturbar a jornada de trabalho ou a realização de tarefas; 

 

X - perturbar o repouso noturno ou a recreação; 

 

XI - praticar atos de comércio, de qualquer natureza, com outros presos ou funcionários; 

 

XII - comportar-se de forma inamistosa durante prática desportiva; 

 

XIII - inobservar os princípios de higiene pessoal, da cela ou alojamento das demais dependências da 

unidade prisional, ou lançar-lhes água servidas, lixo ou outros objetos; 

 

XIV - destruir objetos de uso pessoal, fornecidos pela unidade prisional; 

 

XV - portar ou ter, em qualquer lugar da unidade prisional, dinheiro, cheque, nota promissória ou 

qualquer título de crédito; 

XVI - receber, confeccionar, ocultar, guardar, ceder, portar, ter ou concorrer para que haja, em qualquer 

local da unidade prisional, objetos que possam ser utilizados em fugas; 

 

XVII - receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebida alcoólica ou concorrer para sua fabricação; 

 

XVIII - praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção, sem prejuízo da sanção penal; 
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XIX - mostrar displicência no cumprimento do sinal convencional de recolhimento ou formação; 

 

XX - faltar ao trabalho sem causa justificada; 

 

XXI - descumprir horário estipulado, sem justa causa, para o retorno da saída temporária; 

 

XXII - manter ou possuir anotações com números de telefones, de contas bancárias, de rifas, dentre 

outras consideradas impróprias; 

 

XXIII - ser destinatário, receber, portar, guardar, ocultar, ceder, utilizar ou intermediar o uso de peça ou 

acessório relacionado a telefonia móvel ou de rádio comunicação ou dados, desde que não constitua falta 

grave; 

 

XXIV - faltar com a verdade, salvo no caso de interrogatório em procedimento disciplinar; 

 

XXV - recusar a assistir aula ou tarefa escolar sem razão justificada; 

 

XXVI - utilizar meios escusos para o envio de correspondência; 

 

XXVII - omitir ou distorcer informações referentes a instrução de procedimento disciplinar em que 

funcione como testemunha; 

 

XXVIII - faltar, se ausentar ou se encontrar em local diverso do local de trabalho definido pela 

autoridade competente; 

 

XXIX - entregar, receber ou arremessar objeto, ou qualquer tipo de instrumento, de uma cela, ala, pátio 

ou pavilhão para outro, ou para o interior ou exterior da unidade prisional; 

 

XXX - lavar, secar ou estender roupas em local não permitido; 

 

XXXI - utilizar material, ferramenta, utensílio ou outro objeto da unidade prisional sem a devida 

autorização ou proibido. 

 

Seção III 

Das Faltas Disciplinares de Natureza Grave 

 

Art. 29. Consideram-se faltas disciplinares de natureza grave: 

 

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 

 

II - fugir; 

 

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; 

 

IV - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 

comunicação com outros presos ou com o ambiente externo; 

 

V - provocar acidente de trabalho; 

 

VI - deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 

 

VII - deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas; 

 

VIII - praticar fato previsto como crime doloso. 

 

Seção IV 

Das Atenuantes e das Agravantes 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

Art. 30. São circunstâncias atenuantes na aplicação das penalidades: 

 

I - bom comportamento do preso e ausência de falta anterior; 

 

II - pouca importância do preso na participação do fato; 

 

III - confissão espontânea; 

 

IV - colaboração pela elucidação da falta ignorada ou imputada a outrem; 

 

V - ressarcimento dos danos materiais. 

 

§ 1º Cada atenuante importa na redução de 02 (dois) dias da sanção a ser imposta, podendo ser aplicada 

cumulativamente. 

 

§ 2º A delação de partícipes ou coautores importará na redução da sanção a metade. 

 

Art. 31. São circunstâncias agravantes na aplicação das penalidades: 

 

I - reincidência em falta disciplinar, nos termos do art. 63 do Código Penal; 

 

II - a prática de falta em local público quando em escolta ou no benefício de saída temporária; 

 

III - ter praticado infração com abuso de confiança; 

 

IV - prática de ato faltoso com premeditação ou em conluio com o funcionário ou outro preso; 

 

V - prática de falta disciplinar durante o prazo de reabilitação do comportamento por sanção anterior ou 

durante o cumprimento de sanção disciplinar de natureza grave. 

 

Parágrafo único. Cada agravante importa no aumento de 02 (dias)  de sanção, podendo ser aplicada 

cumulativamente, respeitando o teto máximo legal. 

 

 

 

 

Seção V 

Das Medidas Cautelares 

 

Art. 32. Deve ser aplicada a medida preventiva de segurança pessoal, quando, provocada pelo próprio 

interessado ou quando pesem informações, devidamente fundamentadas, de que estaria ameaçada sua 

integridade física, observando-se, nesse caso, as normas específicas da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária e das unidades prisionais, quanto aos procedimentos a serem adotados e 

seus prazos. 

 § 1º Nos casos em que a medida preventiva de segurança pessoal for solicitada pelo próprio interessado, 

deve, o pedido, ser feito por escrito ou colhida sua declaração, devendo em ambos, constar as razões que 

levaram à solicitação. 

 § 2º Nos casos de adoção da medida preventiva de segurança pessoal, sem prejuízo dos prazos 

estipulados, deve o preso, manifestar-se, por escrito, pela continuidade ou não, a cada trinta dias. 

§ 3º As celas destinadas à medida preventiva de segurança devem ser totalmente separadas das alas 

destinadas ao restante da população prisional, não sendo admitido agrupar os presos vulneráveis em alas 

ou celas de destinação diversa desse fim. 

 § 4º As medidas coercitivas serão aplicadas exclusivamente para o restabelecimento da normalidade e 

cessarão, de imediato, por determinação do Diretor Geral ou do Diretor de Segurança, após atingida a 

sua finalidade.  

§ 5º Os meios de coerção, como algemas e instrumentos análogos, somente poderão ser utilizados nos 

seguintes casos: 
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 I - como medida de precaução contra fuga, durante o deslocamento do preso, podendo ser retiradas, 

salvo se absolutamente necessária; 

 II - por motivo de saúde, segundo recomendação médica; 

 III - em circunstâncias excepcionais, quando indispensável utilizá-los em razão de perigo iminente para 

a vida do preso, de servidor ou de terceiros. 

 Art. 33. Nos demais casos a administração deve adotar as providências necessárias para garantir a 

ordem e a disciplina na unidade prisional. 

Seção VI 

Do Regime Disciplinar Diferenciado 

 

 Art. 34. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e quando ocasione subversão 

da ordem ou da disciplina interna sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção 

penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características: 

 I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta 

grave da mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; 

 II - recolhimento em cela individual; 

 III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; 

 IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol. 

 § 1º O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, 

nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e para a segurança da unidade 

prisional ou da sociedade. 

 § 2º Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado 

sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em 

organizações criminosas, quadrilhas ou bando. 

 Art. 35. O pedido de aplicação do regime disciplinar diferenciado será dirigido ao juiz competente, 

conforme dispõe a Lei de Execução Penal. 

 Art. 36. Observar-se-á, quando da introdução do regime disciplinar diferenciado, no mínimo, os 

seguintes aspectos: 

 I - sistema de rodízio mensal entre os agentes penitenciários que entrem em contato direto com os 

presos provisórios e condenados;  

II - critérios restritivos de acesso dos presos provisórios e condenados aos meios de comunicação e de 

informação; 

III - normas que disciplinem o cadastramento e agendamento prévio das entrevistas dos presos 

provisórios ou condenados com seus advogados, regularmente constituídos nos autos da ação penal ou 

processo de execução criminal, conforme o caso;  

Art. 37. No caso de motim, apurada a autoria, o Diretor Geral da Unidade Prisional, se julgar necessário 

e com anuência da autoridade administrativa competente, providenciará a transferência do preso, 

comunicando-a ao juiz responsável no prazo de até 24 (vinte quatro) horas. 

 Art. 38. O Regime Disciplinar Diferenciado será regulamentado em normativo específico. 

TÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR, DA SANÇÃO DISCIPLINAR E DA CLASSIFICAÇÃO 

DO COMPORTAMENTO E DA REABILITAÇÃO CAPÍTULO I DO PROCEDIMENTO 

DISCIPLINAR 

 Art. 39. Para fins deste Decreto entende-se como procedimento disciplinar o conjunto de atos 

coordenados para apurar determinado fato definido como infração disciplinar e sua autoria. 

 Art. 40. Fica impedido de atuar em procedimento disciplinar o servidor ou a autoridade que: 

 I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

 II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 

situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro(a) ou parente e afins até o terceiro grau; 

 III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado, respectivo cônjuge ou 

companheira. 

 Art. 41. A autoridade ou o servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade 

competente, abstendo-se de atuar.  

Parágrafo único. A omissão do servidor quanto ao dever de comunicar o seu impedimento resulta na 

instalação de apuração preliminar.  

Art. 42. Pode ser arguida a suspeição da autoridade ou do servidor que tenha amizade íntima ou 

inimizade notória com o preso, ou com o respectivo cônjuge, companheiro(a), parentes e afins até o 

terceiro grau.  
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Art. 43. O indeferimento da alegação de suspeição pode ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo, 

endereçado à autoridade competente.  

 

 

 

Seção I 

Da Investigação Preliminar. 

Art. 44. A investigação preliminar será adotada quando não for possível a individualização imediata da 

conduta faltosa do preso ou para identificar a autoria do fato, designando, se necessário, servidor para 

apurar preliminarmente os fatos. 

 § 1º Na investigação preliminar, deverá ser apurada a materialidade e a existência de indícios de autoria, 

inquirindo os presos, servidores e funcionários bem como apresentada toda a documentação pertinente. 

 § 2º Findos os trabalhos preliminares, será elaborado relatório. 

Seção II 

Da Formação do Conselho Disciplinar 

Art. 45.7 A nomeação dos membros do Conselho Disciplinar será por meio de portaria expedida pelo 

Diretor Geral da Unidade Prisional, para atuação por um período de 6 (seis) meses. 

 Art. 46. O Conselho Disciplinar é composto por: 

 I - Presidente: representado pelo Diretor Geral da Unidade Prisional que poderá delegar a função a um 

dos diretores setoriais;  

II - Secretário: representado por servidor da unidade prisional nomeado pelo Diretor Geral; 

 III - Defesa: representada pela Defensoria Pública, ou por advogado constituído, ou pelo Especialista 

Penitenciário Jurídico lotado na unidade, neste último caso, observada a Portaria vigente; 

 IV - Membros deliberantes: 

 serão 3 (três) servidores e sempre que possível deverão ser representados por: 

 a) Diretor de Segurança ou Chefe de Plantão;  

b) Especialista Penitenciário ou outro profissional da área de atendimentos;  

c) um representante da Diretoria Administrativa e Atendimentos, salvo reservas legais. § 1º Para cada 

membro deliberante do Conselho Disciplinar será designado um suplente. 

 § 2º O Conselho Disciplinar somente poderá funcionar com a totalidade de seus membros. 

 § 3º Compete ao Especialista Penitenciário Jurídico auxiliar tecnicamente o Conselho Disciplinar e 

participar das reuniões, sem direito a deliberar, salvo quando houver advogado constituído ou defensor 

público. 

 § 4º O Conselho Disciplinar reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, mantendo a constância 

do dia da semana a ser fixado discricionariamente pelo Diretor Geral da Unidade e, extraordinariamente, 

quando convocado.  

§ 5º Será impedido de participar do Conselho o servidor que:  

I - lavrou o comunicado;  

II - tenha de alguma forma presenciado os fatos; 

 III - possua relação de parentesco, amizade ou desafeto com o preso ou funcionário envolvido na 

ocorrência.  

Seção III 

 Da Competência do Conselho Disciplinar 

Art. 47. O Conselho Disciplinar funcionará como órgão sindicante, judicante e de assessoramento do 

Diretor Geral. 

 Art. 48. Compete ao Conselho Disciplinar analisar e deliberar acerca das faltas disciplinares sejam elas 

graves, médias ou leves e o Diretor Geral decidir e aplicar as respectivas sanções. 

 Art. 49. Em nenhuma hipótese, o procedimento disciplinar poderá ficar sem conclusão após a sua 

instauração. 

Art. 50. O procedimento disciplinar deverá ser apurado na unidade prisional onde foi instaurado. 

 § 1º Sendo impossível a apuração de falta disciplinar pela urgência de transferência, a unidade para 

onde o infrator for transferido dará continuidade à apuração. 

 § 2º Na hipótese prevista no § 1º, a unidade de origem remeterá para a unidade de transferência a 

documentação pertinente e necessária à apuração, juntamente com o prontuário do preso, em até 05 

(cinco) dias, contados a partir da data da transferência. § 3º Excepcionalmente, com as devidas 

justificações, e em razão da demanda a unidade prisional poderá constituir mais de um conselho 

disciplinar, inclusive com membros de unidades próximas, por prazo não superior a 60 (sessenta) dias. 

 Art. 51. São atribuições dos membros do Conselho Disciplinar:  
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I - Presidente: gerenciar o procedimento, decidir sobre incidentes, inquirir o preso visando esclarecer e 

dirimir dúvidas acerca dos fatos e circunstâncias da ocorrência, solicitar diligências e informações aos 

setores da unidade prisional, podendo delegar ao Secretário, e realizar a dosimetria da sanção;  

II - Secretário: instrução do processual e realizar as oitivas e diligências sob supervisão do Presidente; 

a) De acordo com a demanda de trabalho do Conselho Disciplinar, o Diretor Geral poderá designar 

auxiliares para viabilizar a celeridade do procedimento.  

III - Defesa: garantir o direito do preso ao contraditório e a ampla defesa. 

 IV - Membros deliberantes: analisar e deliberar o procedimento disciplinar, para melhor análise do 

presidente. 

 V - Suplentes: substituir os membros do Conselho Disciplinar. 

Seção IV 

Da Instauração 

 Art. 52. Havendo indícios da falta disciplinar, será lavrado Comunicado de Ocorrência, conforme 

Anexo I, relatando os fatos para que seja instaurado procedimento disciplinar visando sua 

apuração, devendo: 

 I - providenciar, caso o servidor presenciar ou tiver ciência do cometimento de qualquer infração 

disciplinar, a formalização do comunicado com a descrição detalhada dos fatos, individualização 

dos envolvidos e rol de testemunhas; 

 II - lavrar apenas um comunicado de ocorrência na hipótese de dois ou mais presos figurarem no 

mesmo evento, contendo a identificação de todos os possíveis envolvidos;  

III - encaminhar ao Diretor da unidade prisional para que sejam adotadas as medidas cautelares que se 

fizerem necessárias e as demais providências cabíveis; 

 IV - registrar o comunicado no livro de ocorrências do plantão; 

 V - questionar ao preso se o este possui defensor. 

 § 1º Nos casos em que a falta disciplinar do preso estiver supostamente relacionada com infração 

funcional, deve, também, ser providenciada a instalação de apuração preliminar. 

§ 2º Quando a falta disciplinar também constituir ilícito penal, deve ser imediatamente comunicada à 

autoridade policial.  

Art. 53. O Diretor Geral da Unidade Prisional pode determinar, por ato motivado, e como medida 

cautelar, o isolamento preventivo, por período não superior a 10 (dez) dias, quando pesem contra o 

preso: 

 I - informações devidamente fundamentadas, de que cometeu ou estaria prestes a cometer infração 

disciplinar de natureza grave;  

II - no interesse da disciplina ou;  

III - no interesse da averiguação do fato. 

 Parágrafo único. Determinado o isolamento preventivo, é dever do Diretor Geral da Unidade Prisional 

comunicar à Vara de Execução Penal ou à autoridade judicial competente sobre a motivação da adoção 

da medida tratada no caput deste artigo, bem como determinar a instauração do correspondente 

procedimento disciplinar.  

Art. 54. Decidindo pelo cabimento do isolamento preventivo do preso faltoso, nos termos do que dispõe 

o artigo anterior, deverá observar as seguintes condicionantes: 

 I - o isolamento preventivo deve ser computado no período de cumprimento da eventual sanção 

disciplinar; 

 II - findo o prazo de isolamento preventivo e não havendo decisão final sobre a aplicação da respectiva 

sanção, deve o preso retornar ao convívio comum até a decisão final, proferida por autoridade 

competente;  

III - o prazo do isolamento preventivo começa a contar da data de inclusão em cela de isolamento 

disciplinar ou outro local destinado para esse fim.  

Art. 55. O Diretor Geral, ao receber o comunicado de ocorrência, terá 5 (cinco) dias para analisar e 

decidir: 

 I - pela instauração do procedimento disciplinar, atendendo o que se segue: 

 a) fixar isolamento preventivo, conforme o caso; 

 b) comunica a autoridade policial (em caso de ilícito penal); 

 c) comunicar ao juiz competente, tanto da instauração do procedimento quanto de eventual isolamento 

preventivo imposto; 

 d) remeter o processo disciplinar para o Secretário do Conselho Disciplinar dar sequência. 

 II - pelo arquivamento, ouvido o Conselho Disciplinar. 
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 Art. 56. O processo disciplinar deverá ser instruído pelo Secretário do Conselho Disciplinar, com os 

seguintes documentos: 

 I - comunicado de Ocorrência com despacho do Diretor Geral; 

 II - boletim de ocorrência policial, em caso de ilícito penal; 

 III - cópia da guia de encaminhamento para exame de corpo de delito, quando for o caso; 

 IV - cópia da notificação do preso acerca da data da oitiva, nos moldes do Anexo II, onde constará a 

informação da facultatividade de apresentação de defesa prévia no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 

da ciência do responsável indicado para defesa; 

V - termo de declaração do autor, da vítima e da(s) testemunha(s). 

 § 1º A cópia de ofício dando ciência à Defensoria Pública ou advogado constituído deverá ser juntada 

ao processo após a Notificação do preso acerca da data da oitiva, instruindo-os sobre a instauração do 

procedimento disciplinar e respectivos prazos. 

 § 2º Na impossibilidade de notificação do preso em face de fuga ou abandono, deve a autoridade 

apuradora solicitar ao Diretor da unidade prisional o sobrestamento do procedimento até a recaptura, 

informando a autoridade judicial competente para eventual decisão cautelar. 

 § 3º O Especialista Penitenciário Jurídico deverá auxiliar na defesa, em sede de procedimento 

disciplinar de interno, quando na ausência da Defensoria Pública ou procurador. 

 § 4º É facultada a apresentação de defesa prévia no prazo de 2 (dois) dias úteis, sendo facultado arrolar 

testemunhas ou requerer diligências.  

Art. 57. Admite-se, no processo disciplinar, todos os meios de prova previsto no direito.  

§ 1º A Administração Pública e a defesa poderão arrolar até três testemunhas cada. 

 § 2º O Conselho Disciplinar poderá requerer auxilio técnico de qualquer pessoa quando necessário.  

§ 3º O Conselho Disciplinar poderá solicitar, para fins de instrução, arquivos, registros, dados e 

informações existentes em todos os setores do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão. 

 § 4º O Conselho Disciplinar deve considerar o ônus probatório da administração e da defesa, podendo 

limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como 

apreciá-las e dar especial valor às regras técnicas e de praxe administrativa peculiares à Administração 

Penitenciária. 

 Art. 58. A oitiva com tomada de declaração das testemunhas e da vítima, quando houver, e a inquirição 

do acusado, ocorrerão em local e data indicados pelo Conselho Disciplinar, através do seu Secretário. 

 § 1º O Secretário do Conselho Disciplinar deve informar ao acusado do seu direito de permanecer 

calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. 

 § 2º O silêncio não importa em confissão nem deve ser interpretado em prejuízo da defesa. 

Seção V 

 Da Sessão de Julgamento 

 Art. 59. Na sessão de julgamento o preso deverá estar presente. 

 § 1º Se o preso não estiver na unidade prisional por motivo de atendimento médico, fórum ou qualquer 

outra razão que justifique sua ausência, seu julgamento será adiado e deverá ser agendada uma nova 

sessão.  

§ 2º Na impossibilidade de realização da sessão de julgamento do preso em face de fuga, deve o 

Conselho Disciplinar solicitar ao Diretor Geral da Unidade Prisional o sobrestamento do procedimento 

até a recaptura, informando a autoridade judicial competente para eventual decisão cautelar.  

Art. 60. Será lido o comunicado de ocorrência, as diligências e os seus resultados, além das apurações 

feitas no procedimento.  

Art. 61. O presidente do Conselho Disciplinar informará ao preso e aos membros do Conselho:  

I - a classificação da conduta, caracterizando as ações praticadas em falta leve, média ou grave; 

 II - a vida pregressa do preso na unidade prisional; e 

 III - a oportunidade do preso realizar suas considerações finais. 

 Art. 62. A defesa poderá ser oral ou reduzida a termo, sendo a última obrigatória em casos de falta 

grave. 

 Art. 63. O preso será retirado da sala para que ocorra a deliberação de cada um dos membros do 

Conselho Disciplinar, limitando-se a sugerir pela condenação ou absolvição do preso, motivadamente.  

§ 1º Durante cada deliberação do Conselho Disciplinar, a defesa e os demais membros não poderão 

interferir ou expressar opinião de modo a não tumultuar o julgamento. 

§ 2º Cada uma das deliberações será reduzida a termo na ata da sessão. 

 § 3º Em caso de arguição de desclassificação, cada membro deverá expressar a favor ou contra a 

desclassificação da falta.  
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§ 4º Na hipótese do concurso de infrações disciplinares, aplica-se a pena da mais grave, somando para a 

outra infração no caso de falta grave 5 (cinco) dias, falta média 3 (três) dias e para falta leve 2 (dois) dia, 

observando-se sempre o limite máximo de 30 dias de isolamento. 

 Art. 64. Compete ao Diretor Geral, em despacho fundamentado, ratificar o relatório final, determinando 

à área competente que cumpra o disposto nos autos, ou discordar e despachar sobre as diligências e 

decisões que se fizerem necessárias, devendo constar: 

 I - decidir pela absolvição ou condenação do preso. 

 § 1º Decidindo pela absolvição, o processo será arquivado, devendo ser expedida a respectiva certidão 

de absolvição, na forma do Anexo III, a ser juntada no Prontuário Geral Padronizado Jurídico - PGPJ. 

 § 2º Decidindo pela condenação, deverá constar na decisão: 

 I - determinação do registro no PGPJ, através da respectiva certidão de condenação, nos moldes do 

Anexo IV, a qual fixará o período de reabilitação; 

 II - registro no sistema de gestão informatizado; 

 III - encaminhamento do procedimento à autoridade judicial, nos casos de isolamento e falta grave; 

 IV - comunicação à autoridade policial competente quando, ao final do procedimento, restar 

caracterizada a conduta faltosa como ilícito criminal; 

 V - requisição de internação em regime disciplinar diferenciado, se for o caso.  

§ 1º Sobre possível responsabilidade civil de danos causados ao patrimônio do estado, remeter-se-á 

cópia do procedimento para a autoridade competente. 

§ 2º Os danos causados pelo preso devem ser ressarcidos sem prejuízo das sanções disciplinares 

previstas.  

Art. 65. A ciência do preso e de seu defensor acerca do teor da decisão será dada na própria audiência. 

 Art. 66. O Diretor Geral absolverá o preso desde que reconheça: 

 I - não existir prova do cometimento da infração; 

 II - estar provado que o preso não participou do fato, haver dúvida da sua participação ou o fato não está 

previsto como falta disciplinar; 

 III - prescrição da infração, de acordo com o art. 69 do presente Decreto. 

 Parágrafo único. Também deve o Diretor Geral entender pela absolvição do preso que tenha praticado a 

falta: 

 I - por legítima defesa própria ou de terceiros; 

 II - em cumprimento de ordem não manifestamente ilegal; 

 III - em situação de inexigibilidade de conduta diversa ou coação irresistível;  

IV - em razão do estado de necessidade. 

 Art. 67. O preso poderá solicitar a reconsideração do ato punitivo, com efeito devolutivo, no prazo de 

03 (três) dias úteis, contados a partir da data da ciência da decisão, nas seguintes hipóteses: 

 I - quando houver novas provas que alterem a apuração procedida;  

II - quando a decisão for manifestamente contrária às provas ou em desacordo com a disposição legal; 

 III - quando houver decisão fundada em provas falsas. 

 § 1º O pedido de reconsideração será recebido apenas com efeito devolutivo. 

 § 2º O pedido de reconsideração não pode ser reiterado. 

 § 3º O pedido de que trata este artigo será dirigido ao Diretor Geral da Unidade Prisional, que terá o 

prazo de 03 (três) dias úteis para decidir sobre o pedido de reconsideração, comunicando imediatamente 

sua decisão fundamentada ao preso recorrente, que assinará cópia a ser juntada aos autos de apuração. 

 § 4º Somente após tornar-se definitiva, será a punição efetivada e registrada no prontuário do preso. 

Seção VI 

 Da Extinção da Punibilidade 

Art. 68. Extingue-se a punibilidade da infração disciplinar: 

 I - pela morte do preso; 

 II - pela retroatividade de lei ou regulamento que não mais considera o fato como falta disciplinar;  

III - pela prescrição. 

Art. 69. A prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em: 

 I - 360 (trezentos e sessenta) dias, para as faltas graves; 

 II - 180 (cento e oitenta) dias, para as faltas médias; 

 III - 90 (noventa) dias, para as faltas leves. 

 § 1º A prescrição da pretensão punitiva começa a correr a partir da data do conhecimento, pela 

Administração, da prática da infração disciplinar. 

 § 2º A instauração do procedimento disciplinar interrompe a prescrição. 
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 § 3º A prescrição da pretensão executória da sanção começa a correr a partir da data da decisão do 

Diretor Geral da Unidade Prisional. 

 § 4º Não corre a prescrição enquanto o preso que praticou a falta disciplinar estiver foragido. 

 § 5º Suspende-se o computo do prazo previsto no art. 69 deste Decreto sempre que impossibilite os 

andamentos do procedimento por motivo de atendimento médico, fórum ou qualquer outra razão que 

justifique sua ausência.  

§ 6º Nos casos de fuga ou reiteradas ausências, reinicia-se o cômputo do prazo previsto no art. 69 deste 

Decreto, a partir da data do reingresso do preso no sistema prisional. Parágrafo único. No caso de 

recaptura do preso, a unidade prisional que recebê-lo deve comunicar, imediatamente, ao setor 

responsável pela fiscalização e acompanhamento dos procedimentos disciplinares de preso, bem como à 

unidade na qual se encontrava recolhido por ocasião da fuga ou abandono, a fim de se concluir o 

procedimento disciplinar. 

Seção VII 

 Do Incidente de Instrução 

Art. 70. Considera-se incidente de instrução o descumprimento ou a inobservância de dispositivo 

constante deste Decreto, bem como qualquer ato que contrarie norma legal no decorrer do procedimento 

disciplinar. 

 § 1º São incidentes de instrução os atos não motivados, as decisões e as propostas destituídas de 

fundamento bem como todo ato que possa prejudicar o andamento do procedimento.  

§ 2º Quando o procedimento apresentar incidente de instrução cabe ao Diretor Geral da Unidade 

Prisional a avaliação e a aplicação das medidas necessárias para cessar ou reparar o prejuízo.  

§ 3º Devem ser adotadas medidas administrativas e/ou judiciais, quando o disposto neste artigo for 

praticado de forma dolosa. 

CAPÍTULO II  

DA SANÇÃO DISCIPLINAR 

Art. 71. São sanções disciplinares leves: 

 I - advertência verbal; 

 II - repreensão.  

Art. 72. Consideram-se sanções disciplinares médias: 

 I - suspensão ou restrição de direitos; 

II - isolamento na própria cela ou local adequado por um período mínimo de 10 (dez) dias até 20 (vinte) 

dias, podendo ser cumulado com a suspensão ou restrição de direitos por igual período. 

 Art. 73. Considera-se sanção disciplinar grave: 

 I - o isolamento na própria cela, ou em local adequado, por período mínimo de 21 (vinte e um) dias até 

30 (trinta) dias, podendo ser cumulado com a suspensão ou restrição de direitos por igual período. 

 II - inclusão no regime disciplinar diferenciado após decisão judicial, conforme disciplinado neste 

Decreto.  

Art. 74. A suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na própria cela ou em local adequado não 

podem exceder a trinta dias. 

 § 1º O preso, antes e depois da aplicação da sanção disciplinar consistente no isolamento, deve ser 

submetido a exame de saúde que ateste suas condições físicas e, havendo necessidade, a exame médico.  

§ 2º O relatório de saúde ou médico, de que trata o parágrafo anterior, deve ser anexado ao prontuário de 

saúde do preso. 

 § 3º Aos presos recolhidos em cela de isolamento celular, quando não houver impedimentos de 

segurança e/ou de estrutura, é assegurado o disposto no inciso V do artigo 4º deste Decreto. 

 § 4º Aos presos em cumprimento de sanção disciplinar, recolhidos em cela de isolamento, é permitida a 

posse de material básico de higiene pessoal, um segundo uniforme padrão ou vestuário pessoal para 

troca e livros instrutivos e/ou recreativos do acervo da biblioteca ou da sala de leitura da unidade. 

 § 5º O prazo tratado no caput deste artigo não atinge as internações em regime disciplinar diferenciado.  

Art. 75. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a trinta dias, ressalvada 

a hipótese do regime disciplinar diferenciado.  

§ 1º Durante o cumprimento de sanção disciplinar de isolamento celular anterior, é vedado aplicar 

cumulativamente novo tempo que supere o teto de 30 (trinta) dias. 

 § 2º Em caso de duas ou mais condenações, deverá ser respeitado o interstício de 10 (dez) dias, entre 

sanções, devendo o preso retornar ao convívio comum a cada 30 (trinta) dias de isolamento.  

CAPÍTULO III  

DA CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO E DA REABILITAÇÃO 
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 Art. 76. Para fins administrativos e judiciais, o comportamento do preso recolhido em regime fechado e 

em regime semiaberto, nas unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária, é classificado como: 

 I - ótimo: quando decorrente da ausência de cometimento de falta disciplinar, desde o ingresso do preso 

no Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão, há no mínimo um ano, somados a pelo menos uma 

concessão de elogio;  

II - bom: quando decorrente da ausência de cometimento de falta disciplinar ou do registro de faltas 

disciplinares já reabilitadas, desde o ingresso do preso no Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão 

até o momento do requerimento do benefício em Juízo; ou  

III - reprovável: quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza média ou leve, sem 

reabilitação de comportamento. 

IV - mau: durante o período de cumprimento de sanção ou quando registra a prática de faltas 

disciplinares de natureza grave sem reabilitação de comportamento.  

Parágrafo único. A infração disciplinar de natureza grave implica na proposta de regressão do regime.  

Art. 77. Para avaliação, deve ser considerado, quando for o caso, o comportamento do preso desde a 

permanência em unidade prisional anterior, ainda que subordinada a Secretaria de Estado da Segurança 

Pública. 

 Art. 78. O Diretor Geral da Unidade não pode atestar o comportamento do preso enquanto tramitar 

procedimento para apuração de falta disciplinar. 

 Parágrafo único. Caso o procedimento disciplinar não seja concluído no prazo regulamentar, deve ser 

emitido atestado de comportamento do preso. 

 Art. 79. Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso que sofrer sanção disciplinar, em 

quaisquer regimes de cumprimento de pena. 

 Art. 80. O preso tem no âmbito administrativo os seguintes prazos para reabilitação do comportamento, 

contados a partir do cumprimento da sanção imposta: 

 I - três meses para as faltas de natureza leve;  

II - seis meses para as faltas de natureza média; 

 III - doze meses para as faltas de natureza grave. 

 Art. 81. O cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza, durante o período de reabilitação, 

acarreta a imediata suspensão do tempo até então cumprido.  

Parágrafo único. Exige-se novo tempo para a reabilitação, que deve ser somado ao tempo restante da 

falta anterior. 

 Art. 82. Para fins de instrução de pedido de progressão de regime, concessão de livramento condicional, 

indulto ou comutação de penas, o Diretor Geral da Unidade Prisional deve encaminhar à autoridade 

judicial competente, mediante requerimento, o atestado de comportamento do preso, conforme constante 

no Anexo V. 

 § 1º O atestado de comportamento do preso será composto da devida qualificação deste, bem como 

avaliação de seu comportamento e do respectivo prazo de validade, atendendo os prazos:  

I - trinta dias na hipótese de bom ou ótimo; 

 II - três meses para as faltas de natureza leve; 

 III - seis meses para as faltas de natureza média;  

IV - doze meses para as faltas de natureza grave.  

§ 2º Aberto procedimento disciplinar para apuração de falta, esta deverá ser devidamente informada nos 

autos de execução competente, para fins de ser desconsiderado o bom ou ótimo comportamento 

anteriormente informado.  

Art. 83. Os advogados, com poderes conferidos por procuração, que necessitarem de atestado de 

comportamento do preso para instruir petição para requerimento de benefício ao seu cliente, devem 

encaminhar pedido ao Diretor Geral da Unidade, mencionando o fim a que se destina. 

§ 1º Quando do recebimento do pedido, a unidade prisional deve providenciar o atestado de 

comportamento do preso, no prazo máximo de cinco dias, e entregá-la, mediante comprovante, ficando 

vedada sua retirada por terceiros. 

 § 2º Via de igual teor do atestado de comportamento do preso deve ficar devidamente arquivada no 

prontuário do preso. 

 § 3º Caso os profissionais a que se refere o caput deste artigo venham a fazer uso diverso dessas 

informações, ou se eventualmente venham a alterar os dados delas constantes, devem responder pelo 

ilícito nas esferas competentes.  

TÍTULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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 Art. 84. O procedimento disciplinar deve ser concluído em até trinta dias contados a partir da data do 

fato. 

 § 1º O prazo descrito no caput deste artigo inicia-se na data de edição da portaria instauradora do 

procedimento disciplinar.  

§ 2º Não concluído no prazo, o procedimento disciplinar pode ser prorrogado por uma única vez, por 

igual período, devendo o Secretário, por meio de pedido fundamento e relatório das diligências 

realizadas, solicitar a prorrogação ao Diretor Geral da Unidade Prisional. 

 § 3º No caso de isolamento preventivo do faltoso, a critério do Diretor Geral da Unidade Prisional, o 

prazo para conclusão do procedimento administrativo deve ser, preferencialmente, de dez dias. 

 Art. 85. Os prazos para instrução do procedimento, nos casos em que não é necessária a adoção do 

isolamento preventivo do preso, podem ser prorrogados por igual período, uma única vez. 

 Art. 86. O não comparecimento do defensor ou procurador constituído do preso, por qualquer motivo, 

em qualquer ato do procedimento, não acarreta a suspensão dos trabalhos ou prorrogação dos prazos, 

sendo nomeado profissional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.  

Art. 87. O preso, a vítima ou a testemunha portador de deficiência, ou mesmo em razão de limitação ou 

necessidade especial, ainda que temporária, deverão requerer a condição especial prévia possibilitando a 

administração o seu atendimento, para a realização de atos e procedimentos, ficando sujeito à análise da 

legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido. 

 Art. 88. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária disponibilizará, no formato digital, os 

anexos constantes deste Decreto.  

Art. 89. Ficam revogados os arts. 30 a 106 do Decreto nº 27.640, de 25 de agosto de 2011. 

 Art. 90. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 
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DECRETO Nº 31.357, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

 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 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere os incisos 

III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica acrescido o § 5º ao art. 3º do Decreto nº 30.824, de 29 de maio de 2015, com a seguinte 

redação: 

 "§ 5º No momento da escolha do Ouvidor de Direitos Humanos, em havendo impossibilidade de 

reunião de alguns dos Conselhos listados no caput deste artigo, o processo será conduzido pelos 

demais." 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 

Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 
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DECRETO Nº 31.358, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

 Dispõe sobre enquadramento das Unidades Regionais de Educação 

em módulos regionais de Grande Porte, Médio Porte e Porte Básico e 

dá outras providências.  

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, Considerando a necessidade de reorganização da 

distribuição de pessoal nas Unidades Regionais de Educação tomando por base o número de escolas a 

estas jurisdicionadas; Considerando a necessidade de observância aos princípios constitucionais da 

eficiência e da publicidade; Considerando recomendações emanadas do Ministério Público; 

 

DECRETA: 

 Art. 1º As Unidades Regionais de Educação ficam enquadradas, para fins de lotação de servidores 

integrantes do Subgrupo Magistério, em módulos regionais de Grande Porte, Médio Porte e Porte Básico 

na forma do Anexo I deste Decreto. 

 Parágrafo Único. O enquadramento das Unidades Regionais de que trata o caput deste artigo baseia-se 

nos dados da Supervisão de Normas e Organização/SUNO/SAE/SEDUC. 

 Art. 2º O critério para o enquadramento das Unidades Regionais em módulos regionais de Grande 

Porte, Médio Porte e Porte Básico será o número de escolas a estas jurisdicionadas conforme Anexo I, 

deste Decreto. 

 Art. 3º Os servidores integrantes do Subgrupo Magistério lotados nas sedes das Unidades Regionais de 

Educação desenvolverão atividades correlatas ao desempenho de atividades de magistério às respectivas 

Unidades Regionais de Educação. 

 Art. 4º Fica determinada a redução em 30% no número de servidores integrantes do Subgrupo 

Magistério lotados na Secretaria de Estado da Educação, devendo haver imediata lotação dos que 

excederem o número máximo em escolas da rede estadual, com atribuição de disciplinas já no ano de 

2016. 

Art. 5º A partir de 1º de fevereiro de 2016, deverão ser afixadas em local visível na entrada de cada 

escola as seguintes informações: 

 I - Número de professores lotados na escola;  

II - Relação nominal dos professores da escola; 

 III - Disciplina atribuída a cada professor, com respectivo número de horas semanais. 

 § 1º Cabe à Secretaria de Estado da Educação tomar providências para que, a partir do dia 1º de março 

de 2016, as informações acima constem no site da Secretaria, com fácil acesso. 

 § 2º Cabe à Secretaria de Estado da Educação publicar em seu site a relação de servidores do Subgrupo 

Magistério lotados na própria Secretaria e nas Unidades Regionais de Educação.  

Art. 6º É vedada e nula qualquer autorização dada por gestor escolar para que professor permaneça fora 

da sala de aula, salvo autorização excepcional, temporária e motivada expedida pelo Secretário de 

Estado da Educação.  

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

ÁUREA REGINA DOS PRAZERES MACHADO 

Secretária de Estado da Educação 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 216 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.289, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 64, incisos III e V da Constituição Estadual, DECRETA: 

 Art. 1º O Decreto nº 30.660, de 06 de março de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 "(...) 

 Art. 2º (...) 

 (...) 

 IV - (...) 

 (...) 

 d) Secretaria Adjunta dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 

SADPCD: 

 1. Assessoria Especial de Articulação de Políticas Públicas; 

 2. Assessoria Especial de Projetos Estratégicos. 

" Art. 2º Ficam remanejados da Casa Civil para a Secretaria de 

Estado de Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP 01 (um) cargo de Assessor Especial 

de Apoio Institucional, simbologia Isolado, o qual passa a denominar-se de Secretário-Adjunto dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, 02 (dois) cargos de Chefe de Gabinete, simbologia DANS-3, os 

quais passam a denominar-se de Assessor Especial III e 01 (um) cargo de Secretário Executivo 

Regional, simbologia DAS-3, o qual passa a denominar-se de Secretário Executivo. 

 Art. 3º Fica remanejado da estrutura da Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP para a estrutura da Casa Civil 01 (um) cargo de 

Coordenador de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, simbologia DAS-1, que passa a 

denominar-se de Assessor Sênior. 

 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES Secretário-Chefe da Casa Civil 

FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 

Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação 

Popular Republicado por Incorreção.  
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DECRETO Nº 31.359, D E 23 DE NOVEMBRO DE 2015 

 Determina a requisição administrativa de funcionários e grupos 

médicos no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 

providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe confere 

o inciso V do art. 64 da Constituição Estadual; 

 Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante ações e serviços 

necessariamente contínuos, visando à redução de riscos de doenças e de tratamento adequado quando as 

houver; 

 Considerando que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 197 que são de relevância pública 

as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor sobre a sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros (pessoa física ou jurídica 

de direito privado); 

 Considerando o desencadeamento da operação "Sermão aos Peixes" da Polícia Federal que investiga 

o desvio de recursos públicos do Fundo Nacional de Saúde destinados ao Sistema de Saúde do Estado do 

Maranhão entre os anos de 2010 e 2013; 

 Considerando que a operação "Sermão aos Peixes" deu origem ao Processo nº. 4593-

13.2012.4.01.3700 perante a 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, no qual restou 

determinada a substituição do Instituto Cidadania e Natureza - ICN, devendo, por outro lado, o Estado 

tomar as providências quanto à não paralisação dos serviços médico-hospitalares; 

Considerando a ausência de tempo hábil para a realização de nova seleção de OS/OSCIP mediante 

concurso de projetos sem que haja descontinuidade da prestação dos serviços de saúde; 

 Considerando a ausência de tempo hábil para realização de processo seletivo para admissão de 

pessoal, nos termos determinados pelo Decreto Estadual nº 31.052, de 28 de agosto de 2015, sem que 

haja paralisação da prestação dos serviços de saúde;  

Considerando que os atuais empregados e prestadores de serviço precisam de segurança jurídica 

mínima para não interromperem o seu trabalho, essencial para a comunidade; 

 Considerando o que normatizado no inciso XXV do art. 5º da Constituição da República e, 

especialmente, no inciso XIII do art. 15 da Lei Federal nº. 8.080/90, a permitir que o Estado, para 

atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, poderá requisitar bens e serviços, tanto de 

pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;  

Considerando ainda o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 

nº. 629862-DF, julgado em 23/02/2012, que teve como Relatora a Ministra Cármen Lúcia;  

DECRETA: 

Art. 1º A EMSERH (Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares) deverá assumir plenamente a 

gestão das unidades hospitalares antes geridas pelo Instituto Cidadania e Natureza - ICN.  

Art. 2º Fica determinada a requisição administrativa dos funcionários e grupos médicos que 

atualmente prestam serviço ao Instituto Cidadania e Natureza - ICN no âmbito do contrato anteriormente 

vigente com o Estado do Maranhão, mediante ocupação temporária dos recursos humanos e demais 
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utensílios necessários para o regular funcionamento das unidades hospitalares e continuidade no 

atendimento médico hospitalar. 

 Art. 3º A requisição permanecerá pelo período necessário à realização das medidas pertinentes a 

sanar a iminente situação decorrente da interrupção do contrato mantido com o Estado do Maranhão. 

 Art. 4º A Secretaria de Estado de Saúde ficará responsável pelo pagamento pelo serviço prestado 

pelos funcionários e grupos médicos enquanto durar a requisição administrativa, cabendo à Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, a gestão das unidades de saúde. 

 § 1º A requisição administrativa é temporária, não fazendo cessar o vínculo empregatício anterior, 

tampouco nascer outro vínculo empregatício com a EMSERH ou com a Secretaria de Estado da Saúde. 

 § 2º Todos os pagamentos trabalhistas relativos ao período anterior a 17 de novembro de 2015 

continuam sob a responsabilidade do Instituto Cidadania e Natureza, que deverá também suportar os 

encargos relativos a eventuais rescisões trabalhistas. 

 Art. 5º A EMSERH poderá promover a aquisição de bens, promover a compra de equipamentos, 

medicamentos, insumos, suprimentos, contratar auditorias especializadas em gestão hospitalar, sistemas 

de controle e tecnologia e consultorias de gestão, observadas as disposições legais pertinentes.  

Art. 6º Ao final da requisição administrativa, a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH deverão apresentar a respectiva prestação de contas.  

Art. 7º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 

do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de 

novembro de 2015. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 23 DE 

NOVEMBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil MARCOS ANTONIO BARBOSA PACHECO 

Secretário de Estado da Saúde 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 217 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.360, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do 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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do Estado/Encargos 

Administrativos, crédito suplementar no valor de R$ 1.660.000,00 (hum milhão seiscentos e sessenta mil 

reais), para atender a programação constante do Anexo III. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias: 

 I - Na Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, no valor de R$ 160.000,00 (cento e 

sessenta mil reais), conforme indicado no Anexo I; 

 II - No Encargos Gerais do Estado/ Encargos Administrativos, no valor de R$ 1.500.000,00 (hum 

milhão e quinhentos mil reais), conforme indicado no Anexo II. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 31.361, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.  

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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 344.778,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e 

setenta e oito reais), conforme indicado no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.362, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.  

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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 777.529,00 (setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e 

vinte e nove reais), conforme indicado no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 31.363, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.  

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 cinquenta reais), para reforço de 

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014,  

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta reais), para atender a 

programação constante do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 807.150,00 (oitocentos e sete mil, cento e cinquenta reais), 

conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.364, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.  

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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e no inciso V do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 5.021.400,00 (cinco milhões, vinte e um mil e quatrocentos 

reais), conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.365, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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 cinquenta e 

cinco de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 

Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 no art. 1º da Lei Estadual nº 10.205 de 23.02.2015 e 

no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

 DECRETA:  

Art. 1º. Fica aberto 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 cinquenta e 

cinco de reais), para atender a programação constante do Anexo IV.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias na: 

 I - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária no valor de R$ 110.442,00 (cento e dez mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais), conforme indicado no Anexo I; 

 II - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 

reais), conforme indicado no Anexo II; e 

III - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar no valor de R$ 390.113,00 (trezentos e noventa mil, 

cento e treze reais), conforme indicado no Anexo III 

. Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.366, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

DECRETA: 

 Art. 1º Fica remanejado, nos termos do art. 6º da Lei Estadual nº 

10.205, de 23 de fevereiro de 2015, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais para 

a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, o Contrato de Concessão de Colaboração Financeira Não 

Reembolsável nº 13.2.0559.1/BNDES e seus instrumentos correlatos, originariamente celebrados entre o 

Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais e o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.  

Art. 2º O remanejamento de que trata o art. 1º, abrange os direitos, 

obrigações, bens, cotas financeiras e orçamento originários do Contrato de Concessão de Colaboração 

Financeira Não Reembolsável nº 13.2.0559.1/BNDES e seus instrumentos correlatos.  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

ADELMO DE ANDRADE SOARES 

Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 218 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.367, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 

de 03.11.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo III. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias na: 

 I - Universidade Estadual do Maranhão, no valor de R$ 888.046,00 (oitocentos e oitenta e oito mil, 

quarenta e seis reais), conforme indicado no Anexo I; e 

 II - Reserva de Contingência, no valor de 3.616.777,000 (três milhões, seiscentos e dezesseis mil, 

setecentos e setenta e sete reais), conforme indicado no Anexo II. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.368, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 

crédito suplementar no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 

cinquenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 

Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e inciso I do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015,  

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, crédito suplementar no 

valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), para atender a programação constante do 

Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.369, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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 reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; no art. 9º da Lei Estadual nº 10.225 de 15.04.2015 

2014 e no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015,  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto 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 reais), para atender a programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária no valor de R$ 910.969,00 

(novecentos e dez mil, novecentos e sessenta e nove reais), conforme indicado no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 220 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.370, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.  

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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, Considerando a ausência neste Estado de Unidade 

Prisional de segurança máxima; Considerando o crescimento da população carcerária, em face da maior 

eficiência da polícia; Considerando o disposto no artigo 4º da Lei n. 10.297/2015; 

DECRETA: 

 Art. 1º Fica a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, por intermédio da sua Comissão 

Setorial de Licitação, autorizada excepcionalmente a realizar procedimento licitatório para contratação 

de empresa de Engenharia para construção de 02 (duas) Unidades Prisionais, sendo: 

I- Unidade de 650 (seiscentos e cinquenta) vagas, dentro do Complexo Penitenciário de 

Pedrinhas; 

II- Unidade Prisional de segurança máxima.  

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.371, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso XIII do art.7º do Decreto Estadual nº 

31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme indicado no 

Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.372, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. 

  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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014,  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Procuradoria Geral do Estado, crédito 

suplementar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para atender à programação constante do Anexo 

II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.373, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. 

  Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 

crédito suplementar no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 

cinquenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 

Orçamentária vigente.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e inciso I do art. 7º do Decreto 

Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, crédito suplementar no 

valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), para atender a programação constante do 

Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme 

indicado no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.374, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.  

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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso I do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015,  

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 935.914,00 (novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e 

quatorze reais), conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.375, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. 

  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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso VIII do art. 10 da Lei Estadual nº 

10.213 de 09.03.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais), 

conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.376 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso II 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso II do art. 51 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender a 

programação constante do Quadro Anexo. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Convênio de 

Cooperação Técnica e Financeira celebrado com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 

Maranhão - SEBRAE/MA, no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.377, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 

de 03.11.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do 

Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias na Secretaria de Estado do Turismo, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.378, DE 27 DE NOVEMBRO DE 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 milhão, oitocentos e sessenta e 

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

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura, crédito 

suplementar no valor de R$ 1.864.132,00 (hum milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta 

e dois reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 1.864.132,00 (hum milhão, oitocentos e sessenta e quatro 

mil, cento e trinta e dois reais), conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.379, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do art. 

5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso IV do art. 52 da Lei Estadual n°10.213 de 

09.03.2015, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender 

à programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 349.300,00 (trezentos e quarenta e nove mil e trezentos reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.380, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.  

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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso VII do art. 51 da Lei Estadual 

n°10.213 de 09.03.2015,  

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 110.815,00 (cento e dez mil, oitocentos e quinze reais), 

conforme indicado no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.381, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Corpo de Bombeiros 

Militar, crédito suplementar no valor de R$ 754.067,00 (setecentos e 

cinquenta e quatro mil e sessenta e sete reais), para reforço de 

dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso II do 

art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014,  

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Corpo de Bombeiros Militar, crédito 

suplementar no valor de R$ 754.067,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil e sessenta e sete reais), 

para atender à programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Excesso de 

Arrecadação proveniente de Serviços contra Incêndio e Pânico, no valor de R$ 754.067,00 (setecentos e 

cinquenta e quatro mil e sessenta e sete reais), conforme indicado no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL 221 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.382, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso III do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender à programação constante dos Anexos V ao XVI. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 13.415.026,00 (treze milhões, quatrocentos e quinze mil, 

vinte e seis reais), conforme indicado nos Anexos I ao IV. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.383, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e no inciso II do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso I do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo III. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor R$ 7.684.242,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, 

duzentos e quarenta e dois reais), conforme indicado nos Anexos I e II.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.384, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; no inciso IV do art. 10 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015 e no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015,  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto 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 atender a programação constante do Anexo XII. 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 14.426.785,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e seis 

mil, setecentos e oitenta e cinco reais), conforme indicado nos Anexos I ao XI.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.385, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,  

DECRETA: 

 Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 31.227 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 "Art. 1º Fica instituída a IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a ser 

realizada em São Luís Maranhão, nos dias 09,10 e 11 de dezembro de 2015, convocada pelo Conselho 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Maranhão - CEPD e apoiada da Secretaria de 

Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP". 

 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 

Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 223 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.386, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 

crédito suplementar no valor de R$ 990.000,00 (novecentos e 

noventa mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 

Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º e no inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e inciso I do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, crédito suplementar no 

valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), para atender a programação constante do 

Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), conforme 

indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 2 DE DEZEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 224 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.149, DE 28 DE SETEMBRO DE 2015.  

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 dotações constantes 

da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto 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 atender à 

programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentarias no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), conforme 

indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 28 DE SETEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 Republicada por Incorreção 
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DECRETO Nº 31.387, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do 

Estado/ Encargos Financeiros, crédito suplementar no valor de R$ 

15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), para reforço de dotação 

constante da Lei Orçamentária vigente.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do Estado/Encargos 

Financeiros, crédito suplementar no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), para atender 

a programação constante do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária, no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), conforme indicado 

no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE DEZEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.388, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Social, crédito suplementar no valor de R$ 322.450,00 (trezentos e vinte e dois mil, 

quatrocentos e cinquenta reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no art. 43, § 1º, incisos II e III da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64, nos 

incisos II e III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso V do art. 10 da Lei 

Estadual nº 10.213 de 09.03.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social, crédito suplementar no valor de R$ 322.450,00 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e 

cinquenta reais), para atender à programação constante do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 2.209,00 (dois mil, duzentos e nove reais), conforme indicado 

no Anexo I e de Rendimentos de Aplicação no Mercado Financeiro no valor de R$ 320.241,00 

(trezentos e vinte mil, duzentos e quarenta e um reais), referente ao Contrato de Repasse n° 1010137-

87/2013, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Social.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE DEZEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.389, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 

Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R$ 43.100.000,00 

(quarenta e três milhões e cem mil reais), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso XII do art. 7° do Decreto Estadual n° 

31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura, crédito 

suplementar no valor de R$ 43.100.000,00 (quarenta e três milhões e cem mil reais), para atender a 

programação constante do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 43.100.000,00 (quarenta e três milhões e cem mil reais), 

conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE DEZEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.390, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 

Educação, crédito suplementar no valor de R$ 116.864,00 (cento e 

dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), para reforço de 

dotação constante da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º e no inciso II do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Educação, crédito 

suplementar no valor de R$ 116.864,00 (cento e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), 

para atender a programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor R$ 116.864,00 (cento e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e 

quatro reais), conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE DEZEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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   DECRETO Nº 31.391, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 

Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 1.349.197,00 

(hum milhão, trezentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e 

sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei 

Orçamentária vigente.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 

31.265 de 03.11.2015, 

 DECRETA:  

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas 

Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 1.349.197,00 (hum milhão, trezentos e 

quarenta e nove mil, cento e noventa e sete reais), para atender à programação constante dos Anexos II 

ao IV.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 

art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.349.197,00 (hum 

milhão, trezentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e sete reais), conforme indicado no Anexo I. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 3 DE DEZEMBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 225 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.308, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 DECRETA: 

 Art. 1º O Decreto nº 27.257, de 16 de fevereiro de 2011, fica acrescido do Anexo VII, de acordo com o 

realocamento de cargos previsto no Anexo I deste Decreto.  

Art. 2º Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos em comissão conforme disposto no Anexo II desde 

Decreto.  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 Republicado por Incorreção. 
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DECRETO Nº 31.392, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, 

crédito suplementar no valor de R$ 1.050.000,00 (hum milhão e 

cinquenta mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei 

Orçamentária vigente.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º e inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e inciso I do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Fes/Unidade Central, crédito suplementar no 

valor de R$ 1.050.000,00 (hum milhão e cinquenta mil reais), para atender à programação constante do 

Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.050.000,00 (hum milhão e cinquenta mil reais), conforme 

indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.393, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 

Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 825.000,00 

(oitocentos e vinte e cinco mil reais), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º e incisos III e VII do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; inciso II do art. 10 da 

Lei Estadual nº 10.213 de 09.03.2015 e incisos I e XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 

03.11.2015, 

 DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades Orçamentárias, crédito 

suplementar no valor de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), para atender à 

programação constante dos Anexos III ao V. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), conforme 

indicado nos Anexos I e II. 

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.394, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 

Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 540.000,00 

(quinhentos e quarenta mil reais), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º e inciso II do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e incisos I e XIII do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades Orçamentárias, crédito 

suplementar no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), para atender à programação 

constante dos Anexos III e IV.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação 

parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), 

conforme indicado nos Anexos I e II.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.395, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Altera nomenclatura de cargos em comissão da Secretaria de 

Estado da Saúde. O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos III e V do art. 64, da Constituição Estadual,  

DECRETA: 

 Art. 1º Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos em comissão 

da Secretaria de Estado da Saúde, conforme disposto no Anexo Único deste Decreto. 

 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 4 DE DEZEMBRO DE 

2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 227 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.258, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015. 

 Estabelece a redistribuição de cargos comissionados da 

estrutura da Casa Civil para a estrutura da Secretaria de Estado 

de Transparência e Controle -STC. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam redistribuídos da estrutura da Casa Civil para a estrutura da Secretaria de Estado de 

Transparência e Controle - STC 01 (um) cargo de Assessor Especial, simbologia DGA, ocupado pela 

servidora Anna Priscilla de Oliveira Pereira, 01 (um) cargo de Assessor Especial III, simbologia DANS-

3, ocupado pela servidora Elma Bernadeth Oliveira Medeiros Baldanzi, 01 (um) cargo de Assessor 

Sênior, simbologia DAS-1, ocupado pelo servidor Francisco Jânio Gomes Miranda Junior e 01 (um) 

cargo de Assessor Júnior, simbologia DAS-2, ocupado pela servidora Neile Coelho de Oliveira. 

 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE OUTUBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 Republicada por Incorreção. 
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DECRETO Nº 31.396, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Corpo de Bombeiros 

Militar, crédito suplementar no valor de R$ 289.344,00 (duzentos e 

oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais), para reforço 

de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III 

do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso XIII do art. 7º da Lei Estadual nº 31.265 

de 03.11.2015, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Corpo de Bombeiros Militar, crédito 

suplementar no valor de R$ 289.344,00 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro 

reais), para atender à programação constante do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 289.344,00 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e 

quarenta e quatro reais), conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.397, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Altera o Decreto nº 31.265, que dispõe sobre normas 

orçamentárias e financeiras para o encerramento do exercício 

financeiro de 2015 e dá outras providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no 

art. 64, incisos III e V da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 4.320, 

de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,  

DECRETA: 

 Art. 1º Fica alterado o art. 14 do Decreto nº 31.265, de 3 de novembro de 2015, que passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

"Art. 14º O Sistema Integrado de Administração de Serviços para Estados e Municípios - SIAGEM, 

encerrará os lançamentos do exercício de 2015, conforme abaixo: 

 I - entrada de notas fiscais de material de consumo, equipamentos e material permanente e serviços de 

terceiros até o dia 4 de dezembro de 2015;  

II - baixa de estoque de material de consumo, equipamentos e material permanente até o dia 11 de 

dezembro de 2015;  

III - o prazo para acertos no SIAGEM, pelos órgãos, será até o dia 11 de dezembro de 2015; 

 IV - os relatórios de bens móveis adquiridos, inventário de material de consumo, inventário de 

equipamentos e material permanente serão emitidos até dia 15 de janeiro de 2016; 

 V - o prazo para cancelamento de notas fiscais de serviços, material de consumo, equipamentos e 

material permanente será até o dia 11 de dezembro de 2015; 

 VI - serão cancelados até o dia 11 de dezembro de 2015 os saldos de notas de lançamento de reserva 

emitidas pelo SIAGEM". 

 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado de Planejamento e Orçamento 
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DECRETO Nº 31.398, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Regulamenta a Lei nº 297, de 22 de agosto de 2007 e a Lei nº 

7.066, de 03 de fevereiro de 1998,  disciplina o Termo de 

Parceria e o Contrato de Gestão e dá outras providências. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

64, inciso III, da Constituição Estadual, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DA QUALIFICAÇÃO 

 Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, como Organização Social - OS ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - 

OSCIP, e institui e disciplina o Contrato de Gestão e o Termo de Parceria, que estabelece vínculo de 

cooperação, respectivamente, entre uma OS, uma OSCIP e o Poder Público Estadual para o fomento e 

execução das atividades de interesse público.  

Art. 2º Pode qualificar-se como OSCIP ou OS a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

nos termos da lei civil, em atividade, cujos objetivos sociais e normas estatutárias atendam ao disposto, 

respectivamente, na Lei nº 297, de 22 de agosto de 2007, e na Lei nº 7.066, de 03 de fevereiro de 1998. 

Parágrafo único. Considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, 

entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, participações ou parcelas de seu patrimônio auferidos 

mediante o exercício de suas atividades e que os aplica integralmente na consecução de seu objetivo 

social.  

Art. 3º O requerimento de qualificação como OS ou OSCIP será dirigido, pela pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos que atenda aos requisitos da Lei, ao Secretário de Estado de Gestão e 

Previdência - SEGEP, por escrito, acompanhado dos seguintes documentos originais ou em cópias 

autenticadas: 

 I - estatuto registrado em cartório; 

 II - ata de eleição ou documento de nomeação dos membros dos órgãos deliberativos, que estiverem 

em exercício no momento da solicitação da qualificação, nos termos da Lei Federal nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002; 

 III - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

 IV - documentos que comprovem a experiência mínima de dois anos da entidade na execução das 

atividades indicadas no seu estatuto social; 

 V - declaração de que a entidade não mantém agente público ativo de quaisquer dos entes federados, 

exercendo, a qualquer título, cargo de direção na entidade; 

 VI - declaração de que a entidade não possui como dirigente ou conselheiro parente consanguíneo ou 

afim, até o terceiro grau, do Governador ou do Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado, de 

Senador, de Deputado Federal ou Estadual, de Desembargador ou Conselheiro do Tribunal de Contas 

do Estado;  



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

VII - certidões de regularidade da entidade interessada em se qualificar como OS ou OSCIP junto ao 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e às 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal; e 

 VIII - balanço patrimonial e demonstrativo dos resultados financeiros dos dois anos anteriores. 

 IX - declaração de que a entidade está ciente e cumpre rigorosamente o disposto no art. 2º, §1º. 

 §1º Os documentos apresentados para requerimento de qualificação comporão um processo que ficará 

arquivado na SEGEP. 

 §2º Para comprovar a experiência mínima de dois anos na execução das atividades indicadas no seu 

estatuto social, conforme exigido no inciso IV, a entidade requerente deverá encaminhar documento, 

assinado por seu dirigente máximo, atestando a veracidade das informações prestadas, acompanhado 

de documentos hábeis à comprovação da execução direta de projetos, programas ou 

planos de ação relacionados às atividades previstas em Lei. 

 §3º Para comprovação do disposto no § 2º, a entidade poderá encaminhar cópias de 

convênios, contratos, parcerias, ou outros instrumentos formais, que comprovem a 

realização de atividades na área de atuação prevista no estatuto social da entidade a ser 

qualificada, especificando as ações realizadas, o montante de recursos utilizados e sua 

origem, o público atendido e os resultados alcançados.  

§4º No caso de apresentação de cópia de instrumentos de convênios, contratos, 

parcerias ou outros instrumentos formais congêneres para comprovação de experiência 

na execução das atividades indicadas no seu estatuto social, faz-se necessária a 

comprovação de sua execução e regularidade. 

 Art. 4º A SEGEP, após o recebimento do requerimento de qualificação, terá o prazo 

de trinta dias para analisar o pedido e, em seguida, publicar o seu deferimento ou 

indeferimento no órgão oficial de imprensa do Estado, no prazo de quinze dias. 

 §1º No caso de deferimento, a SEGEP emitirá o certificado de qualificação da 

requerente como OS ou OSCIP, encaminhando-o à entidade qualificada até quinze 

dias após os prazos de que trata o caput. 

 §2º No caso de indeferimento, a SEGEP publicará as razões do indeferimento de que 

trata o caput e as informará à entidade requerente em até quinze dias após a expiração 

do respectivo prazo.  

§3º O pedido de qualificação será indeferido caso a requerente não atenda aos 

requisitos previstos na Lei nº 297, de 22 de agosto de 2007 e na Lei nº 7.066, de 03 de 

fevereiro de 1998 ou quando a documentação apresentada esteja incompleta. 
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 Art. 5º Exige-se ainda para a qualificação como OS ou OSCIP, que a pessoa jurídica 

interessada seja regida por estatuto cujas normas prevejam:  

I - observância, para aplicação de recursos públicos e gestão dos bens públicos, dos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 

economicidade, da razoabilidade e da eficiência; 

 II - duração igual ou inferior a três anos para o mandato dos membros dos órgãos 

deliberativos;  

III - adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a 

obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais em decorrência 

de participação nas atividades da respectiva pessoa jurídica; 

 IV - constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente dotado de competência 

para emitir parecer sobre relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 

operações patrimoniais realizadas com a finalidade de subsidiar as atividades dos 

organismos superiores da entidade; 

 V - transferência, em caso de dissolução da entidade, do respectivo patrimônio 

líquido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, a qual tenha, 

preferencialmente, o mesmo objeto social da extinta, ou, na falta de pessoa jurídica 

com essas características, ao Estado; 

 VI - transferência, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída 

por esta lei, do acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos 

durante o período em que tiver perdurado aquela qualificação, bem como dos 

excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, a outra pessoa jurídica 

qualificada nos termos desta Lei, a qual tenha, preferencialmente, o mesmo objeto 

social, ou, na falta de pessoa jurídica com essas características, ao Estado; 

 VII - limitação da remuneração dos administradores, gerentes ou diretores, quando 

houver, aos valores praticados pelo mercado, na região correspondente à sua área de 

atuação;  

VIII - definição de normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, 

especificamente: 

 a) obediência aos princípios fundamentais de contabilidade e às normas brasileiras 

de contabilidade; 
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 b) publicidade, por meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do relatório de 

atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões 

negativas de débitos no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - e no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS -, colocando-as à disposição, para exame, de 

qualquer cidadão; 

 c) realização de auditoria, por auditores externos independentes, da aplicação dos 

eventuais recursos objeto do termo de parceria, obrigatória nos limites, valores e 

condições definidos neste Decreto;  

d) prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pela 

OS ou OSCIP; 

 IX - finalidade não lucrativa da entidade, com a obrigatoriedade de investimento de 

seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades, vedada a 

distribuição, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores ou doadores, 

de eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 

atividades;  

X - atribuições da diretoria executiva ou do diretor executivo; 

 XI - aceitação de novos associados, na forma do estatuto, no caso de associação 

civil; 

 XII - proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de 

associado ou membro da entidade;  

XIII - natureza social dos objetivos da entidade relativos à respectiva área de atuação. 

 §1º É vedado a parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau do Governador ou 

do Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado, de Senador, de Deputado 

Federal ou Estadual, de Desembargador ou de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado, atuar como conselheiro ou dirigente de OSCIP. 

 §2º Entende-se como benefícios ou vantagens pessoais, nos termos do inciso III 

deste artigo, os auferidos:  

I - pelos dirigentes da entidade e seus cônjuges, companheiros e parentes 

consanguíneos ou afins até o terceiro grau; e  
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II - pelas pessoas jurídicas de que as pessoas referidas no inciso anterior sejam 

controladoras ou detenham mais de dez por cento das participações societárias. 

 Art. 6º Não pode se qualificar como OS ou OSCIP, ainda que se dedique às 

atividades descritas na Lei nº 297, de 22 de agosto de 2007 e na Lei nº 7.066, de 03 de 

fevereiro de 1998:  

I - a sociedade comercial; 

 II - o sindicato, a associação de classe ou representativa de categoria profissional;  

III - a instituição religiosa ou voltada para a disseminação de credo, culto ou prática 

devocional e confessional;  

IV - a organização partidária e assemelhada e suas fundações; 

 V - a entidade de benefício mútuo destinada a proporcionar bens ou serviços a um 

círculo restrito de associados ou sócios;  

VI - a entidade ou empresa que comercialize plano de saúde e assemelhados;  

VII - a instituição hospitalar privada não gratuita e sua mantenedora;  

VIII - a escola privada dedicada ao ensino fundamental e médio não gratuitos e sua 

mantenedora; 

 IX - a cooperativa;  

X - a fundação pública; 

 XI - a organização creditícia a que se refere o art. 192 da Constituição da República, 

que tenha qualquer vinculação com o sistema financeiro nacional. 

 XII - a entidade desportiva e recreativa dotada de fim empresarial.  

Art. 7º Qualquer alteração na finalidade ou no regime de funcionamento da 

organização que implique mudança das condições que instruíram sua qualificação 

deverá ser comunicada à SEGEP, acompanhada de justificativa, sob pena de perda da 

qualificação.  

Parágrafo Único. A qualificação será válida por até três anos, devendo a OS ou 

OSCIP apresentar requerimento de renovação do título no prazo de cento e oitenta à 

quarenta e cinco dias antes do término de sua da vigência, acompanhado dos seguintes 

documentos: 

 I - estatuto atualizado registrado em cartório;  
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II - ata de eleição, ou documento de nomeação dos membros dos órgãos deliberativos 

que estiverem em exercício no momento da solicitação da renovação da qualificação, 

nos termos da Lei Federal nº 10.406, de 2002; 

 III - inscrição no CNPJ; 

 IV - declaração de que a entidade não mantém agente público ativo de qualquer dos 

entes federados, exercendo, a qualquer título, cargo de direção na entidade;  

V - declaração de que a entidade não possui como dirigente ou conselheiro parente 

consanguíneo ou afim até o terceiro grau, do Governador, do Vice-Governador do 

Estado, de Secretário de Estado, de Senador, de Deputado Federal ou Estadual, de 

Desembargador ou de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado;  

VI - certidões de regularidade da entidade interessada em se qualificar como OSCIP 

junto ao INSS, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e às Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal; e 

VII - balanço patrimonial e demonstrativo dos resultados financeiros dos três anos 

anteriores.  

Art. 8º A pessoa jurídica qualificada como OS ou OSCIP estará sujeita à fiscalização 

do Ministério Público, no âmbito de sua competência, ao controle externo e ao 

controle interno do Estado do Maranhão, que o exercerá por meio da Secretaria de 

Transparência e Controle - STC. 

 Art. 9º Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical, vedado o 

anonimato e respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, e desde que 

amparados por evidências de erro ou fraude, são partes legítimas para requerer, 

judicial ou administrativamente, a perda da qualificação da entidade como OS ou 

OSCIP. 

 Art. 10. Perderá a qualificação como OS ou OSCIP a entidade que: 

 I - dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe forem destinados; 

 II - incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista; 

 §1º A perda da qualificação como OS ou OSCIP importará na rescisão de eventual 

Termo de Parceria ou Contrato de Gestão firmado entre a entidade e o Poder Público 

Estadual e na aplicação das demais medidas cabíveis. 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

 §2º A entidade que perder a qualificação como OS ou OSCIP ficará impedida de 

requerer novamente o título no período de cinco anos a contar da data da publicação 

do ato de desqualificação.  

Art. 11. A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão proferida em processo 

administrativo, instaurado na SEGEP, de ofício, ou a pedido do interessado, ou em 

processo judicial de iniciativa popular ou do Ministério Público, assegurada a ampla 

defesa e o contraditório.  

§1º Na hipótese de instauração de processo administrativo a pedido, o interessado 

deverá apresentar requerimento por escrito, com documentação comprobatória que 

enseje a instauração do processo.  

§2º O requerimento será analisado pela SEGEP, que, a partir das evidências 

apresentadas, procederá, ou não, à instauração de processo para apuração dos fatos. 

 §3º No caso de instauração de processo administrativo, de ofício ou a pedido, 

deverão ser obedecidas as seguintes etapas e prazos, prorrogáveis uma única vez por 

igual período, mediante autorização do dirigente máximo da SEGEP:  

I - o dirigente máximo da SEGEP nomeará comissão, com no mínimo três 

integrantes, para produzir relatório e subsidiar a decisão acerca da perda de 

qualificação;  

II - a comissão, no prazo de dez dias, instruirá os autos com todos os documentos 

comprobatórios da falta cometida;  

III - a comissão cientificará a parte indiciada, por meio de correspondência com 

Aviso de Recebimento - AR, concedendo o prazo de dez dias para a defesa e produção 

de provas; 

 IV - a comissão, no prazo máximo de quarenta dias, julgará a falta cometida e 

apresentará relatório ao dirigente máximo da SEGEP com suas conclusões; e 

 V - o dirigente máximo da SEGEP, no prazo de sete dias, decidirá pela 

desqualificação, ou não, da entidade e publicará o ato em que consta a decisão no 

Órgão Oficial de Imprensa dos Poderes do Estado.  

§4º Dispensa-se o processo quando a própria OS ou OSCIP requerer a revogação da 

qualificação, que será efetivada após o protocolo do respectivo requerimento na 

SEGEP.  
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CAPÍTULO II 

DA SELEÇÃO DA OS OU OSCIP 

 Art. 12. Poderá ser firmado entre o Poder Público Estadual e as entidades 

qualificadas como OS ou OSCIP, Contrato de Gestão ou Termo de Parceria 

estabelecendo vínculo de cooperação entre as partes, objetivando a consecução dos 

resultados pretendidos.  

Art. 13. A escolha da OS ou OSCIP, para a celebração de Contrato de Gestão ou do 

Termo de Parceria será feita por meio de concurso de projetos, definido nos termos 

deste Decreto. 

 Art. 14. A organização do terceiro setor qualificada como OS ou OSCIP fica 

impedida de participar de concurso de projetos caso possua aplicada as seguintes 

sanções: 

 I - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública; 

 II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

Art. 15. Previamente à realização do concurso, o órgão interessado em celebrar 

Contrato de Gestão ou Termo de Parceria deverá definir o objeto, as principais ações a 

serem realizadas, os resultados a serem obtidos, o período de vigência e o valor a ser 

repassado por meio do Termo de Parceria.  

§1º. O órgão interessado em celebrar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria 

deverá submeter a proposta do projeto contendo o objeto, as ações e os resultados 

esperados à Secretaria de Estado de Gestão e Previdência - SEGEP, que deverá se 

manifestar acerca da viabilidade de execução do objeto proposto, em até quinze dias.  

§ 2º Após aprovação da SEGEP, o órgão interessado em celebrar Contrato de Gestão 

ou Termo de Parceria deverá instaurar processo administrativo devidamente 

numerado, contendo, no mínimo: 

 I - justificativa da execução da política pública por meio de Contrato de Gestão ou 

Termo de Parceria devidamente assinado pelo Secretário da Pasta;  



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

II - disponibilidade Orçamentária para a execução da política;  

III - cópia da manifestação favorável da SEGEP acerca da viabilidade da parceria; 

 IV - ato de designação da Comissão Julgadora; e  

V - Edital.  

§ 3º O órgão interessado também poderá se utilizar de Procedimento Público de 

Intenção em celebrar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria para definir a proposta 

do projeto, nas seguintes condições: 

 I - considera-se Procedimento Público de Intenção em celebrar Contrato de Gestão 

ou Termo de Parceria o processo instituído por órgão ou entidade da administração 

pública estadual, por intermédio do qual poderão ser obtidos estudos, levantamentos, 

dados, informações técnicas, projetos ou pareceres de interessados em execução de 

políticas públicas por meio de Contrato de Gestão ou Termo de Parceria; 

                         II- informações técnicas, projetos ou pareceres de que trata o inciso I, a critério 

exclusivo do órgão ou entidade solicitante, poderão ser utilizados, total ou 

parcialmente, na elaboração de editais para realização de Concurso de Projetos para 

escolha de entidade visando a celebração de Contrato de Gestão ou Termo de Parceria; 

 III - a realização do Procedimento Público de Intenção em celebrar Contrato de 

Gestão ou Termo de Parceria pelo órgão ou entidade solicitante não implicará na 

necessária abertura de Concurso de Projetos; 

 IV - a realização de eventual Concurso de Projetos não está condicionada à 

utilização de dados ou informações obtidos por meio dos interessados participantes do 

Procedimento Público de Intenção em celebrar Contrato de Gestão ou Termo de 

Parceria; 

 V - os direitos autorais sobre as informações, levantamentos, estudos, projetos e 

demais documentos solicitados no Procedimento Público de Intenção em celebrar 

Contrato de Gestão ou Termo de Parceria, salvo disposição em contrário, serão 

cedidos pelo interessado participante, podendo ser utilizados incondicionalmente pelo 

órgão ou entidade solicitante;  

VI - a utilização dos elementos obtidos com o Procedimento Público de Intenção em 

celebrar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria não caracterizará nem resultará na 

concessão de qualquer vantagem ou privilégio à entidade, em eventual Concurso de 

Projetos posterior; 
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 VII - o Procedimento Público de Intenção em celebrar Contrato de Gestão ou Termo 

de Parceria inicia-se com a publicação, no Órgão Oficial dos Poderes do Estado, do 

aviso respectivo, com a indicação do objeto, do prazo de duração do procedimento, o 

endereço e, se for o caso, a respectiva página da rede mundial de computadores em 

que estarão disponíveis as demais normas e condições definidas, consolidadas no 

instrumento de solicitação;  

VIII - a manifestação dos interessados participantes do Procedimento Público de 

Intenção em celebrar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria deverá ser apresentada 

mediante protocolo, encaminhada via correio, ou, quando expressamente previsto 

aviso respectivo, por meio eletrônico, no prazo e condições estabelecidos pelo órgão 

ou entidade solicitante; 

 IX - deverá ser assegurado a qualquer interessado solicitar informações por escrito a 

respeito do Procedimento Público de Intenção em celebrar Contrato de Gestão ou 

Termo de Parceria, em até dez dias úteis antes do término do prazo estabelecido para a 

apresentação das respectivas manifestações; 

 X - as solicitações de informações a respeito do Procedimento Público de Intenção 

em celebrar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria serão respondidas pelo órgão ou 

entidade solicitante, por escrito, em até cinco dias úteis após o seu recebimento;  

XI - poderão participar do Procedimento Público de Intenção em celebrar Contrato de 

Gestão ou Termo de Parceria quaisquer interessados; 

 XII - a participação no Procedimento Público de Intenção em celebrar Contrato de 

Gestão ou Termo de Parceria, bem como o fornecimento de estudos, levantamentos, 

investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres pelos interessados 

não impedirá a sua participação em futuro Concurso de Projetos promovido pelo órgão 

ou entidade solicitante; 

 XIII - as entidades interessadas serão responsáveis pelos custos financeiros e demais 

ônus decorrentes de sua manifestação de interesse, não fazendo jus a qualquer espécie 

de ressarcimento, indenizações ou reembolsos por despesa incorrida, nem a qualquer 

remuneração pelo órgão ou entidade solicitante, salvo disposição em contrário; 

 XIV - o órgão ou entidade solicitante poderá, a seu critério e a qualquer tempo: 

 a) solicitar dos particulares interessados informações adicionais para retificar ou 

complementar sua manifestação;  
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b) modificar a estrutura, o cronograma, a abordagem e o conteúdo ou os requisitos do 

Procedimento Público de Intenção em celebrar Contrato de Gestão ou Termo de 

Parceria; e  

c) considerar, excluir ou aceitar, parcialmente ou totalmente, as informações e 

sugestões advindas do Procedimento Público de Intenção em celebrar Contrato de 

Gestão ou Termo de Parceria. 

Seção I 

Do Edital 

Art. 16. Após aprovação da SEGEP, o órgão interessado em celebrar Contrato de 

Gestão ou Termo de Parceria lançará o edital do concurso, em que constará, no 

mínimo, informações sobre: 

 I - especificação técnica da política pública a ser implementada e descrição detalhada 

do objeto do Contrato de Gestão ou Termo de Parceria;  

II - condições de participação das entidades, incluindo prazos, forma e local de 

apresentação das propostas; 

 III - documentações exigidas para comprovação da qualificação jurídica, técnica e 

econômico-financeira, contendo, no mínimo: 

 a) certidões de regularidade da OS ou OSCIP junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal; 

 b) declaração de isenção de Imposto de Renda - IR, de balanço patrimonial e de 

demonstrativo dos resultados financeiros do último exercício da OS ou OSCIP; e 

 c) título de OS ou OSCIP do Estado do Maranhão, vigente na data de apresentação 

das propostas; 

 d) declaração de inexistência de impedimento de contratar ou celebrar contratos e 

convênios com a Administração Pública;  

IV - critérios de julgamento das propostas e seleção daquela que for mais vantajosa, 

incluindo pontuação pertinente a cada item da proposta ou projeto, parâmetros 

objetivos de comparação e critérios de desempate; 

 V - prazo mínimo de quinze dias para a apresentação das propostas a partir da 

publicação do edital;  

VI - prazos e condições para interposição de recursos;  
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VII - prazo para divulgação do resultado do concurso e data provável de celebração 

do Contrato de Gestão ou Termo de Parceria; 

 VIII - prazo de validade do concurso de projetos;  

IX - objeto, as ações a serem realizadas, os resultados a serem obtidos, o período de 

vigência e o valor estimado a ser repassado por meio do Contrato de Gestão ou Termo 

de Parceria nos casos em que a política já estiver definida pelo Poder Público. 

 §1º O edital deverá indicar os modelos de Programa de Trabalho e de Memória de 

Cálculo a serem apresentados pela OS ou OSCIP.  

§2º O edital deverá ser aprovado pela Assessoria Jurídica do órgão interessado em 

celebrar Termo de Parceria ou Contrato de Gestão. 

 Art. 17. Para dar publicidade ao concurso de projetos, o órgão interessado em 

celebrar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria deverá disponibilizar o edital de 

chamamento, na íntegra, em seu sítio eletrônico, pelo prazo mínimo de dez dias, e 

publicar seu extrato na Imprensa Oficial do Estado, bem como em jornal de grande 

circulação no Estado. 

 Parágrafo único. O extrato do edital deverá indicar o local em que os interessados 

poderão obter a versão integral do edital. 

Seção II 

Do Recebimento e Julgamento das Propostas 

 Art. 18. As decisões da Comissão Julgadora deverão ser fundamentadas e registradas 

em documentos que devem ser juntados ao processo do concurso, obedecendo aos 

critérios estabelecidos neste Decreto e no Edital. 

 §1º A comissão julgadora zelará pela não identificação da organização proponente. 

 §2º A comissão julgadora poderá solicitar ao órgão interessado em celebrar Contrato 

de Gestão ou Termo de Parceria informações adicionais sobre os projetos. 

 §3º A Comissão Julgadora classificará as propostas das OS e OSCIPs, obedecendo 

aos critérios estabelecidos neste Decreto e no edital.  

§4º É vedado aos membros da Comissão Julgadora qualquer vínculo com as OS e 

OSCIPs participantes do concurso de projetos.  

Art. 19. Para participar do concurso de projetos, a OS ou OSCIP deverá apresentar ao 

órgão interessado em celebrar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria os 

documentos arrolados no edital, em um envelope separado do que conterá seu projeto 
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técnico - Programa de Trabalho -, e o detalhamento dos custos a serem realizados na 

sua implementação - Memória de Cálculo -, além de outras informações e documentos 

solicitados no edital.  

Parágrafo único. O prazo para apresentação dos documentos do projeto técnico e do 

detalhamento dos custos constará do edital publicado, sendo contado a partir da data 

da última publicação do extrato do Edital.  

Art. 20. Observados os princípios da administração pública, o edital definirá os 

critérios para julgamento e seleção das propostas, devendo constar como obrigatórios: 

 I - o objeto do projeto apresentado e sua adequação ao edital; 

 II - a capacidade técnica e operacional da entidade candidata; 

 III - a adequação aos meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados; e 

 IV - o ajustamento da proposta às especificações técnicas previstas no edital.  

Art. 21. No dia útil imediatamente seguinte ao prazo final de entrega das propostas, a 

Comissão Julgadora procederá à abertura dos envelopes contendo os projetos em 

sessão pública. 

 §1º A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada sempre em ato 

público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos 

presentes e pela Comissão Julgadora.  

§2º Todos os documentos e propostas serão rubricados pela Comissão Julgadora. 

 Art. 22. O julgamento da Comissão será realizado sobre o conjunto das propostas das 

OS ou OSCIPs, no prazo a ser definido em edital, podendo ser prorrogado por igual 

período e por uma única vez.  

§1º Após o julgamento das propostas, o órgão interessado em celebrar Termo de 

Parceria publicará em seu sítio eletrônico a classificação das entidades, abrindo prazo 

de dois dias úteis para interposição de recursos, que deverão ser dirigidos à autoridade 

máxima do órgão interessado em celebrar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria. 

 §2º A autoridade máxima do Órgão interessado em celebrar Contrato de Gestão ou 

Termo de Parceria terá prazo cinco dias úteis para analisar o recurso, devendo publicar 

o resultado definitivo do concurso no Órgão Oficial de Imprensa do Estado, bem como 

em seu sítio eletrônico. 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

 §3º A manifestação da Comissão Julgadora na escolha do projeto, bem como a 

decisão da autoridade máxima responsável por julgar eventual recurso interposto, 

deverá ser fundamentada com os motivos que ensejaram a sua decisão. 

 §4º A Administração não poderá celebrar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria 

com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao 

procedimento, sob pena de nulidade.  

Art. 23. A decisão final sobre a efetivação do Contrato de Gestão ou Termo de 

Parceria caberá ao órgão interessado em celebrá-los. 

 Parágrafo único. Após a publicação do resultado definitivo, o órgão interessado em 

celebrar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria convocará o primeiro colocado no 

concurso, e, caso este se recuse, convocará o segundo colocado, e assim 

sucessivamente até que seja celebrado o Contrato de Gestão ou Termo de Parceria, 

obedecido o prazo de validade do concurso. 

CAPÍTULO III 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 Art. 24. A execução do objeto do Contrato de Gestão ou do Termo de Parceria será 

acompanhada e fiscalizada pelo Órgão Estatal Parceiro - OEP.  

Art. 25. Para representar o OEP em suas tarefas, será designada Comissão 

Supervisora, que será composta por um Supervisor e por um Supervisor-Adjunto, com 

poder de veto das decisões da OS ou OSCIP relativas ao Termo de Parceria ou 

Contrato de Gestão.  

Art. 26. A Comissão Supervisora do Termo de Parceria representará o OEP na 

interlocução técnica com a OS e OSCIP e no acompanhamento e fiscalização da 

execução do Termo de Parceria, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e 

manter o OEP informado sobre o andamento das atividades. 

 §1º A Comissão Supervisora deverá ser designada no Contrato de Gestão ou no 

Termo de Parceria, e suas alterações deverão ser efetuadas por meio de Termo de 

Apostila. 

 §2º Cabe à Comissão Supervisora acompanhar as atividades desenvolvidas pela OS 

ou OSCIP parceira e monitorar o Contrato de Gestão e o Termo de Parceria nos 

aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e 
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melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o 

assessoramento de seus auxiliares. 

 §3º Para a realização das atividades de monitoramento, a Comissão Supervisora 

deverá estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades 

desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontros com os dirigentes da OS e 

OSCIP, para assegurar a adoção das diretrizes constantes do Termo de Parceria.  

§4º Deverão ser realizadas pela Comissão Supervisora checagens amostrais 

periódicas sobre o período avaliatório.  

§5º As checagens amostrais periódicas deverão ser realizadas sobre os processos de 

aquisição de bens e serviços, contratação de pessoal, observado o cumprimento do 

Regulamento de Compras e Contratações pela OS ou OSCIP, bem como adequação 

das despesas ao objeto do Termo de Parceria, além de documentos fiscais, trabalhistas 

e previdenciários da OS ou OSCIP, bem como de contratos e extratos bancários.  

Art. 27. O OEP deverá estabelecer procedimentos para viabilizar os trabalhos de 

monitoramento e de verificação do cumprimento das metas, em auxílio à Comissão 

Supervisora, visando: 

 I - consolidar e disponibilizar as informações a serem direcionadas à OS ou OSCIP, 

e aquelas a serem direcionadas aos dirigentes do OEP, subsidiando a tomada de 

decisões;  

II - informar formalmente aos dirigentes do OEP sobre qualquer irregularidade 

verificada, buscando sua correção tempestiva; 

 III - verificar a coerência e veracidade dos dados apresentados nos Relatórios 

Gerenciais Financeiros, garantindo a sua conferência pormenorizada pelas áreas 

competentes do OEP e fazendo recomendações formais, tanto à OS ou OSCIP quanto 

ao dirigente do OEP sobre a execução do Contrato de Gestão ou Termo de Parceria, 

bem como requisitando providências administrativas, quando necessárias;  

IV - realizar periodicamente a conferência e a checagem do cumprimento das metas 

por parte da OS ou OSCIP, solicitando todos os comprovantes necessários para 

validação do seu cumprimento;  

V - analisar previamente os dados dos Relatórios Gerenciais enviados pela OS ou 

OSCIP parceira, atestando o alcance dos resultados pactuados e anexando parecer 
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sobre os aspectos técnicos e qualitativos das ações empreendidas pela OS ou OSCIP, 

em cada período avaliatório.  

CAPÍTULO IV 

DAS AUDITORIAS EXTERNAS 

 Art. 28. Será obrigatória a realização de auditoria externa independente para a 

verificação da aplicação dos recursos nos Termos de Parceria ou Contrato de Gestão 

cujo valor anual seja igual ou superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões) reais. 

 §1º A OS ou OSCIP será responsável pela escolha e contratação da pessoa jurídica 

que realizará os trabalhos de auditoria, dentre aquelas habilitadas pelos Conselhos 

Regionais de Contabilidade, observando, para isso, seu regulamento de compras e 

contratações. 

 §2º A auditoria externa deverá verificar a conformidade das demonstrações e 

documentos contábeis da OS OU OSCIP, bem como dos Relatórios Gerenciais 

Financeiros, procedendo à avaliação dos controles internos, incluindo-se a análise da 

utilização dos recursos repassados e arrecadados em função do Contrato de Gestão ou 

Termo de Parceria, na consecução de seu objeto. 

 §3º A auditoria externa será realizada sobre a prestação de contas anual do Contrato 

de Gestão ou Termo de Parceria, no prazo estabelecido pela OS ou OSCIP. 

 §4º O disposto no caput aplica-se também aos casos em que a OS ou OSCIP celebre, 

concomitantemente, mais de um Contrato de Gestão ou Termo de Parceria com um ou 

vários órgãos estatais e cuja soma ultrapasse o referido valor anual.  

§5º A auditoria externa deverá ser realizada sobre prestação de contas de 

encerramento do Contrato de Gestão ou Termo de Parceria caso o período abrangido 

por esta prestação de contas seja superior a três meses. 

CAPÍTULO V 

DO FOMENTO ÀS ATIVIDADES 

Art. 29. Às OSCIPs e OS com Termo de Parceria ou Contrato de Gestão em vigor 

poderão ser destinados recursos orçamentários, ressalvadas as hipóteses de 

inadimplência com o poder público ou de descumprimento das condições 

estabelecidas no Termo, no Contrato, na Lei ou neste Decreto.  

Art. 30. A liberação de recursos financeiros necessários à execução do Termo de 

Parceria ou do Contrato de Gestão far-se-á em conta bancária única e específica, 
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aberta em banco autorizado por escrito pelo OEP, obrigando-se a OS ou OSCIP a 

exclusivamente nela movimentar os recursos financeiros referentes ao Termo de 

Parceria ou Contrato de Gestão. Parágrafo único. A liberação de recursos de que trata 

o caput obedecerá ao cronograma de desembolso e às demais disposições constantes 

do Termo de Parceria ou do Contrato de Gestão. 

 Art. 31. Os recursos repassados pelo OEP à OSCIP ou OS, enquanto não utilizados, 

serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança ou em fundo de 

aplicação financeira de curto prazo, de liquidez imediata e composto majoritariamente 

por títulos públicos, quando não forem utilizados nos trinta dias subsequentes à 

liberação.  

§1º Os recursos repassados pelo OEP à OSCIP ou OS serão obrigatoriamente 

aplicados na execução do objeto do Termo de Parceria ou Contrato de Gestão, 

devendo constar das prestações de contas anuais e de encerramento. 

 §2º As receitas arrecadadas pela OSCIP ou OS, previstas no Termo de Parceria e no 

Contrato de Gestão, serão, até os limites das metas estabelecidas, obrigatoriamente 

aplicadas na execução do objeto do Termo de Parceria, devendo constar das prestações 

de contas anuais e de encerramento. 

 §3º Ainda que não sejam oriundas diretamente do Tesouro Estadual, as receitas 

arrecadadas pela OSCIP ou OS, previstas no Termo de Parceria ou no Contrato de 

Gestão, deverão obedecer, em sua aplicação, ao Manual de Compras e Contratações 

aprovado pelo Poder Público.  

§4º Para fins deste Decreto, entende-se como receitas arrecadadas pela OSCIP ou OS, 

previstas no Termo de Parceria, dentre outras, as seguintes: 

 I - resultados de bilheteria de eventos promovidos pela OSCIP ou OS, ligados 

diretamente ao objeto do Termo de Parceria ou Contrato de Gestão; 

III- patrocínios advindos em função da prestação de serviços previstos ou em 

decorrência do Termo de Parceria ou Contrato de Gestão; 

IV- recursos direcionados ao fomento de projetos relacionados diretamente ao 

objeto do Termo de Parceria ou Contrato de Gestão;  

V- taxas de administração ou de gestão de recursos advindos por meio das leis de 

incentivo, dentre outros vinculados ao objeto do Termo de Parceria ou 
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Contrato de Gestão; V- receitas de prestação de serviços ligados à execução do 

objeto do Termo de Parceria ou Contrato de Gestão;  

VI- receita de comercialização de produtos oriundos da execução do objeto do 

Termo de Parceria ou Contrato de Gestão; 

VII- recursos captados por meio de renúncia fiscal de qualquer dos entes federados; 

VIII- recursos advindos de incentivo fiscal;  

IX- Indiretos sobre marcas e patentes, advindos da execução do Termo de Parceria 

ou Contrato de Gestão. 

 §5º As receitas arrecadadas pela OSCIP ou OS, previstas no Termo de Parceria ou 

Contrato de Gestão, que excederem às metas estabelecidas poderão ser revertidas à 

atividade desempenhada pela OSCIP ou OS que sejam correlatas ao objeto do Termo 

de Parceria ou Contrato de Gestão. 

§6º A OSCIP ou OS deverá solicitar, ao OEP e à SEGEP, aprovação quanto à atividade 

em que os recursos a que se refere o § 5º deste artigo sejam aplicados.  

§7º Caso OEP e SEGEP não aprovem a reversão das receitas a que se refere o §5º 

deste artigo, estes órgãos deverão indicar a qual finalidade será destinada os recursos. 

 §8º É vedado o pagamento de despesas com juros, multas, atualização monetária e 

custas de protesto de título, por atraso de pagamento, com recursos repassados pelo 

OEP à OSCIP ou OS e com receitas arrecadadas pela OSCIP ou OS, previstas no 

Termo de Parceria ou Contrato de Gestão. 

 §9º A OSCIP ou OS deverá constituir reserva de recursos destinada ao custeio de 

despesas não previstas, porém decorrentes do Termo de Parceria ou Contrato de 

Gestão, atendidos os seguintes preceitos: 

 I - A OSCIP ou OS abrirá uma conta bancária específica, em que movimentará as 

receitas da reserva de recursos; 

 II - Os juros bancários e outras receitas financeiras advindas da aplicação dos recursos 

repassados por meio do Termo de Parceria ou Contrato de Gestão e da aplicação das 

receitas arrecadadas pela OSCIP ou OS, previstas no Termo de Parceria ou Contrato 

de Gestão, exceto dos recursos a que se referem os incisos VII e VIII do § 4º, serão, 

obrigatoriamente, fontes de receitas para a reserva de recursos; 

 III - A OSCIP ou OS poderá contribuir com recursos próprios para a reserva; 
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 IV - A OSCIP ou OS poderá executar as seguintes despesas com recursos da reserva, 

desde que não se configure dolo ou culpa dos dirigentes daquela: 

 a) demandas judiciais ou administrativas, inclusive de natureza trabalhista, tributária, 

previdenciária, consumerista ou cível; 

 b) despesas oriundas de eventual atraso no repasse do OEP, tais como juros, multas, 

atualização monetária, custas de protesto de título e similares;  

c) despesas que possam ser exigidas após a rescisão ou encerramento do Termo de 

Parceria ou Contrato de Gestão.  

V - Os recursos financeiros da reserva somente poderão ser utilizados com a prévia 

autorização do Conselho Fiscal ou órgão congênere da OSCIP ou OS, por deliberação 

da maioria de seus membros, e mediante aprovação da Comissão Supervisora do 

Termo de Parceria; 

 VI - A conta bancária da reserva de recursos deverá ser encerrada somente quando 

decorridos cinco anos da rescisão ou encerramento do Termo de Parceria ou Contrato 

de Gestão, sendo que os recursos remanescentes deverão ser devolvidos ao OEP.  

Art. 32. Quando do encerramento ou rescisão do Termo de Parceria, os saldos 

financeiros remanescentes advindos dos recursos repassados pelo OEP à OSCIP ou 

OS serão devolvidos ao órgão repassador dos recursos, no prazo de sessenta dias após 

o término das atividades, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 

especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou 

entidade titular dos recursos.  

Art. 33. Caso a OSCIP ou OS adquira bens móveis depreciáveis com recursos 

provenientes da celebração do Termo de Parceria ou Contrato de Gestão, estes 

deverão ser transferidos ao OEP ou, com a anuência deste, a outro órgão do poder 

público estadual ao término da vigência do instrumento se sua depreciação 

acumulada for menor que sessenta por cento do seu valor original. 

 §1º Caso sua depreciação acumulada seja maior que sessenta por cento do seu valor 

original, o bem móvel depreciado em questão poderá ser transferido à OSCIP ou OS 

de acordo com o interesse público, mediante justificativa formal do dirigente máximo 

do OEP. 
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 §2º Para efeito de cálculo da depreciação a que se refere este artigo, serão 

considerados, em dobro, os prazos estabelecidos na Instrução Normativa da SRF nº 

162, de 31 de dezembro de 1998. 

 §3º A contabilização da depreciação dos bens móveis adquiridos com recurso do 

Termo de Parceria será efetuada a partir da data de aquisição do bem pela OSCIP ou 

OS, inclusive no caso de bens já utilizados. 

 §4º Caso a OSCIP ou OS adquira bem imóvel com recursos provenientes da 

celebração do Termo de Parceria ou Contrato de Gestão, este será afetado a seu 

objeto e gravado com cláusula de inalienabilidade, devendo ser transferido ao OEP 

ou, com a anuência deste, para outro órgão ou entidade do poder público estadual ao 

término da vigência do instrumento. 

CAPÍTULO VI 

DA RESCISÃO 

Art. 34. O Termo de Parceria ou Contrato de Gestão poderá ser rescindido, 

independentemente das demais medidas cabíveis, nas seguintes situações:  

I - unilateralmente, pelo OEP, se: 

 a) durante a vigência do Contrato de Gestão ou Termo de Parceria, a OS ou OSCIP 

perder, por qualquer razão, a sua qualificação, ou nos casos de dissolução da 

entidade; 

 b) a OS ou OSCIP descumprir qualquer cláusula do Contrato de Gestão ou do Termo 

de Parceria ou deste Decreto;  

c) a OS ou OSCIP utilizar os recursos em desacordo com o Contrato de Gestão ou 

Termo de Parceria, ou deste Decreto;  

d) a OS ou OSCIP não apresentar as prestações de contas nos prazos determinados;  

e) a OS ou OSCIP não atingir as metas previstas no Contrato de Gestão ou no Termo 

de Parceria, total ou parcialmente, e não apresentar justificativa formal coerente 

quanto ao seu eventual descumprimento;  

f) a OS ou OSCIP suspender a prestação do bem ou serviço objeto do Contrato de 

Gestão ou Termo de Parceria sem justa causa e prévia comunicação ao OEP; 

 g) a OS ou OSCIP descumprir as orientações formalmente registradas pelo OEP; 

 h) a OS ou OSCIP apresentar documentação inidônea; ou i) o Estado apresentar razões 

de interesse público para a rescisão, determinadas pelo dirigente máximo do OEP;  
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II - por acordo entre as partes, registrado por escrito, desde que não se enquadre nas 

hipóteses das alíneas "a" a "i" do inciso I.  

Art. 35. Os casos de rescisão, na forma estabelecida no inciso I do art. 34, serão 

efetivados por meio de ato devidamente justificado do dirigente máximo do OEP. 

 §1º Na hipótese prevista na alínea "a" do inciso I do art. 34, o acervo patrimonial 

disponível, adquirido com recursos públicos dentro do Contrato de Gestão ou Termo 

de Parceria, durante o período em que tiver perdurado aquela qualificação, bem como 

os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão transferidos a outra 

pessoa jurídica qualificada como OS ou OSCIP, que tenha, preferencialmente, o 

mesmo objeto social, ou, na falta de pessoa jurídica com essas características, ao 

Estado.  

§2º A rescisão unilateral do Contrato de Gestão ou Termo de Parceria poderá ensejar a 

instauração da competente Tomada de Contas Especial e poderá acarretar as 

seguintes consequências: 

 I - assunção imediata do objeto do Contrato de Gestão ou Termo de Parceria, no 

estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração ou transferência 

para outra OS ou OSCIP a ser indicada, de modo a evitar a descontinuidade dos 

serviços, sendo obrigatória, nesse último caso, a realização de concurso de projetos 

dentro de cento e oitenta dias;  

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos e materiais na execução 

do Contrato de Gestão ou Termo de Parceria, necessários à sua continuidade; e 

 III - devolução dos recursos repassados, dos excedentes financeiros decorrentes de sua 

aplicação, dos bens e servidores cedidos.  

§3º No caso de que trata o caput, as despesas relativas aos contratos assinados e aos 

compromissos já assumidos pela OS ou OSCIP a partir do momento da rescisão 

deverão ser custeadas com recursos da OS ou OSCIP. 

 Art. 36. A rescisão por acordo entre as partes, prevista no inciso II do art. 34, será 

precedida de justificativa escrita e fundamentada, assinada pelos dirigentes máximos 

do OEP e da OS ou OSCIP.  

Parágrafo Único. Quando a rescisão ocorrer nos termos do inciso II do art. 34, a OS ou 

OSCIP terá direito ao pagamento do custo da desmobilização. 
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CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 37. É vedada à entidade qualificada como OSCIP ou OS, bem como aos seus 

dirigentes, qualquer tipo de participação em campanha de interesse político-partidário 

ou eleitoral.  

Art. 38. O Estado permitirá o acesso a todas as informações relativas às OSCIPS e OS, 

inclusive em meio eletrônico.  

Art. 39. Compete à SEGEP proceder à análise dos pedidos de qualificação das 

entidades como OSCIP ou OS, e fornecer o suporte técnico e institucional para a 

celebração dos termos de parceria e contratos de gestão.  

Art. 40. Todas as qualificações de entidades como OS ou OSCIP, bem como contratos 

de gestão e termos de parceria, anteriormente a este decreto permanecem válidos, 

desde que atendidas as prescrições legais vigentes e até decurso de prazo estabelecido 

ou superveniência de nova decisão administrativa.  

Art. 41. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE 

DEZEMBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

LILIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES 

Secretária de Estado da Gestão e Previdência. 
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DECRETO Nº 31.399, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Determina a requisição administrativa dos funcionários e grupos 

médicos que prestam serviço à COBRA - Centro Oncológico 

Brasileiro Ltda. (UNIPREV), bem como dos equipamentos que 

servem à RD Tecnologia Comércio e Serviços Ltda., no âmbito do 

Estado do Maranhão, e dá outras providências. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe confere o 

inciso V do art. 64 da Constituição Estadual;  

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução de riscos de doenças e de tratamento adequado quando as houverem, 

além de acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; 

 Considerando o desencadeamento da operação "Sermão aos Peixes" da Polícia Federal que investiga o 

desvio de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Saúde destinados ao Sistema de Saúde do 

Estado do Maranhão a partir do ano de 2010; 

 Considerando que a operação "Sermão aos Peixes" deu origem ao processo nº 45943-

13.2012.4.01.3700 perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, no qual restou 

determinada a prisão de sócios das empresas em epígrafe e/ou o bloqueio de suas contas-correntes, 

dentre outras medidas, o que inviabiliza o seu funcionamento, forçando o Estado a tomar providências 

quanto à não paralisação dos serviços médico-hospitalares; 

 Considerando que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 197 que são de relevância pública 

as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros;  

Considerando a ausência de tempo hábil para a realização de novo concurso de projetos e outras 

formas de licitação sem que haja descontinuidade da prestação dos serviços de saúde; 

 Considerando a ausência de tempo hábil para realização de processo seletivo para admissão de 

pessoal, nos termos determinados pelo Decreto Estadual nº 31.052, de 28 de agosto de 2015, sem que 

haja paralisação da prestação dos serviços de saúde; 

Considerando o que está normatizado no inciso XXV do art. 5º da Constituição da República e, 

especialmente, no inciso XIII do art. 15 da Lei Federal nº 8.080/90, a permitir que o Estado, para 

atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo 

iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, poderá requisitar bens e serviços, tanto de 

pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;  

Considerando ainda o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 

629862-DF, julgado em 23/02/2012, que teve como Relatora a Ministra Cármen Lúcia;  

DECRETA 

 Art. 1º Fica determinada a requisição administrativa dos funcionários e grupos médicos que prestam 

serviço à COBRA - Centro Oncológico Brasileiro Ltda. (UNIPREV) e dos equipamentos e maquinários 
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da RD - Tecnologia, Comércio e Serviços Ltda., no âmbito do Estado do Maranhão, por força dos 

contratos nº 440/2012/SES e 366/2014/SES, respectivamente, mediante ocupação temporária dos 

recursos humanos e demais utensílios essenciais para o regular funcionamento das unidades hospitalares 

anteriormente por eles ocupadas e para a continuidade no atendimento médico hospitalar.  

Art. 2º A requisição será adstrita aos funcionários e bens relacionados aos contratos mencionados no 

artigo anterior e permanecerá pelo período necessário à realização das medidas pertinentes a sanar a 

iminente situação decorrente da interrupção dos contratos mantidos com o Estado do Maranhão.  

Art. 3º A Secretaria de Estado de Saúde - SES ficará responsável pelo pagamento pelo serviço 

prestado pelos funcionários e grupos médicos e do período de ocupação dos equipamentos, enquanto 

durar a requisição administrativa.  

Parágrafo único. A SES poderá, enquanto durar sua gestão, promover a aquisição de bens, promover a 

compra de equipamentos, medicamentos, insumos, suprimentos, contratar auditorias especializadas em 

gestão hospitalar, sistemas de controle e tecnologia e consultorias de gestão, observadas as disposições 

legais pertinentes.  

Art. 4º Durante o período de requisição administrativa decorrente dos fatos investigados na operação 

"Sermão aos Peixes", será possível à SES proceder ao pagamento de débitos líquidos e certos anteriores 

a 17.11.2015 junto aos fornecedores do Instituto Cidadania e Natureza - ICN e Instituto Bem Viver, 

desde que haja o expresso reconhecimento da dívida e se proceda à responsabilização de quem lhe deu 

causa. 

 §1º Os pagamentos mencionados neste artigo serão autorizados pelo Secretário de Estado da Saúde e 

somente poderão ser feitos diretamente aos fornecedores, visando evitar a interrupção de serviços.  

§2º Os valores pagos aos fornecedores serão compensados de valores vencidos e efetivamente devidos 

aos Institutos Cidadania e Natureza e Bem Viver relativos a períodos em que vigoravam os respectivos 

contratos ou termos de parceria. 

 Art. 5º Ao final da requisição administrativa, a SES deverá apresentar a respectiva prestação de 

contas. 

 Art. 6º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do 

orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

 Art. 7º A Secretaria de Estado da Saúde deverá realizar os processos seletivos e de licitação 

necessários no prazo de 90 dias, quando cessarão os efeitos do presente Decreto. 

 Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil. 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 229 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.400, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade 

Central, crédito suplementar no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), para reforço de 

dotação constante da Lei Orçamentária vigente.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e no inciso III do art. 7° da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso I do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015,  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, crédito suplementar no 

valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), para atender a programação constante no Anexo VIII. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), conforme indicado nos 

Anexos I ao VII.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda. 
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DECRETO Nº 31.401, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Dispõe sobre a classificação de locais insalubres da Secretaria de 

Estado da Segurança Pública (SSP).  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO no uso das atribuições constitucionais e legais que 

lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos arts. 

95, 96 e 97 da Lei Estadual nº 6.107, de 27 de julho de 1994, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovada a classificação dos locais insalubres das unidades administrativas da estrutura da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão-SSP, conforme Laudo nº 012/2015 - SPME, 

expedido pela Superintendência de Perícias Médicas da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência, 

em 10 de julho de 2015, e Laudos nº 013/2015 - SPME e nº 014/2015 - SPME, expedidos pela 

Superintendência de Perícias Médicas da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência, em 14 de 

outubro de 2015, na forma do disposto no Anexo Único deste Decreto.  

Art. 2º Revoga-se o Decreto nº 31.077, de 4 de setembro de 2015. 

 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 8 de 

junho de 2015.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

LILIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES 

Secretária de Estado da Gestão e Previdência. 
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DECRETO Nº 31.402, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Dispõe sobre promoção de servidores do Grupo Magistério da 

Educação Básica, e dá outras providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam promovidos os servidores constantes do Anexo Único deste Decreto, com base no art. 25 

da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que assegura aos integrantes do Subgrupo Magistério da 

Educação Básica enquadrados nos cargos de Professor I e Professor II, da Secretaria de Estado da 

Educação, nos termos da Lei nº 6.110, de 15 de agosto de 1994.  

Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta de dotação prevista no orçamento do 

Estado. 

 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil. 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 231 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 

Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 3.739.393,00 (três milhões, setecentos e trinta e 

nove mil, trezentos e noventa e três reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º e no inciso VII do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; na Lei Estadual nº 

10.213 de 09.03.2015 e nos incisos III e XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades Orçamentárias, crédito 

suplementar no valor de R$ 3.739.393,00 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e 

noventa e três reais), para atender à programação constante dos Anexos VI ao XI. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotações orçamentárias no valor de R$ 3.739.393,00 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, 

trezentos e noventa e três reais), conforme indicado nos Anexos I ao V.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 31.405, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 

Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 188.182.000,00 (cento e oitenta e oito milhões, 

cento e oitenta e dois mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º e nos incisos II e V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; na Lei Estadual nº 10.213 

de 09.03.2015 e nos incisos I, III e XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades Orçamentárias, crédito 

suplementar no valor de R$ 188.182.000,00 (cento e oitenta e oito milhões, cento e oitenta e dois mil 

reais), para atender à programação constante dos Anexos XVI ao XXXIX.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação 

parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 188.182.000,00 (cento e oitenta e oito milhões, cento 

e oitenta e dois mil reais), conforme indicado nos Anexos I ao XV.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda. 
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DECRETO Nº 31.406, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de 

Saneamento Ambiental do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 1.737.620,00 (hum milhão, 

setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais), para reforço de dotações constantes da Lei 

Orçamentária vigente.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; no art. 9º da Lei Estadual nº 10.225 de 

15.04.2015 e no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015,  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Companhia de Saneamento Ambiental do 

Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 1.737.620,00 (hum milhão, setecentos e trinta e sete mil, 

seiscentos e vinte reais), para atender a programação constante do Anexo IV. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorrem de anulação 

parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.737.620,00 (hum milhão, setecentos e trinta e sete 

mil, seiscentos e vinte reais), conforme indicado nos Anexos I ao III.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.407, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do 

Estado/ Encargos Financeiros, 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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso IV do art. 7º do 

Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015,  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do Estado/Encargos 

Financeiros, crédito suplementar no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), para 

atender a programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária na Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, no valor de R$ 

2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.408, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Junta Comercial do 

Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para reforço de 

dotação constante da Lei Orçamentária vigente.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do 

art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014; no inciso II do art. 51 da Lei Estadual n° 10.213 de 

09.03.2015 e no inciso X do art. 7º do Decreto Estadual n° 31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Junta Comercial do Estado do Maranhão, 

crédito suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para atender a programação 

constante do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial 

de dotação orçamentária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme indicado no Anexo I. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.409, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de 

R$ 146.255,83 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta 

e cinco reais e oitenta e três centavos), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

a autorização contida nos incisos I e II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos incisos I 

e VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014, no inciso IV do art. 10 

da Lei Estadual n° 10.213 de 09.03.2015 e no inciso VIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 

03.11.2015,  

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 146.255,83 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e 

cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), para atender a programação constante do Anexo II. 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit 

Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014, referente ao Convênio nº 

774361/2012, celebrado com o Ministério da Justiça, por meio do Departamento Penitenciário Nacional 

no valor de R$ 146.255,83 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e 

três centavos), conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.410, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado 

da Comunicação Social, crédito suplementar no valor de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais), para reforço de dotação 

constante da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso 

III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 

31.265 de 03.11.2015,  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Comunicação 

Social, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para atender à 

programação constante do Anexo II.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação 

parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme indicado 

no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                              
PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA.  

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 31.411, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 

Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 83.638.566,00 (oitenta e três milhões, seiscentos e 

trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), para reforço de dotações constantes da Lei 

Orçamentária vigente.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso II 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e nos incisos II, III e XIII do 

art. 7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015. 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades Orçamentárias, crédito 

suplementar no valor de R$ 83.638.566,00 (oitenta e três milhões, seiscentos e trinta e oito mil, 

quinhentos e cinquenta e seis reais), para atender à programação constante nos Anexos III ao V. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de: 

 I - Excesso de Arrecadação proveniente de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, no valor de 

R$ 36.079.553,00 (trinta e seis milhões, setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais), 

conforme indicado no Anexo I; e 

 II - Excesso de Arrecadação proveniente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, no valor de R$ 47.559.013,00 (quarenta e sete 

milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil e treze reais), conforme indicado no Anexo II.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPEN- DÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.412, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Cria o Distrito Industrial de Bacabeira e dá outras providências. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

64, inciso III, da Constituição Estadual e tendo em vista o que dispõe art. 5º, alínea "i" e seu § 2º do 

Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei nº 6.602, de 7 de dezembro 

de 1978, e demais dispositivos legais aplicáveis, Considerando que é atribuição do Estado do Maranhão 

propiciar condições para a realização de investimentos no setor produtivo, visando ao incremento do 

desenvolvimento industrial e comercial do Estado, nos termos dos arts. 24, inciso V, e 170 da 

Constituição Federal e arts. 2º, inciso IV, 12, inciso II, alínea "e", e 174 da Constituição Estadual; 

Considerando que cabe ao poder público assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, 

mediante o controle e zoneamento de atividade potencial ou efetivamente poluidora de forma a 

compatibilizar o crescimento da produção com a preservação da qualidade do meio ambiente, nos 

termos dos arts. 2º, V, e 4º, I, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, bem como a instalação de indústria 

consoante planejamento e zoneamento do uso e ocupação do solo de maneira racional e harmônica; 

Considerando a localização estratégica do município de Bacabeira, com acesso rodoviário e ferroviário, 

e possibilidade de instalação de portos privados ou públicos; 

DECRETA: 

 Art. 1º Fica criado o Distrito Industrial de Bacabeira - DIBAC II. 

 Art. 2º O Distrito Industrial de Bacabeira - DIBAC II será implantado no Município de Bacabeira, em 

conformidade com o Plano Diretor do Uso e Ocupação do Solo. Parágrafo único. Para a implantação do 

Distrito Industrial de Bacabeira, o Estado irá adquirir ou desapropriar terras, conforme indicações 

técnicas da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC. 

 Art. 3º O Distrito Industrial destina-se à implantação de indústrias de base, bem como atividades 

complementares ou associadas.  

Art. 4º O ordenamento da atividade deverá assegurar racionalidade à implantação e ao uso de 

infraestrutura complementar à atividade industrial, de modo a otimizar a utilização de recursos, bem 

como minimizar os eventuais impactos ambientais.  

Art. 5º As empresas que vierem a se estabelecer no Distrito Industrial deverão submeter seus 

respectivos projetos executivos de engenharia e estudos ambientais aos órgãos competentes, de forma a 

assegurar a plena conformidade com a legislação ambiental aplicável. 

 Art. 6º Para os trabalhos de elaboração do Plano Diretor do Distrito Industrial, sua implementação e 

administração, o município de Bacabeira será ouvido pelo Governo do Estado. 

 Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.413, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Estabelece critérios de redistribuição para a constituição das 

equipes docentes e o provimento dos cargos em comissão das unidades do Instituto Estadual de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, e dá outras providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, 

incisos IV e VI da Constituição Estadual, CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os artigos 

10 e 16 da Lei Estadual nº 10.254/2015, que dispõe sobre a criação do IEMA; 

 CONSIDERANDO necessidade de proporcionar o ensino médio integrado à educação profissional, 

este desempenhado pelas unidades do IEMA, e 

 CONSIDERANDO o disposto nos art. 45, da Lei no 6.107/1994,  

DECRETA: 

 Art. 1º Em razão do interesse público e da criação do IEMA, bem como a premente necessidade de 

lotação do quadro efetivo de servidores e de profissionais do subgrupo Magistério da Educação Básica e 

do subgrupo Apoio da Educação Básica, fica permitida a redistribuição de servidores públicos estaduais 

do Poder Executivo de um quadro de pessoal, identificado no anexo único, parte integrante deste 

Decreto, para os quadros do IEMA.  

§ 1º O corpo docente e técnico-administrativo do IEMA poderá ser constituído por servidores, 

mediante realização de concurso público de provas e títulos ou remoção e redistribuição nos termos da 

Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, bem como, contratados por tempo determinado, mediante a 

realização de processos seletivos específicos. 

 § 2º O IEMA incorporará os bens, patrimônio e pessoal de Unidades Escolares da rede pública 

estadual de ensino médio identificadas como tecnicamente viáveis para transformação em unidades do 

IEMA, nos termos deste Decreto. 

 § 3º A redistribuição do pessoal independe da concordância do órgão de origem, do servidor e do 

nível em que estiver na carreira.  

Art. 2º A redistribuição de que trata este Decreto é ex-officio, no interesse da administração, para 

preencher as vagas de servidores, professores, gestores auxiliares e gestores gerais das unidades plenas 

e vocacionais do IEMA, composto de cargos e funções de direção e assessoramento superior e de nível 

médio de provimento em comissão, com símbolos e quantidades por IEMA.  

Art. 3º A constituição das equipes docentes e o provimento dos cargos por redistribuição serão feitos 

através de processos seletivos, observado jornada de trabalho em tempo integral em regime de 

dedicação exclusiva, bem como: 

 § 1º Para a seleção dos servidores que não integrarão o corpo docente, poderão participar todos os 

servidores efetivos, em estágio probatório ou não, e ainda, os ocupantes de cargos do subgrupo 

Apoio da Educação Básica.  

§ 2º Para a seleção dos professores das disciplinas da base nacional comum, poderão participar 

professores efetivos, em estágio probatório ou não.  
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§ 3º Para a seleção para os cargos de gestor geral (FGAE-1) e gestor auxiliar (FGAE-2), integrantes do 

núcleo gestor das unidades plenas e vocacionais do IEMA, poderão participar servidores do subgrupo 

Magistério da Educação Básica, devendo os candidatos possuir graduação de nível superior em 

qualquer área. 

 § 4º A nomeação decorrente da seleção de que trata o §3º deste artigo, não retira a natureza jurídica de 

livre exoneração dos respectivos cargos em comissão, podendo o Secretário de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Inovação exonerar o ocupante do cargo, sempre que entender conveniente e oportuna a 

medida para a Administração, sem prejuízo das hipóteses previstas no art. 5º.  

Art. 4º A seleção de que trata o artigo anterior será de responsabilidade e supervisão do IEMA, 

podendo ser delegada, abrangendo exames de conhecimentos e comprovação de experiência, bem como 

avaliações situacionais de competências específicas e entrevista.  

§ 1º Conforme o cargo pretendido, a seleção poderá constar de 2 (duas) fases, sendo a primeira 

composta de prova objetiva de múltipla escolha, com questões que tratem de legislação da Educação 

Profissional, Gestão escolar, Leitura e Interpretação de Dados Educacionais, com o mínimo de acertos 

exigido de 50%, e de comprovação de experiência através de análise curricular. A segunda fase será 

entrevista adotando a metodologia PI (predictive index); e um seminário presencial sobre o modelo de 

gestão e a proposta pedagógica das unidades plenas e vocacionais do IEMA, ambas de caráter 

eliminatório e classificatório, com as normas definidas no edital.  

§ 2º Para efeito da classificação dos candidatos, levar-se-á em consideração a experiência em ensino de 

tempo integral, o maior número de pontos em Educação Profissional, o maior número de pontos em 

Gestão Escolar, o maior número de pontos em Leitura e Interpretação de Dados Educacionais, sujeitos 

ainda à assinatura de termo de ciência e responsabilidade ao ser selecionado.  

§ 3º Em caso de empate, considerando a excepcionalidade do programa e suas ações de longo prazo, 

será levado em consideração o menor tempo de serviço no serviço público, desde que superior a 3 (três) 

anos.  

§ 4º Os candidatos que desejarem, desde que integrantes do subgrupo Magistério da Educação Básica, 

poderão também concorrer às vagas de Gestor Geral e Gestor Auxiliar, selecionados mediante análise 

de currículo, prova objetiva, avaliação de habilidades e entrevista.  

§ 5º Os candidatos que desejarem, desde que integrantes do subgrupo Magistério da Educação Básica, 

poderão também concorrer às vagas de Professores, selecionados mediante análise de currículo e 

entrevista.  

§ 6º Os candidatos que já integram alguma escola de tempo integral da rede estadual de ensino terão 

preferência no processo de seleção, desde que atendam aos requisitos do parágrafo anterior. 

 § 7º O Edital de redistribuição poderá prever outras vagas de apoio e suporte, para os candidatos 

servidores efetivos do estado do Maranhão, que serão selecionados mediante análise de currículo e 

entrevista. 

 § 8º Os candidatos que atenderem aos requisitos indicados nos parágrafos anteriores, mas que se 

encontrarem classificados fora das vagas previstas, farão parte de um banco de profissionais a serem 

convocados sempre que houver necessidade e disponibilidade de vagas. 
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 Art. 5º A equipe que comporá o núcleo gestor de que trata artigo 3º, assinará contrato de gestão 

específico, que atenda às diretrizes do Programa de Educação Integral, elaborado de acordo com os 

requisitos que serão definidos em Decreto do Poder Executivo.  

§ 1º A equipe de Gestão será avaliada anualmente através de instrumento próprio elaborado a partir 

das metas estabelecidas no contrato de gestão. 

 § 2º A permanência dos membros na equipe de gestão dependerá de aprovação na avaliação anual.      

§ 3º As atribuições do Gestor Geral e dos Gestores Auxiliares são descritas em Decreto do Poder 

Executivo, com jornada de trabalho em tempo integral e regime de dedicação exclusiva. 

 § 4º A carga horária prevista no parágrafo anterior deste artigo compreenderá o trabalho com as 

disciplinas da base nacional comum e/ ou da parte diversificada e as atividades complementares que 

deverão ser desenvolvidas no interior da escola com acompanhamento do gestor auxiliar com função 

pedagógica. 

 § 5º Entende-se por atividades complementares as atividades extraclasse definidas no artigo 15 da Lei 

9.860/2013.  

§ 6º Os profissionais sujeitos à carga horária prevista no §3º farão jus a gratificação de dedicação 

exclusiva de acordo com os artigos 36 e 37 da Lei 9.860/2013 e respectivo decreto regulamentador.  

§ 7º Os professores com 1 (uma) matrícula de 20 (vinte) horas semanais que permanecerem nas 

unidades plenas do IEMA, após eventual remoção ou redistribuição, terão sua jornada de trabalho 

ampliada para 40 horas semanais estabelecidas por Condição Especial de Trabalho, enquanto exercerem 

atividade de docência em tempo integral.  

Art. 6º O Gestor Geral, Gestor Auxiliar, ou qualquer outro servidor, que não atender aos requisitos e 

diretrizes do Programa de Educação Integral, se não aproveitado em outra unidade do IEMA, será 

colocado à disposição da administração.  

§ 1º A redistribuição acarretará a diminuição da quantidade de cargos e servidores no quadro de 

pessoal do órgão de origem e o acréscimo correspondente no quadro de pessoal do órgão de destino.     

§ 2º A transferência de cargos vagos de um quadro de pessoal para outro poderá ocorrer por meio do 

instituto da redistribuição para suprir as necessidades de outro órgão. 

 Art. 7º Na hipótese de extinção do cargo de provimento efetivo ou declarado a sua desnecessidade, o 

servidor será colocado em disponibilidade nos termos da legislação pertinente, desde que não haja 

possibilidade de ser redistribuído, podendo ser mantido sob a responsabilidade da SEGEP e ter 

exercício provisório em outro órgão até seu adequado aproveitamento.  

Art. 8º Fica remanejado da estrutura da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - 

SECTI, 1 (um) cargo de Supervisor do Centro de Vocação Tecnológica - Estaleiro Escola de São Luís, 

simbologia DAS-1 para a estrutura da Unidade Vocacional Estaleiro Escola em São Luís do IEMA. 

 Art. 9º Ficam remanejados do Centro Experimental de Ensino Médio Marcelino Champagnat, 1 (um) 

cargo de Diretor de Centro Experimental de Ensino Médio, simbologia DANS-1, 1 (um) cargo de 

Supervisor Pedagógico, simbologia DANS-3 e 3 (três) cargos de Assessor Júnior, simbologia DAS-2 

para a estrutura da Unidade Plena em São Luís do IEMA. 
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 Art. 10 A seleção de que trata o art. 4º, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada por 

igual período.  

Art. 11 O servidor redistribuído para ter exercício em outra localidade terá, no mínimo, 10 (dez) e no 

máximo, 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de redistribuição no Diário Oficial do Estado, 

para entrar em exercício, incluído neste prazo o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede. 

Este prazo será considerado de efetivo exercício, contando-se para todos os fins.  

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 13 Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL Nº 234 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 

DECRETO Nº 31.414, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Dispõe sobre exclusão do Anexo do Decreto nº 29.751, de 31 de 

dezembro de 2013, de concessão de progressão a servidores do 

Grupo Magistério da Educação Básica, e dá outras providências. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das Atribuições legais que lhe 

conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,  

DECRETA: 

 Art. 1º Excluir do Anexo do Decreto nº 29.751, de 31 de dezembro de 2013, publicado na Edição nº 

254 do Diário Oficial do Estado, de 31 de dezembro de 2013, que concedeu Progressão Funcional à 

Servidora do Grupo Magistério da Educação Básica, o nome da servidora ERINEIDE ALVES DOS S. 

SILVA, Professor I, Matrícula nº 758375. 

 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.415, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Dispõe sobre Progressão Funcional de servidor do Subgrupo 

Magistério da Educação Básica.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das 

atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 DECRETA:  

Art. 1º Fica concedida Progressão Funcional à servidora do 

Subgrupo Magistério da Educação Básica na forma abaixo, enquadrada no inciso II, do art. 24 da Lei nº 

9.860, de 1º de julho de 2013: NOME MAT. SITUAÇÃO ANTERIOR SITIUAÇÃO ATUAL Nara 

Celi Brito Bastos 758375 Prof. I - Classe A - Ref. 2 Prof. I - Classe C - Ref. 6. 

 Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta 

de dotação prevista no orçamento do Estado. 

 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 

SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil. 
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DECRETO Nº 31.416, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Dispõe sobre Gratificação de Estímulo Profissional à integrante 

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. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 

das atribuições legais que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, 

 DECRETA: 

 Art. 1º Fica concedida, com base na Lei nº 9.858, de 1º de julho 

de 2013, a Gratificação de Estímulo Profissional, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o 

vencimento, à servidora integrante do quadro abaixo, do Subgrupo Apoio Técnico e Subgrupo Apoio 

Administrativo do Grupo Ocupacional da Administração Geral e do Grupo Ocupacional Atividades de 

Apoio Administrativo e Operacional - ADO, da Secretaria de Estado da Educação: Maria Balbina Serra 

Pereira Auxiliar de Serviços 886432 Classe Especial Referencia 11 (%)30%. 

Art. 2º Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta 

de dotação prevista no Orçamento do Estado. 

 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário de Estado da Casa Civil 
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DECRETO Nº 31.417, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 

696.832,00 (seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e 

dois reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal 

nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no inciso IV do 

art. 10 da Lei Estadual n° 10.213 de 09.03.2015 e no inciso XIII do art. 7º do Decreto Estadual nº 

31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, crédito suplementar no valor de R$ 696.832,00 

(seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais), para atender a programação constante 

do Anexo II. 

 Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 

art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 696.832,00 (seiscentos e 

noventa e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais), conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.  

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 
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DECRETO Nº 31.418, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades 

Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 95.462.723,00 (noventa e cinco milhões, 

quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e três reais), para reforço de dotações constantes 

da Lei Orçamentária vigente.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a autorização contida no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso II 

do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e nos incisos III e XIII do art. 

7º do Decreto Estadual nº 31.265 de 03.11.2015, 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades Orçamentárias, crédito 

suplementar no valor de R$ 95.462.723,00 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, 

setecentos e vinte e três reais), para atender à programação constante dos Anexos II ao V.  

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Excesso de 

Arrecadação proveniente de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, no valor de R$ 

95.462.723,00 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e três 

reais), conforme indicado no Anexo I.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO 

DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA 

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

Secretário de Estado da Fazenda 


