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Apresentação 
 

Em atendimento ao que dispõe o Parágrafo Único do art. 12 da 

Lei nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019, que institui o Plano Plurianual 

(PPA) 2020-2023, o Governo do Estado do Maranhão apresenta à 

Assembleia Legislativa e à sociedade maranhense o Relatório Anual de 

Avaliação dos Programas do Plano Plurianual 2020-2023, ano base 2020. 

O processo de avaliação é uma importante etapa do ciclo das 

políticas públicas, uma vez que sua realização propicia aos gestores 

subsídios técnicos e estratégicos para o aperfeiçoamento contínuo das 

ações governamentais, com foco especial na busca pela eficiência do 

gasto público e na efetividade decorrente dos bens e serviços públicos 

ofertados à sociedade. 

 O processo avaliativo também é imprescindível para fomentar a 

transparência e a prestação de contas aos diversos segmentos da 

sociedade, oferecendo-os insumos para qualificar o controle social - a 

partir de um conjunto de informações minuciosas sobre o desempenho 

das iniciativas que impactam as condições de vida da população 

maranhense. 

Esta avaliação é também denominada de Avaliação Sintética, 

conforme preconiza a nova Metodologia de Monitoramento e Avaliação 

do PPA 2020-2023, tendo em vista a maior objetividade na disposição de 

informações atinentes ao cumprimento da legislação.  

Tal metodologia se propõe a promover aperfeiçoamentos 

contínuos nos processos, atividades e documentos relacionados. A partir 

do ano de 2020, ampliou-se o escopo de peças avaliativas que o nosso 

Estado desenvolverá, com vistas a suprir, de forma complementar à visão 

atual, a relevância supracitada da temática, com a inclusão das avaliações 

descritas a seguir: 

Avaliação de Desenho: objetiva refinar, de forma ex ante, a 

construção de programas propostos no decorrer do exercício, à luz do 

Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas Públicas (MPP). 

Avaliação de Gestão: tem a finalidade de avaliar a implementação 

e gestão do programa. Com foco interno, garantirá visão gerencial ampla, 

com medição de performance de programas prioritários e bases 

comparativas permitindo reconhecimento de gestores de excelência. 

Avaliação de Impacto: busca medir o impacto de políticas 

públicas selecionadas em torno das pessoas que foram suas beneficiárias 

diretamente. 

O PPA 2020-2023 foi construído sob uma consistente base 

estratégica e por programas que passaram por intensas etapas 

qualitativas quanto à sua elaboração, sobretudo a partir do MPP. Nesse 

sentido, em meio a esse ambiente de avanços metodológicos, e em se 

tratando de 2020, ano que demarca o início desse novo ciclo, esta 

Avaliação Sintética detém grande expectativa aos gestores e governantes 

estaduais. 

Não obstante os avanços metodológicos supramencionados, o 

advento da pandemia da COVID-19, notadamente a partir de março de 

2020, tem impactado significativamente a atuação governamental não só 

no nosso estado, mas em todas as esferas nacionais e internacionais. 

Trata-se de um desafio global que obrigou uma mudança de curso nas 

iniciativas planejadas inicialmente, resultando em um redirecionamento 

centrado em torno da ampliação da cobertura de saúde e mitigação de 

impactos sociais e na atividade econômica. 
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Considerando este contexto, esta avaliação assume um foco 

diferenciado. De um lado, mais complacente aos programas que não 

tiveram condições de implementar suas ações. De outro, com um olhar 

atento em torno das iniciativas voltadas ao enfrentamento dos efeitos da 

pandemia. 

Em outras palavras, a análise, os resultados e as conclusões 

obtidas traduzem a performance dos programas conectadas a uma nova 

realidade bem diferente daquela traçada na elaboração do PPA 2020-

2023. 

Oportunamente, elaborou-se um questionário, para o 

levantamento das iniciativas dos órgãos no enfrentamento ao 

Coronavírus, vinculando estas informações com o desempenho dos 

programas, conforme melhor descrito na Seção 02 - Metodologia.  

Adiante, na Seção 03 – Anexo de Programas, são apresentadas as 

avaliações individuais, organizada por eixo de governo e política pública. 

O Anexo de Programas é intercalado por resumos do contexto 

socioeconômico de 2020 referente à temáticas específicas de cada eixo. 

Em seguida, a Seção 04 - Desempenho das Ações do Plano Estratégico de 

Governo (PEG) consiste em uma novidade para a Avaliação Sintética. O 

objetivo daqui em diante, ter um olhar especial em torno da execução 

das ações tidas como prioritárias. Por fim na Seção 05 – Considerações 

Finais, são resumidos os principais destaques por eixo, enfatizando 

também os órgãos que sinalizaram a intenção de propor revisão nos seus 

programas. 
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Metodologia 
           A avaliação é um instrumento que se integra ao conjunto de 

ferramentas do modelo de gestão voltada para resultados. Mais do que 

assegurar a conformidade legal de procedimentos ou medir a capacidade 

de implementação dos programas de governo, a avaliação correlaciona-

se com as diversas etapas do ciclo do planejamento, a partir do qual, 

deve-se entender os processos de elaboração, execução, monitoramento, 

avaliação e revisão. 

Consiste em um instrumento essencial para apuração do 

desempenho dos programas governamentais, mediante a análise das 

metas físicas e financeiras. Assim, torna-se possível analisar a 

conformidade entre o planejado e o executado, bem como a qualidade 

das despesas públicas. 

Avaliar os resultados dos programas governamentais quanto à 

eficiência e eficácia tem amparo legal nos incisos I e II do art. 74 da 

Constituição Federal de 1988, e nos incisos I e II do art. 53 da Carta 

Estadual, também de 1988. Esses dois artigos determinam que os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão manter, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:  

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e do 

Estado, respectivamente e;  

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à 

eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades das administrações federal e estadual.  

Complementarmente, o artigo 50, § 3º, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal disciplina que a administração pública deverá 

manter um sistema de custos e resultado que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.  

Ademais, é oportuno mencionar a Emenda Constitucional 109, 

recentemente aprovada, dentre outros aspectos, alterou os artigos 37 e 

165 da Constituição Federal, introduzindo a avaliação de políticas 

públicas em nossa Carta Magna. 

 No que concerne à esta avaliação em específico, a Lei nº 11.204, 

de 31 de dezembro de 2019 do PPA 2020-2023 traz alguns conceitos 

importantes:  

I - Diretrizes: são as proposições e orientações norteadoras da ação de 

governo;  

II - Objetivos: são os resultados que se pretende alcançar com a 

realização das ações governamentais;  

III - Metas: são as especificações e as quantificações físicas dos objetivos 

estabelecidos;  

IV - Programa: é o instrumento de organização da ação concretização dos 

objetivos pretendidos, mensurado por indicadores estabelecidos no Plano 

Plurianual, o qual se subdivide em:  

a) Programa Finalístico: do qual resultam bens ou serviços 

ofertados à sociedade pela administração pública estadual, que 

concorre diretamente para a expansão ou aperfeiçoamento das 

ações governamentais;  

b) Programa de Serviço ao Estado: do qual resultam bens ou 

serviços ofertados diretamente ao Estado; 
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c) Programa de Gestão de Política Pública: destinado ao 

planejamento e à formulação de políticas setoriais, à 

coordenação, à avaliação e ao controle dos demais programas 

sob a responsabilidade de determinado órgão;  

d) Programa de Apoio Administrativo: que contempla as despesas 

de natureza tipicamente administrativa, que contribuem para a 

consecução dos objetivos dos outros programas.  

V - Indicador: é a medida, geralmente quantitativa, usada para ilustrar e 

comunicar um conjunto de fenômenos complexos de forma simples, com 

razoável grau de certeza, incluindo tendências e progressos ao longo do 

tempo;  

VI - Ação: menor nível de categoria de programação, corresponde a um 

instrumento necessário para alcançar o objetivo do programa, podendo 

ser orçamentária e não orçamentária e está classificada conforme a sua 

natureza, em:  

a) Atividade: quando envolver um conjunto de operações que se 

realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulte um 

produto necessário à manutenção da ação de governo;  

b) Projeto: quando envolver um conjunto de operações limitadas 

no tempo, das quais resulte um produto que concorra para 

expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;  

c) Operação especial: quando envolver despesas que não 

contribuam para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento 

das ações de governo, das quais não resulte um produto e não 

gere contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.  

Adicionalmente, cita-se a categoria dos Eixos de Governo. Não se 

tratam de atributos previstos em lei, no entanto, aos olhos do Governo 

do Estado do Maranhão, consistem em elementos estratégicos, presentes 

no Programa de Governo 2019-2022, que congregam políticas públicas 

afins. A Seção 03 – Anexo de Programas obedece uma subdivisão 

conforme esta categoria.  

  

APURAÇÃO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

Para a avaliação do desempenho dos programas, estabeleceu-se 

a análise de sua eficiência e eficácia, princípios estes previstos nas 

Constituições Federal e Estadual, nos artigos 74 e 53, respectivamente. 

Foi empregado o cálculo dos valores das ações que os compõem e 

estabelecida uma escala de valores médios, apurados para cada princípio. 

A avaliação física e financeira, manifestada pelo princípio da 

eficiência, é realizada para cada ação do programa e medida pela relação 

do uso dos insumos (recursos orçamentários e financeiros) para obtenção 

dos seus produtos (meta física planejada e a executada). É calculada por 

meio do valor médio entre os recursos efetivamente utilizados para a 

realização de uma meta para um projeto, atividade ou programa frente a 

padrões estabelecidos. Em relação aos resultados vinculados à eficiência, 

assume-se o valor 1,0 como nível máximo (100%) de eficiência do 

programa, sendo a escala de valores adotada a seguinte: 

a) Alta Eficiência: > 1,0;  

b) Eficiência: = 1,0 (100%);  

c) Média Eficiência: 0,99 a 0,50;  

d) Baixa Eficiência: < 0,50.  

A avaliação do produto da ação, que expressa o princípio da 

eficácia, diz respeito à análise da obtenção da quantidade dos produtos 
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(bens ou serviços) em relação ao planejado, e está relacionada 

especificamente à meta física. A escala de valoração adotada para a 

Avaliação da Eficácia é: 

a) Eficácia: >= 1,0; 

b) Não Eficácia: < 1,0. 

 

ESTRUTURAÇÃO E AVANÇOS METODOLÓGICOS 

O PPA 2020-2023, conta atualmente com 84 programas, destes, 

56 do tipo Finalístico, 15 do tipo Gestão de Políticas, 07 do tipo Serviço ao 

Estado e 06 do tipo Apoio Administrativo.  

No entanto, convém ressaltar que os Programas do tipo Apoio 

Administrativo (nº 0411, 0420, 0431, 0440, 0499 e 9999) não foram 

contemplados, pois não resultam em uma entrega de bens e serviços à 

sociedade.  

A metodologia deste ciclo avaliativo assemelha-se ao de anos 

anteriores. A estrutura do documento mantém, em seu cerne, a 

disposição do Anexo de Programas, contendo, com riqueza de detalhes, o 

descritivo de cada programa, os resultados físico-financeiros alcançados e 

as respostas do conjunto perguntas norteadoras.  

O Anexo de Programas continua sequenciado segundo os Eixos 

de Governo, conforme a estrutura a seguir. 

No “Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais” abordam-se os 

seguintes blocos temáticos: 

 Educação; 

 Saúde; 

 Segurança Pública e Reintegração Social; 

 Pobreza e Direitos Humanos. 

No “Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro e Modernização da Gestão 

Pública” abordam-se os seguintes blocos temáticos: 

 Administração Pública; 

 Gestão Previdenciária. 

No “Eixo 3 - Desenvolvimento para Todos” abordam-se os 

seguintes blocos temáticos: 

 Agropecuária e Meio Ambiente; 

 Indústria; 

 Comércio e Serviços; 

 Trabalho e Emprego. 

Por fim, o “Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística” 

abordam-se os seguintes blocos temáticos: 

 Infraestrutura. 

É importante destacar que a avaliação de cada programa foi 

realizada pelo gestor imediato responsável por sua execução, conforme 

instruções da SEPLAN, visando refletir especialmente sobre a 

performance do programa em 2020, mediante aplicação de questionário 

que abarcou as seguintes questões:  

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do 

planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos 

específicos que foram prejudicados e em que magnitude. 

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento 

da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, 
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doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.). Não 

deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários. 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na 

pergunta anterior, quais foram as principais entregas e 

resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números. 

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os 

anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de 

implementação, metas, ações e produtos.to daCOVID-19 em  

A pergunta 1 foi pensada, com vistas a compreender quais 

iniciativas e em que magnitude suas entregas foram comprometidas por 

conta da pandemia.  

A pergunta 2 resultará em um importante histórico das iniciativas 

que fizeram com que o Maranhão ficasse reconhecido nacionalmente 

pela manutenção nos índices de mortalidade e de atividade econômica 

em patamares satisfatórios, em meio à pandemia. 

A pergunta 3 busca aferir as entregas realizadas pelos órgãos de 

estado não associadas à COVID-19. Ou seja, essa questão ajuda a apurar o 

nível de resiliência da atuação estatal, contornando as restrições 

impostas pela pandemia. 

Por fim, a pergunta 4 se propõe a colher insights para a Revisão 

do Plano Plurianual, com foco na melhoria contínua do desenho dos 

programas.   

O Contexto Socioeconômico do período, assim como na edição 

do ano anterior, é apresentado, intercalado entre os programas 

temáticos, tornando-se assim, um conteúdo mais enxuto e visual. O 

objetivo foi permitir maior integração das informações e dinamismo à 

leitura do documento. Assim, é possível melhor compreensão da 

interdependência do desempenho dos programas e o 

contexto/comportamento, para o quadriênio considerado, dos principais 

indicadores socioeconômicos associados. 

Os cadernos especiais presentes exclusivamente na edição 

anterior, com o objetivo de simbolizar o encerramento do ciclo do último 

PPA, deram lugar a uma nova seção destinada a acompanhar com maior 

grau de proximidade, o Desempenho das Ações do Plano Estratégico de 

Governo. Trata-se das metas e prioridades da Administração Pública 

Estadual, composto por ações que possuem vinculação direta a um 

compromisso de governo ou a uma demanda do Orçamento Participativo, 

conforme disposto nos artigos 7 e 8 da Lei do PPA 2020-2103. Nesse 

sentido, zelar pela plena execução dessas ações é premissa fundamental 

para que sejam alcançados os resultados estratégicos governamentais. 

As Considerações Finais mantêm sua estrutura de explicitar as 

principais iniciativas realizadas que foram destaque positivo, por eixo. O 

avanço metodológico nesta seção, para este ano, advém do enfoque em 

torno dos principais pontos de atenção para a Revisão do PPA. Este ponto 

é crucial, pois vem a cumprir integralmente com um dos principais 

objetivos de uma avaliação de política pública que é compor elementos 

claros passíveis de provocar um replanejamento de atividades/metas ou 

um redesenho estrutural do programa. 
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INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO FOMENTA INOVAÇÃO PARA AS
ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

 O investimento realizado na área da educação em 2020 foi acima do mínimo
constitucional (25%). Os gastos alcançaram a casa dos R$ 3,96 bilhões no ano
considerado.

 A nota do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do Ensino Médio, da
rede pública estadual, foi de 3,7 em 2019 e para 2021 a meta é de 4,2. Em consequência,
o Maranhão passou de 22º para o 13º lugar no ranking nacional.

 Em 2020 houve a contratação de 5.836 profissionais da educação. Houve também uma

recomposição salarial nos vencimentos dos professores efetivos do Subgrupo Magistério

da Educação Básica, definindo o piso salarial para R$ 6.358,96, enquanto o piso salarial

definido pelo MEC no mesmo ano era de R$ 2.886,24. Por conta disto, o Maranhão se

manteve como o Estado com o maior piso salarial do magistério no país.

 Governo do Maranhão seguiu reforçando investimentos para a educação na capital e no

interior do estado. Desde 2016 foram cerca de 290 escolas reformadas, 221 escolas

construídas e manutenção de 366 prédios.

 O Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, lançou em agosto de 2020 o

Plano de Inovação, com investimento de R$ 17 milhões. O Plano de Inovação visa

garantir e estimular as práticas de inovação e potencializar os trabalhos de iniciação

científica na Rede de Ensino em Tempo Integral.

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: EDUCAÇÃO

Fonte: SEPLAN/MA. 
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O Plano de Inovação na época de lançamento, contemplou 73
escolas em tempo integral da rede pública e investimentos em 81
kits de robótica, laboratórios de informática, ações de
“gamificação”, link de internet banda larga, de no mínimo 20 gb, em
todas as escolas, programação e construção de aplicativos,
laboratórios da Base Nacional Comum, 15 laboratórios da Base
Técnica e salas makers, com formação também para os professores.
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EM MEIO À PANDEMIA MARANHÃO AMPLIA DE FORMA EXPONENCIAL A REDE DE
SERVIÇOS DA SAÚDE

 Desde o início da pandemia, o Governo do Maranhão adotou um conjunto de ações a fim de
garantir a saúde da população: implantação de quatro Hospitais de Campanha, distribuição de
1 milhão de máscaras KN95, ampliação de leitos clínicos e de UTI. O aumento dos gastos na
área da saúde favoreceu a locação de recursos acima do mínimo constitucional (mínimo de 12%
conforme LC nº 141/2012). Como resultados dos esforços do Governo do Estado, de acordo
com o levantamento do Ministério da Saúde 29 de abril de 2021, o Maranhão registrou taxa de
mortalidade de 102,3 casos a cada 100 mil habitantes, taxa inferior à média do Brasil, que foi
de 190,9 casos a cada 100 mil habitantes.

 Em razão da maior necessidade de medidas de prevenção e atenuação dos problemas causados
pelo contágio da COVID-19, em 2020 registrou-se incremento significativo das despesas
empenhadas pela Secretaria Estadual de Saúde.

 O eixo de Assistência Hospitalar e Ambulatorial foi o que registrou maior peso em relação ao
montante investido, um total de R$ 2,5 Bilhões. Contudo, a área de Suporte Profilático e
Terapêutico foi a que apresentou maior variação em relação ao ano anterior. O montante
aplicado mais que dobrou em 2020, saltando do valor de R$ 37,2 Milhões para R$ 77,7
Milhões. A área de Vigilância Epidemiológica aumentou de R$ 21,1 Milhões no ano de 2019
para R$ 35,4 milhões e 2020.

 Além dos recursos do Tesouro Estadual, a ampliação dos serviços de saúde pôde contar com o
acréscimo das transferências realizadas para o SUS, fundo a fundo. Em virtude do caráter
extraordinário da pandemia, o valor de R$ 399,4 milhões em 2019 saltou para R$ 692 milhões
em 2020, representando um aumento de 73,26%. Soma-se a isto as parcelas do auxílio
financeiro concedido pela Lei Complementar nº 173/2020, que totalizaram R$ 251,9 milhões
para uso exclusivo em ações de saúde e assistência social.

Fonte:  SEPLAN/MA

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: SAÚDE

Fonte:  SEPLAN/MA
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MARANHÃO MANTÉM NÍVEL DE CRESCIMENTO DOS GASTOS EM
SEGURANÇA EM ANO DE PANDEMIA

 Em 2020 registrou-se no Maranhão um aumento de crimes violentos após três anos consecutivos

de queda. Segundo a SSP/MA foram 1.946 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e

58.511 casos de Crimes Violentos Letais Não Intencionais (CVLNI). Em 2019, houve o registro de

1.490 e 57.924 casos de CVLI e CVLNI, respectivamente. Essa tendência foi observada em escala

nacional e conforme estudo realizado pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e

Cartográficos – IMESC, estes comportamentos foram atribuídos à disputas por território das

facções e crises penitenciárias registradas durante a pandemia da COVID-19, em especial na região

nordeste. Em relação ao quantitativo de furtos, registrou-se uma diminuição nos casos: de 40.465

ocorrências em 2019 para 32.032 casos no ano seguinte.

 A área da segurança pública em 2020 manteve o nível de crescimento dos gastos, o montante

investido em 2020 totalizou R$ 1,95 bilhões, com foco no controle e combate à criminalidade. O

Governo do Estado reforçou a segurança com investimento em estrutura e valorização do efetivo,

totalizando 1.908 servidores em 2020, dentre os quais: 405 delegados de polícia, 1.113

investigadores de polícia, 14 comissários de polícia, 34 motoristas APC, 8 operadores de rádio e

334 escrivães da polícia.

 De acordo com o levantamento do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), realizado em

junho de 2020, o Governo do Maranhão alcançou o 1º lugar no ranking nacional de internos

envolvidos em atividades laborais. No período, 38,15% dos internos participaram de atividades de

trabalho, o que representou um total de 4.670 pessoas inseridas em trabalhos e oficinas do

programa Trabalho com Dignidade.

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: SEGURANÇA PÚBLICA 
E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Fonte:  SEPLAN/MA

Fonte: SSP/MA
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MARANHÃO EXECUTA MEDIDAS DE COMBATE À EXTREMA POBREZA

 Segundo dados levantados pelo IBGE, o Maranhão se mantém com a menor renda domiciliar do Brasil. Para efeitos de

comparação, dados da PNAD-Contínua mostram que no fim de 2019 o rendimento real domiciliar per capita médio

efetivamente recebido no Estado era de R$ 635,58, enquanto a média nacional era de R$ 1.439,00. Em novembro de

2020, embora seja um discreto aumento, esse valor subiu para média de R$ 679 enquanto a média nacional era de R$

1.298.

 Para atenuar a queda do nível de renda da população maranhense por conta da crise, no ano de 2020 o Governo do

Estado procurou acompanhar e instruir os municípios maranhenses sobre a execução de políticas públicas durante a

pandemia do Covid-19, tais como Bolsa Família, CadÚnico, Programa Tarifa Social e auxílio emergencial para povos e

comunidades tradicionais. Soma-se isto as transferências do Governo Federal em 2020 para melhor assistir a

população em situação de vulnerabilidade social.

 Por meio das Secretarias Estaduais de Turismo (SETUR) e Cultura (SECMA), foi lançado em 2020 o Auxílio Emergencial

Cultura. Mediante a Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020) o Maranhão teve à disposição R$ 114 milhões para utilização

de pagamento do Auxílio Emergencial Cultura. Sendo R$ 61 milhões de investimento para o estado, utilizado para o

pagamento do Auxílio, R$ 53 milhões para os municípios, sendo que deste valor, R$ 2 milhões direcionados para o

artesanato maranhense.

 O governo do estado tem investido em políticas de auxílio para pessoas de baixa renda, a exemplo do Plano Mais IDH

que foi premiado como Destaque de Boas Práticas, no Prêmio Excelência em Competitividade, organizado pelo

Centro de Liderança Pública (CLP) em 2020. A iniciativa analisou mais de 150 políticas públicas de todo Brasil. O Plano

Mais IDH abrange mais de 40 projetos que concentram esforços direcionadas à qualidade de vida dos maranhenses no

meio urbano e rural, buscando atender estrategicamente as particularidades de cada região. Outro destaque é o

Programa Cheque Cesta Básica, que assiste mulheres durante a gravidez, incentivando as consultas pré-natal e

auxiliando na compra de alimentos para as gestantes. A ajuda se dá através de uma transferência mensal de R$100,00

durante o acompanhamento da gestação, para mulheres de baixa renda.

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: POBREZA

Fonte:  PNAD-COVID19/IBGE (2020)
Trata-se de uma série criada pelo IBGE especificamente para monitorar os 
impactos da pandemia. Por esse motivo, ela é iniciada em maio/2020.
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O Prêmio Excelência em Competitividade reconhece os
estados que se destacam na priorização da competitividade na
formação da agenda do estado, por meio de políticas de alto
impacto que influenciam diretamente nos indicadores que
compõe o Ranking. A categoria Destaque Boas Práticas
identifica os desafios importantes para a agenda atual da
gestão pública estadual e premia 3 estados que possuem
políticas de destaque nestes temas.
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EMISSÃO

14/5/2021 15:22:51

EXERCÍCIO

2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 611 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

Unidade Executora: 17101 - Secretaria de Estado da Educação

Problema: Infraestrutura inadequada dos espaços escolares

Objetivo: Promover para as escolas do estado um ambiente digno, que possibilite atividades educacionais, culturais e esportivas para o desenvolvimento dos
estudantes.

Público Alvo: Estudantes do Ensino Infantil, Fundamental e Médio

Estratégia de Implementação: 
Prosseguir com as ações do programa escola digna, em regime de colaboração com outras instituições, viabilizando construção de novas escolas,
reconstrução ou reforma de prédios antigos e construção de quadras, laboratórios, auditórios e bibliotecas nas escolas; desenvolver projetos de
conscientização e conservação do patrimônio público escolar; e mobilizar comunidade escolar externa para maior controle social.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      41.420.904,00 Atual (B):      183.777.353,52 Variação (% B/A) =      343,68

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

41.420.904,00 183.777.353,52 134.795.560,91 106.942.411,99 104.826.818,08
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

17101 - SEDUC
3254 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL -
SEDUC

Unidade
Escolar
Beneficiada

Unidade(s) 332 213 64,16% 2.106.317,00 4.329.063,00 3.230.205,06 2.730.205,06 63,07% 101,73%

17101 - SEDUC 3255 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - SEDUC

Unidade
Escolar
Beneficiada

Unidade(s) 253 208 82,21% 30.130.000,00 136.203.112,09 97.424.712,87 88.265.466,54 64,80% 126,86%

17101 - SEDUC 3303 - REGIME DE COLABORAÇÃO COM OS
MUNICÍPIOS NO ENSINO INFANTIL

Unidade
Escolar
Beneficiada

Unidade(s) 12 2 16,67% 7.984.587,00 667.932,00 58.080,00 58.080,00 8,70% 191,67%

17901 -
FUNESCOLA

3313 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL -
FUNESCOLA

Unidade
Escolar
Beneficiada

Unidade(s) 25 23 92,00% 400.000,00 21.068.973,43 17.639.256,52 6.022.442,21 28,58% 321,85%

17901 -
FUNESCOLA

3314 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO -
FUNESCOLA

Unidade
Escolar
Beneficiada

Unidade(s) 12 22 183,33% 800.000,00 21.508.273,00 16.443.306,46 9.866.218,18 45,87% 399,67%

TOTAL: 41.420.904,00 183.777.353,52 134.795.560,91 106.942.411,99

Média: Eficácia (B/A) = C 87,67%                        Eficiência (C/H) 228,36%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0 14
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Um dos maiores impactos na execução do planejamento inicial de 2020 foi o fechamento das escolas, com a suspensão das aulas presenciais a partir do afastamento dos alunos e
profissionais da educação da rotina escolar que provocou significativamente alteração do calendário letivo escolar correndo o risco de perderem o ano letivo, bem como ministrar as aulas de
forma remota, diante da incerteza do fim da pandemia, e as dificuldades de acesso à tecnologia digital/virtual tanto pelos estudantes quanto pelos professores. Diante desse contexto, segue
abaixo os projetos que foram mais afetados:
a) SEAMA (Sistema de Avaliação do Maranhão): impossibilitando aplicação de testes fim de verificar a qualidade da educação ofertada pelo estado e pelos municípios, deixando de atender
216 municípios, totalizando 430 mil alunos dos ensino médio e fundamental.
b) Sim, eu Posso! – O programa de alfabetização de jovens, adultos e idosos, não houve processo de licitação, deixando de atender 5 mil alunos da EJA. 
c) Promoção do Protagonismo Estudantil- com a suspensão das atividades presenciais não foi possível a execução de alguns projetos sociais, deixando de atender 40 mil estudantes.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

As dificuldades impostas pela crise causada pela pandemia de Covid-19, exigiram flexibilidade e resiliência e entre as iniciativas desta Secretaria destacam-se:
a) Entrega de 105.000 chips, fornecidos para as aulas a distância para alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual, bem como para professores e equipe técnica Mais IDEB;
b) Implantação da Plataforma digital Gonçalves Dias, com curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e materiais e videoaulas para os estudantes de ensino médio de
todo o Brasil.
c) Disponibilização de 3.795 Materiais digitais (vídeos aulas, apostilas, questões comentadas) através da Plataforma Gonçalves Dias, Eixo: curso preparatório para o Exame Nacional do
Ensino Médio – ENEM.
d) Disponibilização 653 Materiais digitais (vídeo, apostila, roteiro) através da plataforma Gonçalves Dias, eixo: Ensino Remoto, para estudantes da 1ª, 2ª 3ª série do ensino médio da Rede
Estadual de Ensino.
e) 30 mil Materiais impressos para estudantes da 1ª e 2ª série do Ensino Médio, que não tem acesso à internet (cadernos de apoio)
f) 87.130 Estudantes da 3ª série do Ensino Médio beneficiados com conteúdos voltados para o ENEM por meio de aulas transmitidas, via Rádio Mirante AM

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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a) Implementação do Novo Ensino Médio- Lei nº 13.415/2017, com a formação 1.869 (mil oitocentos e sessenta e nove) profissionais da educação das escolas pilotos de São Luís, através da
plataforma Google Meet e Youtube.
b) Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio: VIII Semana da Pessoa Com Deficiência, Webinário: Inclusão Escolar, As Novas Tendências E Os Desafios Dos Docentes, 250
(duzentos e cinquenta) professores capacitados.
c) Formação Continuada para os Gestores das escolas indígenas e técnicos das UREs, 35 (trinta e cinco) profissionais capacitados.
d) Formação nas ações pedagógicas das Medidas Socioeducacionais - Funac sobre a nova Base Nacional Curricular Comum na Educação de jovens e adultos, 35 (trinta e cinco) professores
capacitados.
e) Projovem Campo Saberes da Terra, Seminário de encerramento das atividades das 22 turmas com a capacitação de 100 (cem) servidores.
f) Formação Continuada de Professores do Ensino Médio Sobre Educação para as Relações Étnico Raciais, 120 (cento e vinte) servidores capacitados.
g) Formação Sobre Política de Educação Especial para os Professores da Rede Estadual das Unidades Regionais De Educação, 650 (seiscentos e cinquenta) professores capacitados.
h) Formação sobre a Identificação das Necessidades Educacionais Específicas e o Modelo de Avaliação Psicossocial para Professores da Rede Estadual as Unidades Regionais De Educação,
650 (seiscentos e cinquenta) professores capacitados.

i) Formação Pacto pela Aprendizagem -40h
1º Módulo:
Participação de 167 (cento e sessenta e sete) municípios
Formação de 364 (trezentos e sessenta e quatro) Articuladores Pedagógicos Municipais-APMs e Articuladores Pedagógicos Regionais-APRs.
Escolas representadas: 3487 (três mil quatrocentos e oitenta e sete)
Professores capacitados: 8886 (oito mil  oitocentos e oitenta e seis)

2º Módulo:
Participação de 175 (cento e setenta e cinco) municípios
Formação de 380 (trezentos e oitenta) Articuladores Pedagógicos Municipais-APMs e Articuladores Pedagógicos Regionais-APRs.
Escolas representadas: 2692 (dois mil seiscentos e noventa e dois)
Professores capacitados: 5961 (cinco mil novecentos e sessenta e um)
j) 180 mil visualizações nos Webinários formativos do Pacto pela Aprendizagem;

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Considerando o estado de calamidade provocado pela Pandemia do COVID-19, as estratégias de implementação do Programa Mais Aprendizagem foram ampliadas e adaptadas porém
mantidos os objetivos do programa. Foram realizadas atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologia digitais de informação e comunicação); as formações
continuadas dos profissionais da educação (gestores, professores e articuladores pedagógicos) foram realizadas por meio de plataformas e ambientes virtuais de aprendizagem; Garantida a
distribuição de alimentação escolar aos alunos,  realizadas políticas de combate à evasão e abono escolar; Proporcionadas condições de conectividade aos estudantes, com uma infraestrutura
tecnológica adequada
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 612 - MAIS APRENDIZAGEM

Unidade Executora: 17101 - Secretaria de Estado da Educação

Problema: Baixo desempenho educacional do ensino fundamental e médio

Objetivo: Proporcionar formação de qualidade aos estudantes da rede pública de ensino.

Público Alvo: Estudantes da Rede Pública

Estratégia de Implementação: Proporcionar plenas condições de trabalho aos profissionais da educação pública; promover formação continuada aos professores; avaliar desempenho
educacional de estudantes e professores; e viabilizar parcerias com organizações público-privadas; democratizar o acesso ao ensino superior.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      1.998.659.476,00 Atual (B):      1.948.237.167,67 Variação (% B/A) =      -2,52

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.998.659.476,00 1.948.237.167,67 1.805.008.066,76 1.793.586.364,79 1.779.401.237,76
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

17101 - SEDUC 4729 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO

Profissional
Qualificado Unidade(s) 11.324 3.549 31,34% 9.807.666,00 16.326.226,96 6.645.404,11 6.645.404,11 40,70% 77,00%

17101 - SEDUC 4732 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR Aluno Atendido Alunos 88.912 11.088 12,47% 60.000,00 302.500,00 107.300,00 107.300,00 35,47% 35,16%

17101 - SEDUC
4738 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFISSIONAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Profissional
Qualificado Unidade(s) 15.912 421 2,65% 2.721.743,00 184.020,95 84.060,00 84.060,00 45,68% 5,79%

17101 - SEDUC
4745 - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DA
APRENDIZAGEM NO ENSINO
FUNDAMENTAL

Aluno Avaliado Unidade(s) 238.845 0 0,00% 2.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

17101 - SEDUC
4747 - DEMOCRATIZAÇÃO DA
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E
IDOSOS

Pessoa
Alfabetizada Unidade(s) 5.500 0 0,00% 24.802.871,00 25.303.981,22 3.196.634,37 3.148.915,97 12,44% 0,00%

17101 - SEDUC 4811 - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DA
APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO Aluno Avaliado Unidade(s) 317.118 0 0,00% 4.035.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

17101 - SEDUC 4858 - PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO
ESTUDANTIL

Aluno
Beneficiado Unidade(s) 40.000 0 0,00% 4.369.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

17101 - SEDUC 4859 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO MÉDIO

Unidade
Escolar
Beneficiada

Unidade(s) 1.646 2.006 121,87% 1.322.723.023,00 1.256.168.900,58 1.191.552.561,28 1.180.706.349,70 93,99% 129,66%

17101 - SEDUC 4860 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade
Escolar
Beneficiada

Unidade(s) 324 321 99,07% 627.431.639,00 648.815.535,96 603.353.534,65 602.825.762,66 92,91% 106,63%

17101 - SEDUC 4861 - APOIO AO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aluno
Beneficiado Unidade(s) 3.032 1.577 52,01% 708.497,00 1.136.000,00 68.572,35 68.572,35 6,04% 861,65%

TOTAL: 1.998.659.476,00 1.948.237.167,67 1.805.008.066,76 1.793.586.364,79

Média: Eficácia (B/A) = C 31,94%                        Eficiência (C/H) 121,59%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

A pandemia da COVID-19 no ano de 2020 afetou toda a execução planejada no início de 2020 uma vez que suspendeu as aulas presenciais, o desenvolvimento de práticas pedagógicas e
avaliativas das Unidades Plenas e Vocacionais do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Ademais, as situações de lockdown e suspensão de atividades, visando
conter a proliferação do vírus, ocasionou a suspensão de atividades voltadas a CT&I e a qualificação profissional de agentes da educação. A cada mês do exercício financeiro de 2020
esperava-se a contenção do vírus e o retorno das atividades, contudo, a medida que o tempo passava, a situação de saúde pública piorava, impossibilitando o atendimento do objeto. Com a
suspensão de atividades, a Diretoria de Ensino deixou de realizar 2 Ciclos de Acompanhamento às Unidades do IEMA, momento em que ocorrem as práticas pedagógicas e avaliativas. 

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Visando minimizar o impacto da crise econômica e financeira ocasionada devido a pandemia, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do IEMA, no ano de
2020 realizou a distribuição de alimentos adquiridos por meio do repasse da Alimentação Escolar (PNAE) às famílias de baixa renda e que por demais situações ocasionadas pela COVID-19
não detinham de alimentação para suas  famílias. Ao total foram aproximadamente beneficiadas 8.000 famílias. Ademais, o IEMA por meio de seus servidores realizou a doação de máscaras
para a população maranhense.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

No ano de 2020 o IEMA iniciou uma campanha intitulada “Conecte-me” que consistia na doação de aparelhos eletrônicos que possibilitassem o uso de internet para que os alunos pudessem
ter acesso as aulas on-line. Com a campanha foram arrecadados aproximadamente 80 aparelhos eletrônicos, que permitiram que 80 alunos pudessem ter acesso as aulas on-line e a todo o
conteúdo disponível na plataforma. Mesmo diante da dificuldade enfrentada devido a pandemia, obtivemos a inauguração de 4 novas Unidades Plenas do IEMA (UP Bacelar Portela, UP
Gonçalves Dias, UP São Vicente de Ferrer e UP Rio Anil, beneficiando no primeiro ano 920 jovens maranhenses e a conclusão de 6 novas Unidades Plenas do IEMA no ano de 2021. Com as
aulas remotas, o IEMA realizou a entrega de material impressora para 15% dos estudantes, ou seja, 1336 estudantes. Também 86% dos estudantes participaram das atividades remotas
online, ou seja 7.663. Foram entregues 5.507 chips em 2020, resultando em 97,7% de aprovação, 1,8 % de reprovação, 0,4% de evasão escolar.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O Programa não precisa ser modificado, a instituição vem se adaptando de modo a garantir e executar o desenvolvimento de práticas pedagógicas e avaliativas e ofertar apoio às atividades de
CT&I. O Instituto através da criação de plataformas ‘on-line’ tem possibilitado o acesso a população maranhense, ofertando ensino mediado por novas tecnologias.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 599 - APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Unidade Executora: 17101 - Secretaria de Estado da Educação

Problema: Baixo número de projetos e pesquisas na área de ciência, tecnologia e inovação

Objetivo: Aumentar o desenvolvimento de projetos e pesquisas na área da ciência, tecnologia e inovação

Público Alvo: Jovens e Adultos

Estratégia de Implementação: 

A estratégia é assegurar a capacitação dos profissionais da rede de educação, assegurar o incentivo à projetos e pesquisa, conforme o governo vem
atuando, além de incentivar a captação de recursos em agências de fomento para desenvolvimento de inovação e fortalecimento das competências técnico-
científicas dos estudantes. profissionais capacitados e valorizados se sentem motivados para a construção e transferência de conhecimento aos jovens e
adultos maranhenses, de modo que os indicadores educacionais possam ser aumentar ano a ano.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      51.500.109,00 Atual (B):      51.500.109,00 Variação (% B/A) =      0

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

51.500.109,00 51.500.109,00 22.316.440,19 22.154.590,19 21.888.303,19
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

17204 - IEMA 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 52.403,00 52.403,00 5,24% 0,00%

17204 - IEMA 4826 - DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS E AVALIATIVAS

Avaliação
Aplicada Unidade(s) 63.520 35.644 56,11% 43.600.109,00 43.600.109,00 21.154.439,56 21.154.439,56 48,52% 115,65%

17204 - IEMA 4827 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE CT&I Pesquisa
Realizada Unidade(s) 9.006 700 7,77% 3.900.000,00 3.900.000,00 236.388,63 236.388,63 6,06% 128,23%

17204 - IEMA 4828 - OFERTA DE ENSINO MEDIADO POR
NOVAS TECNOLOGIAS

Aluno
Beneficiado Unidade(s) 35.000 13.411 38,32% 3.000.000,00 3.000.000,00 873.209,00 711.359,00 23,71% 161,59%

TOTAL: 51.500.109,00 51.500.109,00 22.316.440,19 22.154.590,19

Média: Eficácia (B/A) = C 25,55%                        Eficiência (C/H) 101,37%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O programa Infraestrutura Educacional embora tenha possibilitado a construção, reforma e manutenção de diversas Unidades Escolares em todo o Estado do Maranhão, foi diretamente
impactada pela pandemia do COVID-19, o que  resultou em: 
1.1. Construções paralisadas, obras a serem iniciadas e lentidão nas execuções de cerca de 20 (vinte) obras;  
1.2. Foi planejado para 2020 a aquisição de chips para serem distribuídos à comunidade de discentes e docentes da rede pública Estadual. Devido à pandemia da COVID-19 essa ação sofreu
os seguintes impactos:
a. Devido ao crescimento pela busca de acesso à Internet as fábricas de chips não suportaram eficientemente sua demanda, fato agravado pela paralisação ou revezamento de funcionários
das indústrias de forma em geral. A não disponibilidade desses dispositivos, conforme planejado, postergou a data prevista no plano de entrega dos chips por parte da empresa contratada.
b. O atraso na entrega dos chips, conforme parágrafo anterior, levou esta SEDUC a realizar a entrega dos chips aos discentes e docentes após o planejado.
c. Ainda sobre o impacto da pandemia da COVID-19, as entregas dos chips trouxeram algumas dificuldades para os gestores escolares receberem e distribuírem os dispositivos, em virtude do
afastamento social que está sendo sugerido deste de 2020.
1.3. Diversas aquisições (computadores, nobreaks, tablets, equipamentos de consumo) estavam previstas para o ano de 2020, as quais sofreram impactos direto em razão pandemia causada
pela COVID-19, tanto no aspecto de fabricação quanto na entrega da contratada para a SEDUC.
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2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

2.1. Foram adquiridas 140.000(cento e quarenta mil) máscaras de tecido, distribuídas na rede estadual de ensino; 
2.2. Aquisição de 2.000 (dois mil) termômetros digitais, distribuídos na rede estadual de ensino; 
2.3. Aquisição de 4.285 (quatro mil duzentos e oitenta e cinco) frascos de 1 litro de álcool 70%; 
2.4. No ano de 2020 foram contratados primeiramente 90.000 acessos à internet para docentes e discentes durante o período de até 180 dias. Posteriormente, foi aditivado para 105.000
acessos; 
2.5. Ainda em 2020 foi iniciado a contratação de 200.000 acessos à internet durante 180 dias com o mesmo propósito do parágrafo anterior;
2.6. Foi solicitada a aquisição de 100 tablets;
2.7. Foi solicitada a aquisição de 60 notebooks;.
2.8. Gerenciamento da Plataforma Interativando por meio da inserção de conteúdos pedagógicos e criação de espaços destinados ao ensino remoto e formação de professores;
2.9. Desenvolvimento da plataforma Gonçalves Dias, cujo objetivo é oferecer conteúdo educativo para auxiliar o ensino remoto dos estudantes da rede pública estadual e, também, ofertar
materiais exclusivos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares de todo Brasil.
2.10. Expansão no uso da plataforma Google e suas ferramentas, possibilitando a execução das aulas e atividades propostas pelas escolas; 
2.11. Adesão à plataforma Microsoft, na busca de oferta diversificada de ferramentas, permitindo o poder de escolha ao professor, durante seu trabalho; 
2.12.Entrega de kits da Alimentação Escolar ainda no 1º semestre de 2020, com o total de 319.743 (trezentos e dezenove mil setecentos e quarenta e três) alunos atendidos da rede estadual
de educação.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

3.1. Em 2020 foi finalizada a compra de 453 microcomputadores para serem designados no estudo de desenvolvimento de sistemas em diversas escolas da rede pública estadual;
3.2. Foram adquiridos 11 notebooks para serem utilizados pelo corpo técnico da Secretaria de Educação;
3.3. Conexão, através fibra óptica, de 44 escolas e planejamento para conexão de mais 100 unidades escolares, no primeiro semestre de 2021;
3.4. Entrega de mobiliários escolares  para 656 (seiscentos e cinquenta e seis) escolas da rede estadual de educação, permitindo inaugurações de escolas reformadas e/ou constituídas, além
da substituição de mobiliários antigos; 
3.5. Entrega de 63 (sessenta e três) escolas, sendo que um acumulado até exercício de 2020 de 42 (quarenta e duas) Escolas regulares e 179( cento e setenta e nove) Escolas Dignas; 
3.6. Escolas regulares reformadas um acumulado de 290 (duzentos e noventa) unidades; 3.7. Manutenção predial  366( trezentos e sessenta e seis ) Escolas regulares beneficiadas; 3.8.Nas
melhorias físicas e construções de quadras temos 03 (três) obras em execução e 04 (quatro) a serem iniciadas.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.
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4.1. O programa Infraestrutura Educacional possibilitou a construção e reformas de diversas Unidades Escolares em todo o Estado do Maranhão. A Superintendência de Tecnologia da
Informação teve com ação a instalação de equipamentos de informática nos laboratórios de computação e ou bibliotecas (recentemente as bibliotecas são consideradas espaços mistos).
4.2. A execução da ação descrita no parágrafo 4.1 prevista na implementação da estratégia planejada no PPA contribuiu plenamente para tornar as escolas mais dignas, pois a instalação e
disponibilidade dos equipamentos de informática possibilitam aos docentes e discentes atingirem níveis satisfatórios para o desenvolvimento de suas atividades educacionais. 
4.3. As estratégias utilizadas por esta Superintendência de Tecnologia da Informação para a instalação dos equipamentos de informática nos laboratórios/bibliotecas foram:
4.3.1. Acompanhamento das reformas/construções dos ambientes em que os equipamentos seriam instalados;
4.3.2. Solicitação e acompanhamento da aquisição dos equipamentos e serviços;
4.3.3. Instalação dos equipamentos e gerenciamento dos serviços, a exemplo dos acessos à Internet por meio dos chips de dados;
4.4. As estratégias utilizadas por esta Superintendência de Tecnologia da Informação para para a implantação e expansão das Plataformas Digitais Google, Gonçalves Dias, Microsoft e
Interativando, são:
4.4.1. Produção de material para capacitação dos professores e alunos a utilizarem as plataformas de conteúdo digitais;
4.4.2. Criação e Gerenciamento de aproximadamente 600.000 usuários das plataformas supramencionadas;
4.4.3. Divulgação e incentivo de uso dos recursos midiáticos digitais;
4.5. Com relação ao Produto das ações de Implantação de Unidades de Ensino Fundamental e médio da SEDUC e FUNESCOLA:
4.5.1. A Superintendência de Tecnologia de Informação realizou a implantação de uma fração do produto, que se limita a instalação dos equipamentos de informática mediante a existência e
dimensão de espaço disponibilizado. Nesse tocante esta Superintendência acredita que os objetivos dos produtos foram alcançados de forma aceitável, não tendo nenhuma sugestão com
relação a alteração do programa para futuras implementações;
4.6 Quanto à avaliação de investimentos referente ao exercício 2020, o que se refere a aquisição de material permanente, as metas planejadas e metas alcançadas mediante recursos do valor
R$ 4.329.063,00 (quatro milhões trezentos e vinte e nove mil e sessenta e três reais). Informamos que o valor investido no exercício 2020 é insuficiente para atender as demandas conforme a
meta planejada, sendo assim, apontamos a necessidades de aumento no investimento de 20% (vinte por cento) para o exercício 2021 visando promover as escolas da Rede Estadual de
Ensino  proporcionando qualidades do ambiente escolar.
informamos ainda que referente ao Produto (Unidade Escolar Beneficiada) atende e esta de acordo e que a Meta de Atendimento por ação será mantida para o exercício de 2021. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 600 - ENSINO MÉDIO TÉCNICO DE TEMPO INTEGRAL

Unidade Executora: 17204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Problema: Baixa oferta de educação técnica e profissional na rede estadual de educação, ciência e tecnologia.

Objetivo: Qualificar jovens e adultos maranhenses através dos cursos técnico-profissionais oferecidos pelo IEMA

Público Alvo: Jovens e Adultos Maranhenses

Estratégia de Implementação: Garantir recursos para a expansão e adequação das unidades do iema, permitindo maior oferta de vagas, nas diversas regiões do estado; promover um
ambiente educacional favorável à aprendizagem aos alunos; prover alimentação com qualidade nutricional ao corpo estudantil.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      100.676.231,00 Atual (B):      106.768.150,44 Variação (% B/A) =      6,05

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

100.676.231,00 106.768.150,44 36.010.439,11 24.102.609,62 16.118.229,92
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

17204 - IEMA 2056 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR Aluno Assistido Unidade(s) 9.006 8.911 98,95% 13.000.000,00 13.000.000,00 2.651.884,00 2.651.884,00 20,40% 485,05%

17204 - IEMA 3317 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE UNIDADES DE ENSINO - IEMA

Unidade
Implantada Unidade(s) 200 72 36,00% 81.491.890,00 81.491.890,00 28.697.798,19 17.276.908,77 21,20% 169,81%

17204 - IEMA 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 890.000,00 890.000,00 602.544,12 602.544,12 67,70% 0,00%

17204 - IEMA 4825 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE
AGENTES DE EDUCAÇÃO

Profissional
Qualificado Unidade(s) 577 280 48,53% 1.000.000,00 1.000.000,00 16.408,00 16.408,00 1,64% 2.957,51%

24101 - SECTI 3253 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE UNIDADES DE ENSINO - SECTI

Unidade
Implantada Unidade(s) 2 2 100,00% 4.294.341,00 10.386.260,44 4.041.804,80 3.554.864,73 34,23% 292,17%

TOTAL: 100.676.231,00 106.768.150,44 36.010.439,11 24.102.609,62

Média: Eficácia (B/A) = C 56,69%                        Eficiência (C/H) 780,91%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Este Programa é responsável pela implantação e modernização de Unidades de Ensino, dito isso, informamos que havia um planejamento para finalização de todas as obras de construção dos
IEMAS no ano de 2020, fato que não foi possível ser concretizado por conta da pandemia e todas as consequências que a mesma acarretou. As obras sofreram atraso, com isso, a Secretaria
teve que solicitar prorrogação de prazo do convênio, além da necessidade de suplementação orçamentária referente aos contratos celebrados.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Dentro deste programa não foi realizada nenhuma ação diretamente voltada ao enfrentamento do COVID-19. Todas as medidas e iniciativas realizadas se deram através do Programa 618-
Inova Maranhão, mais especificamente dentro da Ação 3292 – Implantação de laboratórios multiusuários para desenvolvimento de pesquisa.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Os principais resultados alcançados são as construções de 2 unidades do IEMA- Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, sendo uma unidade em Santa Luzia do Paruá e
outra Amarante do Maranhão, além da reforma de 1 Escola de Pesca em São Luís. Em dezembro de 2020 a obra do IEMA Amarante MA encontrava-se 87,46% executada, aguardando
conclusão apenas dos serviços de pintura, forro do auditório, quadra poliesportiva (em fase de levantamento de alvenarias), finalização de instalações elétricas e lógicas, conclusão da pintura e
limpeza geral da obra. No mesmo período, a obrado IEMA de Santa Luzia do Paruá encontrava-se 90% concluída. Os serviços como: infra e superestrutura, fechamento em alvenaria,
cobertura, chapisco, reboco, selador, emassamento de paredes, piso, instalações elétricas, hidráulicas, de gás, destinação final de esgoto, esquadrias estão 100% concluídos. Aguardando
apenas a conclusão da urbanização externa, com 50% do projeto concluído. A obra da Escola de Pesca em São Luís encontrava-se 85,94% executada, aguardando conclusão apenas dos
serviços de substação elétrica e instalações internas, cisternas d’água e limpeza geral da obra. Vale ressaltar que o acompanhamento dessas obras está sendo realizado em parceria com a
SINFRA- Secretaria de Infraestrutura, que conta com maior suporte e corpo técnico especializado para uma fiscalização eficaz.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

A IEMA avalia que o Programa funciona plenamente em todos os aspectos. Principalmente com a estratégia de implementação quando o projeto se tratar de obras, sendo acompanhado e
fiscalizado pela SINFRA.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 585 - CIDADANIA DIGITAL PARA TODOS

Unidade Executora: 24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

Problema: Baixo percentual da população do Maranhão com acesso à internet e a serviços de qualidade.

Objetivo: Aumentar o percentual da população do Maranhão com acesso à internet e a serviços de qualidade

Público Alvo: População em Geral

Estratégia de Implementação: Implantação de pontos de acesso à internet gratuita (maranet) nos municípios do maranhão, por meio de parcerias público privadas, articulação com
demais órgãos da administração pública e outras soluções sustentáveis.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      138.060,00 Atual (B):      55.000,00 Variação (% B/A) =      -60,16

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

138.060,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

24101 - SECTI
3242 - IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE
ACESSO À INTERNET GRATUITA
(MARANET)

Ponto
Implantado Unidade(s) 42 0 0,00% 138.060,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 138.060,00 55.000,00 0,00 0,00

Média: Eficácia (B/A) = C 0,00%                        Eficiência (C/H) 0,00%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Este Programa foi diretamente afetado pela pandemia da COVID-19, pois consistia em uma única ação, a Ação 3242 – Implantação dos Pontos de Acesso à internet gratuita (MARANET).  Tem
como objetivo implantar 42 pontos gratuitos de internet por todo o Estado do Maranhão, fato que não foi possível ser executado por conta da metodologia de trabalho adotada esse ano. Por
conta da Pandemia, optou-se por executar ações em home-office, em decorrência das orientações estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde - OMS, e a necessidade de isolamento
social, gerando cancelamento de viagens e eventos.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Dentro deste programa não foi realizada nenhuma ação diretamente voltada ao enfrentamento do COVID-19. Todas as medidas e iniciativas realizadas se deram através do Programa 618-
Inova Maranhão, mais especificamente dentro da Ação 3292 – Implantação de laboratórios multiusuários para desenvolvimento de pesquisa.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Por medidas preventivas a saúde, optou-se pela não execução desse Programa no ano de 2020, pois consistia basicamente na realização de viagens para implantação de pontos de internet
por todo Estado do Maranhão.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O programa só não esteve em seu perfeito funcionamento no ano de 2020 por conta da pandemia de COVID-19. Portanto, a SECTI pretende prosseguir com a mesma forma de trabalho
realizada nos anos anteriores. Atualmente, os produtos obtidos são de extrema importância para o Maranhão. As metas e ações estão de acordo com a possibilidade de trabalho desta
Secretaria e do atual planejamento.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 618 - INOVA MARANHÃO

Unidade Executora: 24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

Problema: Baixo nível de inovação tecnológica no estado.

Objetivo: Promover a inovação tecnológica como um mecanismo potencialmente eficaz para a superação de problemas sociais e para alavancagem da economia
estadual

Público Alvo: Comunidade Científica, Empresas e Startups

Estratégia de Implementação: Elaboração de projetos inovadores em parceria com universidades, administração pública e empresas. implantação de espaços voltados para inovação e
tecnologia. estímulo ao desenvolvimento da rede de empreendimentos tecnológicos - startups. formação de servidores.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      1.201.779,00 Atual (B):      2.571.431,71 Variação (% B/A) =      113,97

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.201.779,00 2.571.431,71 297.356,75 237.794,92 237.794,92
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

24101 - SECTI
3295 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS
VOLTADOS PARA INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA

Espaço
Construído,
Reformado e
Modernizado

Unidade(s) 1 0 0,00% 96.060,00 52.844,00 44.800,00 44.800,00 84,78% 0,00%

24101 - SECTI 3296 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE
TECNOLÓGICO

Parque
Tecnológico
Implantado

Unidade(s) 1 1 100,00% 985.659,00 1.804.587,71 59.969,75 407,92 0,02% 442.387,65%

24101 - SECTI

3297 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS
MULTIUSUÁRIOS PARA
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Laboratório
Implantado Unidade(s) 1 1 100,00% 50.060,00 714.000,00 192.587,00 192.587,00 26,97% 370,74%

24101 - SECTI 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 1.201.779,00 2.571.431,71 297.356,75 237.794,92

Média: Eficácia (B/A) = C 50,00%                        Eficiência (C/H) 110.689,60%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Por conta da Pandemia instaurada, foi necessário acelerar o processo de digitalização e readequação do ensino. Sendo assim, todas as atividades e projetos foram realizados de maneira
presencial até março de 2020, posteriormente de forma remota em São Luís, através da prototipagem de uma plataforma de ensino virtual visando o ensino da robótica, programação e
eletrônica. Toda a produção como Propostas técnicas e o repositório de materiais didáticos foram desenvolvidos remotamente e as atividades foram desenvolvidas de forma híbrida (remota e
presencial).

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Através de projetos realizados ao longo dos anos voltados para empreendedores e empresas inovadoras, houve uma aproximação entre a comunidade maker e a SECTI, surgindo assim, o
grupo “Makers contra Covid-19”. Com isso, a SECTI adquiriu impressoras 3D, máquinas de corte de alta produção e contou também com trabalho voluntário para maior agilidade na produção,
visto a necessidade do equipamento em caráter de urgência, produzindo e entregando a Secretaria de Estado da Saúde, os seguintes itens: 6.000 faceshield; 10 cabines de acrílico; 10
protótipos de máscara N95; 1 cabine de desinfecção; 1 protótipo respirador; 1 protótipo ambu aromatizado. Todos os equipamentos de proteção foram destinados aos profissionais da saúde
que atuam no combate à COVID-19 no Maranhão. 30
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3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Considerando que a inovação é uma mola propulsora para o desenvolvimento socio econômico e tem condições de transformar a nossa realidade, foi inaugurado em novembro de 2020 mais
um equipamento público de inovação tecnológica: a Locomotiva Hub. Se trata de um hub público de inovação do Maranhão onde visa reunir toda academia, universidades, pesquisadores com
projetos de inovação que tem potencial de desenvolvimento e gerar soluções pro nosso Estado em diferentes áreas, desde educação até tecnologia. Além disso, iniciou-se o Projeto
Maratoninha Maker. Se trata de um projeto que tem como objetivo democratizar o ensino da robótica, programação e eletrônica em todo o Maranhão. A proposta baseia-se em trabalhar
juntamente com a comunidade escolar, gestores escolares, Secretarias Municipais de Educação e Secretaria Estadual de Educação visando fomentar a cultura maker e o uso de tecnologias
no ensino básico maranhense. Com isso, chegamos ao resultado de: 104 alunos qualificados; 3 eventos do Maratoninha Maker, sendo 1 presencial e 2 remotos/híbridos; 1 LabMaker
inaugurado em Timon/MA; Projeto validado após 2 testes. Outro projeto muito importante, este realizado em parceria com a Secretaria de Educação, é o Projeto Inova, galera! Pois objetiva
difundir a cultura da inovação, empreendedorismo e tecnologia nas escolas públicas do estado. O programa consiste em uma formação para professores do Ensino Médio sobre como criar um
negócio. Ao longo do período, os professores trabalham essa formação com seus alunos, os quais irão desenvolver negócios na prática. Além de capacitação, os professores terão suporte e
mentoria, para praticar as metodologias e se sentirem confortáveis para dar seguimento às ações do programa posteriormente, de forma independente. Visto isso, chegamos ao resultado de:
visita as 9 unidades escolares do Programa Educa Mais (indicados pela SEDUC) a fim de apresentar a disciplina eletiva Inova, galera!; 1 Escuta ativa/reunião de 20 professores e supervisores
participantes do projeto do ano anterior (2019); 1 Imersão técnica de 16 horas-aula, sendo a primeira para 40 professores e supervisores; 1 Proposta técnica criada para envolvimento dos
estudantes em 2019 intitulada Inova, galera veteranos!; 1 Proposta técnica criada para realização do projeto de forma completamente remota, intitulada Inova, galera On Line; 1 Repositório de
materiais didáticos composto por 6 módulos contendo textos básicos, ferramentas, vídeos e materiais complementares;  1 Conjunto de 4 episódios de IGTV/ Redes Sociais do Inova Educação;
1 Processo seletivo com criação de peças promocionais e Edital para seleção de estagiários; 1 Edital elaborado e lançado Inova, galera On line!; 1 Conjunto de peças promocionais para
divulgação do Edital; 1 Conjunto de materiais para o desenvolvimento do Inova, galera On Line ! sendo esses : manual de participação, quizzies, quadros de convidados, apresentações em
PPT, dentre outros; 1 Escuta ativa com os professores e estudantes participantes do Inova Jovem UNICAMP; 1 Reunião de apresentação de Edital Inova, galera on Line! para 60 professores
em todo o estado.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

A SECTI não pretende prosseguir com a estratégia de implementação adotada para o ano de 2020 em todos os projetos, pois como foi dito anteriormente, foi necessário acelerar o processo de
digitalização e readequação do ensino. Metodologia na qual não foi possível ser 100% readequada para todos as pessoas assistidas, havendo ainda algum tipo de resistência e dificuldade dos
usuários. Fato que se deu, por conta da celeridade que foi realizado esse processo, portanto, esta metodologia será utilizada quando for cabível.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 584 - MAIS CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Unidade Executora: 24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

Problema: Baixo percentual de pessoas com acesso a ciência, tecnologia, ensino superior e em língua estrangeira no Estado do Maranhão.

Objetivo: Aumentar o percentual de pessoas com acesso a ciência, tecnologia, ensino superior e em língua estrangeira no Estado do Maranhão

Público Alvo: Estudantes, Comunidade Científica, Empresas, Startups e Setor Público

Estratégia de Implementação: 

O programa será implementado com a execução de ações que permitam à população maranhenses perceber os benefícios gerados com o
desenvolvimento de projetos inovadores que a ciência, a tecnologia e inovação tecnológica proporcionará. no entanto, é necessário o fortalecer a pesquisa,
democratizar o acesso ao ensino superior e realizar eventos de natureza científica e tecnológica. projetos, como: intercâmbio internacional linguístico, oferta
de aulas gratuita para o enem, o parque tecnológico e a realização semana nacional de ciência e tecnologia, também contribuirão para a implementação do
programa.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      1.909.331,00 Atual (B):      3.273.000,00 Variação (% B/A) =      71,42

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.909.331,00 3.273.000,00 600,00 600,00 600,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

24101 - SECTI 4007 - PROMOÇÃO DE EVENTOS
CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS

Evento
Realizado Unidade(s) 281 0 0,00% 680.360,00 689.754,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

24101 - SECTI 4917 - CIDADÃO DO MUNDO Aluno
Beneficiado Unidade(s) 200 3 1,50% 1.228.971,00 2.583.246,00 600,00 600,00 0,02% 6.458,12%

TOTAL: 1.909.331,00 3.273.000,00 600,00 600,00

Média: Eficácia (B/A) = C 0,75%                        Eficiência (C/H) 3.229,06%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Este Programa foi um dos mais afetados por conta da pandemia da COVID-19, pois consiste nas ações de promoção de eventos científicos e o projeto cidadão do mundo. Por se tratar de um
ano atípico com a pandemia de COVID-19 e a necessidade de isolamento social, não foi possível serem executadas da forma que aconteciam anualmente, por conta das medidas de proteção
a saúde. Foi necessária uma readequação na forma de trabalho, de forma online e/ou hibrida (parte online, parte presencial), com isso foi possível realizar apenas 1 dos eventos programados
para o ano de 2020, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Neste ano, através do Projeto Cidadão do Mundo, o governo iria dar oportunidade para cem estudantes universitários de
participar do programa de intercâmbio gratuito do Governo do Maranhão. Todo cronograma foi planejado, o edital do processo de seleção dos alunos foi realizado, dessa vez, os jovens
selecionados passariam três meses em Montpellier (França), Newcastle (Inglaterra) e Córdoba (Argentina). Porém, obedecendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e
visando a não propagação do vírus da COVID-19, os segmentos de eventos e viagens foram reavaliados e remarcados para um momento com melhor cenário mundial.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Dentro deste programa não foi realizada nenhuma ação diretamente voltada ao enfrentamento do COVID-19. Todas as medidas e iniciativas realizadas se deram através do Programa 618-
Inova Maranhão, mais especificamente dentro da Ação 3292 – Implantação de laboratórios multiusuários para desenvolvimento de pesquisa.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Por se tratar de um ano atípico com a pandemia de COVID-19 e a necessidade de isolamento social, não foi possível serem executadas da forma que aconteciam anualmente, por conta das
medidas de proteção a saúde. Foi necessária uma readequação na forma de trabalho, de forma online e/ou hibrida (parte online, parte presencial), com isso foi possível realizar apenas 1 dos
eventos programados para o ano de 2020, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorreu durante o mês de outubro, através do site
semana.secti.ma.gov.br e canal da Secti no Youtube. e tem como objetivo promover a difusão e popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação, visando incentivar a interação entre
academia, setor produtivo e população, dar visibilidade à produção de conhecimento local, apresentar pesquisas e projetos que envolvam, prioritariamente, o tema definido pelo MCTIC. Apesar
das dificuldades encontradas (ausência de público e equipe desfalcada), foi possível concluir esse projeto com 78 atividades, entre palestras, minicursos e apresentação de postes, todas as
atividades de forma virtual, com participação de professores pesquisadores, estudantes de graduação, ensino médio, mediadores e interpretes de libras, pelo canal do Youtube.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O programa só não esteve em seu perfeito funcionamento no ano de 2020 por conta da pandemia de COVID-19. Nos anos anteriores os projetos e ações sempre obtiveram bons resultados de
acordo com o que foi proposto. Portanto, a SECTI não planeja realizar modificações.
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2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 177 - ENSINO DE GRADUAÇÃO

Unidade Executora: 24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

Problema: Baixo percentual da população maranhense possui formação superior.

Objetivo: Graduar profissionais em cursos de licenciatura e bacharelado de modo a melhorar o nível de empregabilidade

Público Alvo: Egressos do Ensino Médio

Estratégia de Implementação: 

A uema e a uemasul, por meio das respectivas pró-reitorias de graduação, continuará a ofertar cursos e vagas de graduação no ensino superior, de forma
que sejam realizados comunicados para a sociedade maranhense por meio de redes sociais, site oficial e editais, informando sobre a abertura do processo
de acesso ao ensino superior, com distribuição das vagas por todos os municípios onde a universidade está presente, dessa forma cumpre-se a meta 13 do
plano estadual de educação e ao compromisso 5.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      162.985.456,00 Atual (B):      155.389.884,31 Variação (% B/A) =      -4,66

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

162.985.456,00 155.389.884,31 46.609.650,49 45.714.702,82 34.873.953,94
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

24201 - UEMA 2118 - FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR Aluno
Graduado Unidade(s) 2.500 2.442 97,68% 139.591.774,00 134.296.202,31 46.542.778,49 45.652.900,82 33,99% 287,34%

24201 - UEMA 3321 - EXPANSÃO DA GRADUAÇÃO Vaga Ofertada Unidade(s) 65 60 92,31% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

24201 - UEMA 4875 - MAIS QUALIDADE ACADÊMICA Curso
Qualificado Unidade(s) 180 180 100,00% 100.000,00 100.000,00 2.990,00 2.990,00 2,99% 3.344,48%

24207 - UEMASUL 3322 - EXPANSÃO DA GRADUAÇÃO NA
REGIÃO TOCANTINA Vaga Ofertada Unidade(s) 1.710 3.310 193,57% 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

24207 - UEMASUL 4947 - MAIS QUALIDADE ACADÊMICA NA
REGIÃO TOCANTINA

Curso
Qualificado Unidade(s) 21 21 100,00% 6.243.682,00 4.243.682,00 63.882,00 58.812,00 1,39% 7.215,67%

24207 - UEMASUL 4948 - FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR NA
REGIÃO TOCANTINA

Aluno
Graduado Unidade(s) 250 250 100,00% 13.500.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 162.985.456,00 155.389.884,31 46.609.650,49 45.714.702,82

Média: Eficácia (B/A) = C 113,93%                        Eficiência (C/H) 1.807,92%
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O principal impacto da pandemia foi a impossibilidade do fornecimento de aula presencial e a não execução do Programa de Acesso ao Ensino Superior – PAES. Em relação as ações da
UEMASUL, Com a pandemia o Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior – PAES 2020, realizado em parceria com a UEMA, foi suspenso e até o momento não foram realizadas as
provas. 855 vagas aguardando para serem preenchidas para 2021 (O PAES ocorre no ano anterior ao ingresso das novas turmas).

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

A principal entrega foram a não interrupção do fornecimento de bolsas para os alunos e para os docentes. Continuando a ofertar e entregar R$ 1.308.820,00 em bolsas de graduação. o
Implantação do Auxílio Emergencial de Inclusão Digital (para Discentes e Docentes). Foram adquiridos 1841 chips, para garantir o serviço de dados móveis. Com a suspensão das aulas
presencias em virtude da pandemia,  para a adoção do ensino emergencial remoto a UEMASUL  universalizou o  fornecimento de  dados móveis com vistas a garantir a inclusão digital para
todos os estudantes dos cursos  de graduação e pós-graduação e também para o corpo docente da instituição. Manteve-se o ingresso dos selecionados no PAES 2019 cuja à época foram
ofertadas 910 vagas para acesso aos cursos de graduação da UEMASUL (incluindo 40 vagas para a primeira turma de medicina).

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

No ano de 2020, foram matriculados em cursos de graduação, um quantitativo de 2.515 alunos matriculados no primeiro semestre (2020.1) e de 2.360 alunos matriculados no segundo
semestre (2020.2). No ensino da graduação o início das aulas da 1ª turma do curso de medicina da UEMASUL. Concessão de outorga de grau para 101 concluintes. A cerimônia foi de forma
remota devido à pandemia.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Atualmente não. O programa atende perfeitamente ao que se propõe.
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2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 103 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ASSUNTOS DA COMUNIDADE

Unidade Executora: 24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

Problema: Baixo nível de renda e inclusão social das populações em estado de pobreza absoluta no estado do maranhão.

Objetivo: Promover a inclusão sociocultural e educativa de pessoas cadastradas no Cad ÚNICO, bem como prestar serviços extensionistas a estudantes e
comunidade

Público Alvo: População do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 
Ofertar bolsas e auxílios por meio do lançamento de editais e processos seletivos próprios, para atender a demanda dos alunos em situações de risco
(inviabilidade financeira para continuar o curso); integrar a comunidade por meio da promoção de eventos socioculturais e desportivos; ofertar refeições a
preços acessíveis a comunidade acadêmica.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      16.501.942,00 Atual (B):      15.401.942,00 Variação (% B/A) =      -6,67

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

16.501.942,00 15.401.942,00 3.638.805,42 3.380.775,42 3.042.459,37
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2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

24201 - UEMA
2938 - PROMOÇÃO DE EVENTOS
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E
SOCIOCULTURAIS

Evento
Realizado Unidade(s) 120 2 1,67% 100.000,00 1.600.000,00 13.704,00 13.704,00 0,86% 194,59%

24201 - UEMA 4755 - PROMOÇÃO DA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA

Aluno
Beneficiado Unidade(s) 1.392 1.300 93,39% 100.000,00 2.500.000,00 816.400,00 816.400,00 32,66% 285,98%

24201 - UEMA 4802 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO Refeição
Fornecida Unidade(s) 289.000 1.390 0,48% 6.000.000,00 1.000.000,00 182.714,79 182.714,79 18,27% 2,63%

24201 - UEMA 4853 - CARTÃO TRANSPORTE
UNIVERSITÁRIO

Estudante
Contemplado Unidade(s) 4.800 0 0,00% 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

24201 - UEMA 4877 - FOMENTO À ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

Auxílio
Concedido Unidade(s) 800 700 87,50% 4.000.000,00 4.000.000,00 2.139.870,00 1.931.840,00 48,30% 181,17%

24207 - UEMASUL 4952 - FOMENTO À ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL NA REGIÃO TOCANTINA

Auxílio
Concedido Unidade(s) 200 200 100,00% 2.250.000,00 2.250.000,00 486.116,63 436.116,63 19,38% 515,92%

24207 - UEMASUL 4953 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NA
REGIÃO TOCANTINA

Refeição
Fornecida Unidade(s) 70.000 70.000 100,00% 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

24207 - UEMASUL 4954 - PROMOÇÃO DA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA NA REGIÃO TOCANTINA

Aluno
Beneficiado Unidade(s) 300 300 100,00% 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

24207 - UEMASUL
4955 - PROMOÇÃO DE EVENTOS
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E
SOCIOCULTURAIS NA REGIÃO TOCANTINA

Evento
Realizado Unidade(s) 10 10 100,00% 651.942,00 651.942,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

24207 - UEMASUL 4956 - CARTÃO TRANSPORTE
UNIVERSITÁRIO NA REGIÃO TOCANTINA

Estudante
Contemplado Unidade(s) 1.000 1.000 100,00% 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 16.501.942,00 15.401.942,00 3.638.805,42 3.380.775,42

Média: Eficácia (B/A) = C 68,30%                        Eficiência (C/H) 118,03%
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2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Os principais impactos da pandemia foram: queda do número de eventos científicos e socioculturais, planejado para serem 120 e ocorreram apenas 2, o o restante de forma remota, o
fornecimento de refeição que foram entregues somente 1.390 refeições quando o planejado se aproximava de 300.000 unidades por ano. Em relação as ações a UEMASUL, podemos citar: Os
alunos beneficiados nos programas de assistência estudantil incluem os assistidos pelo Programa Bolsa Permanência, os atendidos pelo  Restaurante Universitário e Popular - RUP e, incluindo
do  Programa de Gratuidade da Alimentação.Com a suspensão das aulas presenciais houve uma redução na procura pelo restaurante. Entretanto, é importante destacar que aqueles que
buscaram o restaurante tiveram assistidos o seu direito à segurança alimentar.  Com a suspensão do calendário acadêmico de março a julho de 2020, e a retomada pela forma remota, não foi
possível o lançamento no primeiro semestre de  editais como os do Programa Mais IDH e do Programa Institucional de Extensão Universitária.  Este último foi lançado no final de 2020. Com a
pandemia a programação de eventos, modelados para a presencialidade,  foi suspensa e os que ocorreram foram adaptados para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs),
por plataformas de acesso gratuito. Dos eventos realizados destaca-se as lives e webnários com discussão de temas relevantes ao contexto social, educacional, político e na área da saúde.
Em destaque os Diálogos em Tempos de Pandemia realizadas semanalmente, com a  participação de convidados local, regional, nacional e internacional. 63 eventos e 13.656 participantes, A
ação do  cartão transporte universitário devido à pandemia e consequente suspensão da aulas presenciais não foi executada. 

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Os auxílios e bolsas não foram interrompidos, dessa forma, os alunos de graduação e pós-graduação não ficaram desamparados diante a crise pandêmica. Os auxílios somaram
aproximadamente 250 beneficiários totalizando R$ 104.400,00 . Compra de chips para fornecimento de internet e aula online, em contrato que custa aproximadamente R$ 540.000,00 reais. Em
relação a ações da UEMASUL, podemos registrar: Implantação do Auxílio Emergencial de Inclusão Digital (para Discentes e Docentes). Foram adquiridos 1841 chips, para garantir o serviço de
dados móveis. Com a suspensão das aulas presencias em virtude da pandemia,  para a adoção do ensino emergencial remoto a UEMASUL  universalizou o  fornecimento de  dados móveis
com vistas a garantir a inclusão digital para todos os estudantes dos cursos  de graduação e pós-graduação e também para o corpo docente da instituição. Atendimentos do Serviço Social e
Médico da Universidade. Foram 917 atendimentos voltados para a comunidade acadêmica. Foram realizados, pelo setor, a escuta qualificada e encaminhamento dos casos de sofrimento
mental ou emocional para os serviços de referência da rede de Saúde,  para alunos e servidores, de março a dezembro 2020. Criação do Comitê de Monitoramento e Avaliação (CMA). A
criação do Comitê de Monitoramento e Avaliação – CMA, em março de 2020, por meio  Portaria n° 134/2020-GR/UEMASUL,   com a finalidade de orientar, recomendar e determinar medidas
de prevenção e precaução à comunidade acadêmica e transacadêmica. O Comitê , por meio de suas reuniões, estabeleceu orientações à comunidade acadêmica, relativas às medidas de
prevenção e precaução para enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito das unidades administrativas e pedagógicas que foram oficializadas nas 15 Instruções Normativas
publicadas até dezembro/2020. Distribuição de máscaras de tecido, máscaras tipo N95, frascos de uso individual de álcool gel beneficiando um total de 267 servidores beneficiados.
Instalações de pias para nas dependências dos Campi para garantir a prática de higienização das mãos, com água e sabão, como um dos principais protocolos sanitários na prevenção da
Covid-19.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

O principal resultado foi a execução quase total do fornecimento dos auxilios de assistência estudantil. 87%. 281 discentes beneficiados nos programas de assistência estudantil sendo 138
pelo Programa Bolsa Permanência, 103 atendidos no Restaurante Universitário e Popular - RUP e, 40 destes com o Programa de Gratuidade da Alimentação.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Atualmente não. O programa atende perfeitamente ao que se propõe. 40
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2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 615 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Unidade Executora: 24201 - Universidade Estadual do Maranhão

Problema: Baixa abrangência da uema no estado

Objetivo: Prover infraestrutura adequada paras as atividades de ensino, pesquisa e extensão

Público Alvo: Comunidade Acadêmica

Estratégia de Implementação: Instituir planos de vistoria das instalações das universidades e analisar os resultados das avaliações do inep e do cee a fim de cumprir as desmandas das
legislações quanto a infraestrutura e acessibilidade nos campi, dessa forma, dar-se-á o cumprimento da meta 14 do plano estadual de educação.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      102.636.305,00 Atual (B):      110.671.766,00 Variação (% B/A) =      7,83

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

102.636.305,00 110.671.766,00 16.432.037,34 11.044.857,86 11.042.209,91
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2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

24201 - UEMA 3278 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DOS CAMPI

Campi
Construído/
Aparelhado

Unidade(s) 9 26 288,89% 71.866.370,00 79.901.831,00 9.222.818,68 7.439.881,46 9,31% 3.102,57%

24207 - UEMASUL 3318 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DOS CAMPI NA REGIÃO TOCANTINA

Campi
Construído/
Aparelhado

Unidade(s) 1 1 100,00% 27.919.935,00 27.919.935,00 5.400.626,03 1.796.383,77 6,43% 1.554,23%

24207 - UEMASUL
4959 - MANUTENÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DOS CAMPI NA
REGIÃO TOCANTINA

Universidade
Desenvolvida Percentual 1 1 100,00% 2.850.000,00 2.850.000,00 1.808.592,63 1.808.592,63 63,46% 157,58%

TOTAL: 102.636.305,00 110.671.766,00 16.432.037,34 11.044.857,86

Média: Eficácia (B/A) = C 162,96%                        Eficiência (C/H) 1.604,79%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Atrasos no andamento da obra de construção do prédio do Centro de Ciências Agrárias, em Imperatriz.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

As principais entregas foram: o rígido seguimento das orientações da OMS, distribuição do kit de higienização, fornecimento de máscaras, sanitização dos ambientes de trabalho e de vivência.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

As principais entregas foram a inauguração do Campus de São Bento e o Auditório de Santa Inês.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Atualmente não. O programa atende perfeitamente ao que se propõe.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 593 - PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Unidade Executora: 24201 - Universidade Estadual do Maranhão

Problema: Necessidade de elevar a produção e inovação científica e tecnológica em prol do desenvolvimento do estado do maranhão.

Objetivo: Promover a qualificação, fortalecer a qualidade da pesquisa e do ensino de pós-graduação e fomentar a inovação científica e tecnológica

Público Alvo: Pesquisadores, Graduados e Graduandos

Estratégia de Implementação: 
Ofertar vagas para cursos e programas de ensino superior, por meio de convocação em editais; ofertar bolsas que auxiliem os estudantes e os estimulem
quanto a produção científica e conteúdo de inovação, cumprindo assim a meta 15 do plano estadual de educação e o compromisso 59 e parcerias com
instituições público e privadas.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      14.445.047,00 Atual (B):      19.450.863,00 Variação (% B/A) =      34,65

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

14.445.047,00 19.450.863,00 6.374.590,88 5.684.630,94 5.461.511,94
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

24201 - UEMA 4167 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO Curso Ofertado Unidade(s) 180 180 100,00% 6.100.000,00 11.105.816,00 5.109.353,00 4.547.096,00 40,94% 244,24%

24201 - UEMA 4803 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Projeto
Aprovado Unidade(s) 264 230 87,12% 3.980.000,00 3.980.000,00 944.000,00 841.200,00 21,14% 412,20%

24207 - UEMASUL 4950 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
NA REGIÃO TOCANTINA

Projeto
Aprovado Unidade(s) 70 70 100,00% 2.014.047,00 2.014.047,00 201.032,00 201.032,00 9,98% 1.001,85%

24207 - UEMASUL 4951 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA
REGIÃO TOCANTINA Curso Ofertado Unidade(s) 5 5 100,00% 2.351.000,00 2.351.000,00 120.205,88 95.302,94 4,05% 2.466,87%

TOTAL: 14.445.047,00 19.450.863,00 6.374.590,88 5.684.630,94

Média: Eficácia (B/A) = C 96,78%                        Eficiência (C/H) 1.031,29%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

A impossibilitadade da continuidade de oferta de aulas presenciais e a baixa produção científica dada a não realização e participação em eventos científicos. As principais entregas nesse
programa estão voltadas paraa continuidade da oferta de bolsas, sejam elas de pós-graduação, doutorado, mestrado ou fixação, totalizando R$ 1.495.600,00. A UEMASUL teve execução de
143 projetos de pesquisa que beneficiaram 334 discentes e o corpo docente, sendo 18 desses projetos de pesquisa com fomento da  FAPEMA, CNPq   e captação privada.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Os estudos de previsão de contaminação e estudos voltados para o efeito do Covid-19 no organismo humano.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Celebração do Convênio com a Universidade Vale do Itajaí - UNIVALI/Itajaí-SC, criando curso de Doutorado Interinstitucional com oferta de 14 vagas para o Corpo Docente. Oferta de 20 vagas
no Curso Autóctone de Mestrado Profissional em Letras, beneficiando 37 pós-graduandos. Criação de 03 cursos de Tocantina Especialização, ofertando 120 vagas para a comunidade

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Atualmente não. O programa atende perfeitamente ao que se propõe.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 616 - MAIS PESQUISA, INOVAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

Unidade Executora: 24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão

Problema: Produção limitada de pesquisa, ciência e inovação no maranhão e baixa aplicabilidade nos setores público e privado

Objetivo: Fomentar a pesquisa, ciência e inovação nas áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado.

Público Alvo: Estudantes, Comunidade Científica, Empresas, Startups e Setor Público

Estratégia de Implementação: 

Elaborar editais; incentivar a articulação entre instituições de ensino superior, institutos de pesquisa e empresas privadas; aproximar as temáticas atinentes
à pesquisa, tecnologia e inovação às necessidades e desafios dos setores público e privado; conceder bolsas de estudo que se enquadrem nas áreas
prioritárias e em setores estratégicos para o desenvolvimento do estado; promover eventos científicos e tecnológicos; fomentar e disseminar iniciativas
direcionadas a promoção do desenvolvimento socioeconômico do estado, bem como projetos voltados para criação de soluções de base tecnológica, que
possam dinamizar o mercado e elevar o nível de conhecimento produtivo do estado.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      71.729.865,00 Atual (B):      75.308.621,12 Variação (% B/A) =      4,99

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

71.729.865,00 75.308.621,12 40.266.121,00 40.247.917,60 39.243.807,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

24202 - FAPEMA 4168 - MAIS CIÊNCIA
Auxílio à
Pesquisa
Concedido

Unidade(s) 515 235 45,63% 27.647.925,00 29.605.532,79 14.861.644,67 14.861.644,67 50,20% 90,90%

24202 - FAPEMA 4290 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA Divulgação
Realizada Unidade(s) 535 5 0,93% 3.023.375,00 3.023.375,00 841.717,72 841.717,72 27,84% 3,36%

24202 - FAPEMA 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 4.582.397,00 4.653.997,00 3.404.021,04 3.385.817,64 72,75% 0,00%

24202 - FAPEMA 4739 - MAIS QUALIFICAÇÃO Bolsa
Concedida Unidade(s) 1.683 1.193 70,89% 23.944.056,00 24.305.040,32 16.761.016,24 16.761.016,24 68,96% 102,79%

24202 - FAPEMA 4740 - MAIS INOVAÇÃO Projeto
Aprovado Unidade(s) 457 63 13,79% 12.532.112,00 13.720.676,01 4.397.721,33 4.397.721,33 32,05% 43,01%

TOTAL: 71.729.865,00 75.308.621,12 40.266.121,00 40.247.917,60

Média: Eficácia (B/A) = C 26,25%                        Eficiência (C/H) 48,01%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50
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          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Devido à pandemia da Covid-19, algumas ações planejadas pela FAPEMA para o exercício de 2020 precisaram ser adaptadas ou canceladas. O quadro a seguir apresenta a execução
orçamentária da FAPEMA em 2020. Dentre as Ações Orçamentárias, a Ação 4290 Popularização da Ciência e a Ação 4740 Mais Inovação foram as mais afetadas pela pandemia. Como
podemos perceber, a primeira atingiu somente a marca percentual de 43,10% da execução orçamentária planejada e a segunda, 52,47%. A Ação 4290 contempla as subações Divulgação
Científica – Publicações, Divulgação Científica – Eventos e Divulgação Científica – Bolsas. Como impacto da pandemia, em 2020 foram cancelados o lançamento dos editais de Eventos
Científicos nº 01/2020 e outros editais previstos nessa Ação, como Juventude com Ciência e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Além disso, o Prêmio FAPEMA 2020 não
ocorreu como em edições anteriores. Foi realizado o evento online Homenageados Prêmio FAPEMA, a fim de homenagear os pesquisadores premiados entre 2005 e 2019. A Ação 4740
contou com investimentos em projetos de pesquisas e em concessão de bolsas com dotação orçamentária alocada nas subações Inovação - Auxílios, Inovação - Bolsas, Inovação - Gestão
Pública, além das subações específicas de convênios firmados com órgãos federais e de economia mista. Nesta ação orçamentária tivemos a suspensão do lançamento dos editais
Cooperação Internacional e Cidadão do Mundo. Verificamos, portanto, a necessidade de cancelamentos e do não lançamento de editais, cuja temática de execução contribuiriam para a
disseminação do Coronavírus, atendendo às orientações adotadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

No exercício de 2020, a FAPEMA lançou três editais voltados para o enfrentamento à Covid-19 e uma Chamada Pública. Os Editais FAPEMA/SES nºs 05/2020 e 08/2020 de 2020, oriundos de
uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), tiveram como objetivo contratar bolsistas para a complementação da força de trabalho nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
do Maranhão, atuando no atendimento à população e no combate à pandemia da Covid-19. Com o valor investido de R$ 447.600,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais),
oriundo do Governo do Estado do Maranhão e alocado no orçamento da FAPEMA, neste edital foram concedidas 88 bolsas, sendo 74 (setenta e quatro) para discentes e 14 (quatorze) para
docentes supervisores nas áreas: Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. O Edital FAPEMA nº 06/2020 teve como objetivo apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(PD&I) que visam contribuir significativamente para o enfrentamento da pandemia e pós-pandemia da COVID-19. Lançado com o valor de em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e aprovado
e investido um total de R$ 608.869,00 (seiscentos e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais), oriundo do Governo do estado do Maranhão e definido na programação financeira da
FAPEMA, o edital aprovou 19 (dezenove) projetos voltados para os eixos temáticos: prevenção, controle e manejo; diagnóstico; vacina e tratamento; epidemiologia e carga global de doença;
atenção básica à saúde. A Chamada Pública PPSUS MA nº 09/2020, na linha de ação Mais Ciência, uma parceria com o Ministério da Saúde (MS) e o CNPq que contou com 19 propostas
aprovadas, sendo 11 delas com pesquisas voltadas para a Covid-19, com investimento de R$ 1.334.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil reais), sendo o valor de R$ 334.000,00
(trezentos e trinta e quatro mil reais) oriundo do tesouro estadual, alocado no orçamento da FAPEMA.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Em que pese o quadro pandêmico em que se encontra o país, no exercício de 2020, a FAPEMA obteve resultados positivos e avanços importantes para a ciência e tecnologia do estado do
Maranhão e, como visto no Quadro 1, investiu o valor de R$ 40.580.767,75 (quarenta milhões, quinhentos e oitenta mil, setecentos e sessenta e sete reais, e setenta e cinco centavos). Como
destaques, podemos citar: Chamada Pública PPSUS MA nº 09/2020, na linha de ação Mais Ciência, uma parceria com o Ministério da Saúde (MS) e o CNPq que tem como objeto  apoiar
financeiramente projetos de pesquisa que promovam a  melhoria  da  qualidade  da  atenção  à  saúde  no  Maranhão  (MA), com investimento de R$ 1.334.000,00 (um milhão, trezentos e
trinta e quatro mil reais), sendo o valor de R$ 334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais) oriundo do tesouro estadual, alocado no orçamento da FAPEMA. Nas linha de ação Mais
Qualificação foi investido o valor de R$ 16.751.517,92 (dezesseis milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), por meio dos editais e
acordos de cooperação, com a concessão de 1.267 bolsas novas e beneficiando 3.777 estudantes e pesquisadores contemplados em editais novos e lançados em anos anteriores, vigentes
em 2020, nas modalidades de bolsas de formação, pesquisa e extensão de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado, Pós-doutorado e outras modalidades atreladas a projetos de temáticas
específicas, com foco nas áreas prioritárias e em setores estratégicos para o desenvolvimento do estado.Destacamos na linha de ação Mais Inovação, os editais relacionados à concessão de
bolsas nos programas Inova Maranhão e Inovação em Gestão Pública, com investimentos no valor de R $2.318.360,00 (dois milhões, trezentos e dezoito mil e trezentos e sessenta reais).

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

47



EMISSÃO

14/5/2021 15:22:51

EXERCÍCIO

2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

É possível constatar que os indicadores do PPA 2020-2023, exercício de 2020, da FAPEMA apresentaram evoluções bastante significativas para a pesquisa científica e tecnológica no estado
do Maranhão e alinhadas ao seu planejamento estratégico inicial, apesar do quadro pandêmico. No entanto, com vistas à correção de desvios de execução e à melhoria de alocação de
recursos, especificamente no programa INOVA Maranhão, edital STARTUPS, em parceria com a SECTI, foi proposta a fragmentação do recurso dotado para o edital, criando novos editais com
foco no desenvolvimento de habilidades que possam otimizar os resultados previstos. Ressaltamos a expectativa de que os editais regulares, de grande importância para o desenvolvimento de
pesquisas científicas no estado, não puderam ser lançados ou foram cancelados em 2020, em função do cenário econômico atual, voltem a ser divulgados atendendo reivindicações oriundas
da comunidade científica. Um exemplo seria o Edital Universal cujo objetivo é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas diversas áreas do conhecimento,
desenvolvidos em instituições de ensino superior e/ou pesquisa públicas ou privadas sem fins lucrativos, sediadas no estado do Maranhão, que teve sua última edição no ano de 2019, não
ocorrendo nos anos subsequentes. Outros exemplos contemplam cancelamentos ou suspensão de editais referentes à Ação 4290 Popularização da Ciência e à Ação 4740 Mais Inovação, em
especial, os editais de Cooperação Internacional.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 578 - MAIS ESPORTE E LAZER

Unidade Executora: 45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Problema:

Baixa abrangência de ações governamentais e quantidade de espaços e equipamentos de esporte e lazer no estado do maranhão. segundo relatórios de
gestão da sedel de 2010 a 2018, o número de espaços de esporte e lazer no estado ainda é insuficiente para atender a demanda da população. de acordo
com o inventário esportivo do ibge (2016), apenas 8 municípios possuem infraestrutura adequada para a prática de atividades esportivas e recreativas.
mesmo com dificuldades orçamentárias e financeiras, a partir de 2015, o governo do estado, ampliou o número de municípios atendidos com ações das
áreas de esporte lazer, saindo de 64 municípios atendidos em 2010 para 158.

Objetivo: Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte e lazer enquanto direito social, integrado às demais políticas públicas, favorecendo o
desenvolvimento humano, a inclusão social e respeitando a diversidade cultural maranhense

Público Alvo: Estudantes, Atletas, Profissionais do Esporte e Lazer e População em Geral

Estratégia de Implementação: 
Contratos de repasses e convênios celebrados com administração pública federal e municipais, entidades sem fins lucrativos e instituições de ensino;
editais de chamamento público para projetos; convênios com administração pública federal e municipais, entidades sem fins lucrativos e instituições de
ensino; e parcerias com administração pública federal e municipais, federações, ligas esportivas, entidades sem fins lucrativos e instituições de ensino.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      31.175.580,00 Atual (B):      44.553.930,85 Variação (% B/A) =      42,91

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

31.175.580,00 44.553.930,85 25.430.384,30 24.610.266,92 24.584.980,51
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

45101 - SEDEL
3259 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE ESPAÇOS DESTINADOS AO ESPORTE E
LAZER - SEDEL

Espaço
Construído,
Reformado e
Modernizado

Unidade(s) 5 3 60,00% 6.833.845,00 12.853.853,02 2.140.397,63 2.140.397,63 16,65% 360,32%

45101 - SEDEL 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 13.577.544,00 13.577.544,00 10.822.235,06 10.767.591,34 79,30% 0,00%

45101 - SEDEL 4703 - MAIS ESPORTE EDUCACIONAL Pessoa
Beneficiada Unidade(s) 2.500 2.200 88,00% 3.253.026,00 2.184.000,00 1.087.267,00 1.087.267,00 49,78% 176,77%

45101 - SEDEL 4714 - PROMOÇÃO DO LAZER - SEDEL Pessoa
Beneficiada Unidade(s) 4.800 4.504 93,83% 423.539,00 1.754.338,00 993.961,40 574.808,40 32,76% 286,38%

45101 - SEDEL
4717 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER -
SEDEL

Espaço de
Esporte e Lazer
Mantido e/ou
Conservado

Unidade(s) 19 19 100,00% 5.353.626,00 5.284.600,00 4.049.188,24 3.965.055,94 75,03% 133,28%

45101 - SEDEL 4896 - PROMOÇÃO DO ESPORTE - SEDEL Pessoa
Beneficiada Unidade(s) 3.500 3.700 105,71% 1.094.000,00 1.094.000,00 734.279,35 734.279,35 67,12% 157,50%

45901 - FUNESP
3315 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE ESPAÇOS DESTINADOS AO ESPORTE E
LAZER - FUNESP

Espaço
Construído,
Reformado e
Modernizado

Unidade(s) 1 0 0,00% 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

45901 - FUNESP 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Pessoa
Beneficiada Unidade(s) 0 0 0,00% 20.000,00 0,63 0,00 0,00 0,00% 0,00%

45901 - FUNESP 4939 - PROMOÇÃO DO ESPORTE - FUNESP Pessoa
Beneficiada Unidade(s) 0 0 0,00% 50.000,00 0,37 0,00 0,00 0,00% 0,00%

45901 - FUNESP
4940 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER -
FUNESP

Espaço de
Esporte e Lazer
Mantido e/ou
Conservado

Unidade(s) 38 33 86,84% 120.000,00 7.005.594,00 5.603.055,62 5.340.867,26 76,24% 113,91%

45901 - FUNESP 4941 - PROMOÇÃO DO LAZER - FUNESP Pessoa
Beneficiada Unidade(s) 0 0 0,00% 50.000,00 0,83 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 31.175.580,00 44.553.930,85 25.430.384,30 24.610.266,92

Média: Eficácia (B/A) = C 53,44%                        Eficiência (C/H) 122,82%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

A pandemia do COVID-19 impactou fortemente as ações da SEDEL, que em sua maioria são realizadas de forma presencial, uma vez que as medidas sanitárias restringiram atividades
esportivas, recreativas e de lazer. Os principais eventos do esporte educacional e de rendimento foram adiados para 2021, como os Jogos Olímpicos do Japão, Jogos Paralímpicos, Jogos
Escolares da Juventude, Jogos Paralímpicos Brasileiros e Jogos Escolares Maranhenses. Entre as principais entregas prejudicadas temos as da ação 4703 Mais Esporte Educacional, uma vez
que não aconteceram os JEMs 2020, PARAJEMs 2020, Jogos Escolares da Juventude 2020 entre outras competições a nível estadual, regional e nacional. Para evidenciar o impacto na ação
acima citada temos que em 2020, a meta planejada era de 90.000 pessoas beneficiadas com meta realizada de 2.200 pessoas beneficiadas.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Distribuição de 3 máscaras para cada um dos 163 funcionários da SEDEL; Cessão do alojamento do Estádio Castelão no período de 03/04 a 31/05/2020 para acolhimento de pessoas em
situação de rua, como forma de prevenir a transmissão do COVID-19. Foram acolhidas 1.000 pessoas em parceria com a Prefeitura Municipal de São Luís; Implantação do ‘Conecta SEDEL’,
com objetivo de contribuir com a saúde física e mental, em plena pandemia. O público acompanhou aulas com profissionais de Educação Física, palestras, entrevistas, entre outros conteúdos,
no formato ao vivo (lives) ou gravado, na própria rede social Instagram @sedel_ma. A iniciativa teve 5.419 visualizações e 22 vídeos; Realização de testagem nos funcionários da SEDEL,
beneficiando 120 servidores.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Apesar das limitações das atividades finalísticas da SEDEL em caráter presencial, em virtude das medidas sanitárias para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, foram executados
projetos e atividades, com ênfase na revitalização dos espaços esportivos e de lazer do Estado, uma vez que a infraestrutura esportiva necessitava de tal intervenção. Entre essas iniciativas
destacaram-se duas, a saber: Ação 4717 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER – SEDEL com boa eficácia (=1) e muito eficiente (= 1,33),
apresentando em 2020, o resultado de 19 espaços de esporte e lazer mantido e/ou conservado; e Ação 4940 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER –
FUNESP que embora apresente um resultado de não eficácia (= 0,87), apresenta um resultado de muito eficiente (=1,14), conforme Avaliação Física e Financeira, obtendo em 2020, o
resultado de 33 espaços de esporte e lazer mantido e/ou conservado.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

A SEDEL avalia que o Programa não precisa ser modificado quanto às metas, ações e produtos, porém entende-se que precisa aperfeiçoar a sistemática de avaliação interna dele. Nesse
sentido, a ASPLAN está desenvolvendo uma metodologia de avaliação de todas as iniciativas e seus respectivos impactos nos resultados do programa, para melhorar a performance dos
indicadores apresentados.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 617 - ENFRENTAMENTO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL

Unidade Executora: 21101 - Secretaria de Estado da Saúde

Problema: Rede de atenção à saúde materna e infantil fragmentada e pouco resolutiva.

Objetivo: Reduzir em 10% ao ano o número absoluto de mortalidade materna e taxa de mortalidade infantil

Público Alvo: Mulher em Idade Fértil, Gestantes e Crianças Menor

Estratégia de Implementação: 

Implementação da linha de cuidado materna e infantil, através da planificação da atenção à saúde, em parceria com o ministério da saúde, conass e
hospital albert einstein; qualificação da aps nos municípios do plano mais idh através da força estadual de saúde; apoio aos municípios para ampliar à
adesão ao pré-natal através do cheque cesta básica gestante; qualificação dos profissionais da aps, atenção especializada e atenção hospitalar em
parceria com a opas/oms-brasil; implementação dos ambulatórios  de atenção especializada  de forma regionalizada e integrada; pactuação de fluxos e
protocolos assistenciais e de acesso; apoio e vigilância da referências regionalizadas do parto e nascimento, modernização de unidades de saúde
referências para parto.; ampliação da  investigação de óbitos maternos e infantil nas 19 regiões de saúde.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      41.984.513,00 Atual (B):      19.171.844,00 Variação (% B/A) =      -54,34

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

41.984.513,00 19.171.844,00 18.970.843,40 13.947.725,69 13.947.725,69
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

21901 - FES 3293 - QUALIFICAÇÃO DA LINHA DE
CUIDADO MATERNA E INFANTIL

Pessoa
Beneficiada Unidade(s) 200.000 11.702 5,85% 21.500.000,00 4.854.300,00 4.653.300,00 4.653.300,00 95,86% 6,10%

21901 - FES 3294 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DA REDE MATERNA E INFANTIL

Município
Beneficiado Unidade(s) 2 0 0,00% 2.034.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

21901 - FES 4841 - FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE Pessoa
Beneficiada Unidade(s) 21.645 4.323,67 19,98% 18.100.000,00 14.317.544,00 14.317.543,40 9.294.425,69 64,92% 30,77%

21901 - FES 4911 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA LINHA DE
CUIDADO MATERNO E INFANTIL

Município
Beneficiado Unidade(s) 2,17 0 0,00% 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 41.984.513,00 19.171.844,00 18.970.843,40 13.947.725,69

Média: Eficácia (B/A) = C 6,46%                        Eficiência (C/H) 9,22%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF
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1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

 1- Na Redução de Óbitos maternos por Causas Evitáveis. IMPACTO: muitas gestantes chegaram às referências com suas condições maternas prejudicadas, em situações de co-morbidades
desestabilizadas tanto pela diminuição do seu acesso aos serviços de pré-natal e ao monitoramento de sua situação de saúde, quanto pelos desdobramentos desfavoráveis pela infecção pelo
COVID-19).
2- Na qualificação dos serviços de Parto e Nascimento. IMPACTO: força operacional de assistência comprometida com superlotações, déficit de profissionais atuantes em decorrência de
estarem em grupos de risco, por estarem em isolamento domiciliar por suspeita ou contaminação pelo COVID-19, por terem desenvolvido quadros graves e ainda estarem em reabilitação e
outros que foram a óbito pelo mesmo problema.
3- No funcionamento do Centro Sentinela de Planejamento Reprodutivo da Maternidade Benedito Leite. (IMPACTO: suspensão das rodas presenciais de acolhimento das mulheres que
buscam os serviços por livre demanda. Redução dos atendimentos eletivos nos períodos em que a onda de contágio estava elevada).
4- Atividades presenciais da Planificação foram suspensas.3293 – Qualificação da Linha de Cuidado Materna e Infantil   3294 – Implantação da Rede Materna e Infantil    1- Foram suspensas
temporariamente as análises para entrega de novos Ambulatórios de Atenção Especializada e ampliação da Planificação em novos territórios 4911 – Vigilância em Saúde na Linha de Cuidado
Materna e Infantil     1- Demora nas investigações de óbitos maternos e infantis; O cenário de pandemia por COVID-19 no Brasil, e no tocante o Estado de Maranhão, trouxe grandes desafios
para execução das ações previstas para o alcance da meta da Programação Anual de Saúde, havendo dificuldade na execução da logística da maioria das ações planejadas.
Considerando que, para o alcance da meta planejada da Força Estadual de Saúde quanto à redução da mortalidade materna e infantil e da hanseníase, as atividades foram realizadas nos
territórios, de casa em casa, e nas UBS, tendo como áreas de atuação, as localidades mais remotas, de mais difícil acesso, e preferencialmente, sem cobertura de atenção primária em saúde.
Houve comprometimento no alcance das metas devido a equipe ter sido direcionada para as ações de enfrentamento da COVID 19, com o desenvolvimento de atividades estratégicas, junto à
SES e municípios. Essas atividades contemplaram desde a atuação das equipes referente às ações de vigilância em saúde, àquelas relacionadas à testagem quanto à assistência à população
geral e de grupos de maior vulnerabilidade.
             Quanto à redução da mortalidade materna, houve uma diminuição no acesso das gestantes na assistência ao pré-natal realizada pelas equipes de saúde da família nos municípios,
dificultando a identificação precoce das situações de risco e de co-morbidades das gestantes. No que se refere à prevenção dos cânceres de mama e colo do útero, e violência contra mulher,
esse cenário de pandemia comprometeu a oferta e acesso aos de serviços de saúde  nos municípios, dentre elas podemos citar a redução de consultas de pré-natal, coleta de citopatológico,
mamografias, educação em saúde nos Centros de Saúde Sexual e Reprodutivas (Centros Sentinelas), redução de mobilização social para prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra mulher, refletindo diretamente no aumento dos indicadores da mortalidade materna e prevenção do câncer do colo de útero e controle do câncer de mama.
            No indicador da cobertura vacinal da criança, no Estado do Maranhão, houve uma queda na procura por vacinação em decorrência das medidas de restrição e lockdown ocorrido no
território maranhense.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

3293 – Qualificação da Linha de Cuidado Materna e Infantil  - 1- Construção de fluxo de referência para Gestantes, Recém-Nascidos e Crianças para atendimento de Síndromes Respiratórias
Agudas Graves.
2- Investimento em adequação de leitos com equipamentos de maior densidade tecnológica como respiradores e aumento da rede de gases medicinais. 3294 – Implantação da Rede Materna
e Infantil   3- Ampliação na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão de 31 leitos de obstetrícia clínica para tratamento de infecção pelo COVID-19 e 10 leitos de UTI Materna
COVID-19. Além da adequação de 04 leitos da UTI materna já existente para atendimento exclusivo ao COVID-19.
4- Adequação de 39 leitos de retaguarda materna para dar rotatividade ao fluxo das maternidades superlotadas na região metropolitana preservando a porta da referência para COVID-19,
prematuridade e afecções maternas descompensadas que demandam suporte de UTI. 5- Ampliação de 15 leitos de cuidados neonatais na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão,
para aumento do acesso aos Recém-Nascidos de Risco. Ficando a unidade neonatal da unidade com 75 leitos exclusivos para recém-nascidos de risco e organizados  para atendimento da
demanda COVID-19 conforme se apresentam casos suspeitos nesse público alvo 4841 – Força Estadual de Saúde    1- Ações estratégicas no combate à Pandemia ocasionada pelo
Coronavírus – Covid 19 (ações de vigilância em saúde, àquelas relacionadas à testagem e assistência à população geral e de grupos de maior vulnerabilidade. Dentre essas atividades tem-se:
Centro de Testagem – CT; Unidades de Pronto Atendimento (UPA) – Estrutura das Tendas; Call Center; Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS; Apoio
Institucional para as ações de controle da pandemia por covid-19; Ações nas áreas indígenas, quilombolas, de terreiros e em instituições de longa permanência). 
2- Monitoramento clínico e epidemiológico das pessoas com exame detectável para covid-19 em domicílio;
3- Médicos da FESMA inseridos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) – Estrutura das Tendas e Hospitais de Campanha;

4- Atendimento por meio de Call Center - Também foram disponibilizados profissionais das equipes FESMA para atuarem no Call Center, serviço no qual a população busca informações sobre
as medidas de prevenção e controle da covid-19. Assim como, sintomatologia, transmissibilidade, fatores de risco, sinais de gravidade, e serviços de testagem e assistência disponíveis;
5- Municípios atendidos pelas equipes da FESMA: Cajari, Pedro do Rosário, Serrano do Maranhão,  Amapá do Maranhão,  Centro Nono do Maranhão, João do Carú,  Satubinha, Governador
Newton Bello, Lagoa Grande, São Raimundo Doca Bezerra, São Roberto, Brejo de Areia, Conceição do Lago Açu, Marajá do Sena, Milagres, Água Doce, Santana do Maranhão, Araioses,
São João do Sóter,  Aldeias Altas, Afonso Cunha, São Francisco do MA, Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieira, Arame, Itaipava do Grajau,  Santa Filomena, Belágua,  Primeira Cruz,  Santo
Amaro,  Imperatriz, São Luís, Balsas, Açailândia, Penalva, Matinha, Pinheiro, Zé Doca, Santa Inês, Santa Luzia, Pedreiras, Lago da Pedra, Bacabal, Codó, Coroatá, Chapadinha, Caxias,
Timon, Grajaú, Barra do Corda, Itapecuru Mirim, Vargem grande. 4911 – Vigilância em Saúde na Linha de Cuidado Materna e Infantil     1- Operacionalização do Comitê de Mortalidade
Materna e Infantil com análise, investigação e estudo dos óbitos materno e infantis por COVID-19 no Estado do Maranhão. Os profissionais da FESMA atuaram em vários pontos de
assistência no enfrentamento a covid-19, em São Luís e aldeias indígenas. Foi realizada atividades estratégicas no enfrentamento a COVID 19 que contemplaram desde às ações de vigilância
em saúde, àquelas relacionadas à testagem e assistência à população.
 Centro de Testagem Beira Mar – CT.
 A FESMA esteve presente desde a estruturação do Centro de Testagem Beira Mar, somando esforços com os profissionais locais
 Monitoramento clínico e epidemiológico das pessoas com exame detectável para covid-19 em domicílio - Foram profissionais enfermeiros da FESMA os responsáveis pela implantação do
processo de monitoramento clínico e epidemiológico para covid-19, no estado do Maranhão, junto ao CIEVS. Equipe que posteriormente foi ampliada e fortalecida com mais profissionais da
FESMA, também de outras profissões de saúde, e profissionais da Secretaria de Estado da Saúde - O processo de monitoramento clínico e epidemiológico para covid-19 contribui para o
fortalecimento das ações de controle da pandemia. Possibilitando a redução da transmissibilidade e disseminação da doença, por meio do acompanhamento e orientação das pessoas com
exames detectáveis para covid-19, e também de seus contatos.  
 A FESMA também disponibilizou profissionais psicólogos, para as atividades de suporte psicológico ofertadas às pessoas com exame detectável para covid-19 e seus contatos domiciliares.
Assim como, profissionais assistentes sociais para o serviço de investigação de óbitos por covid-19.
O monitoramento clínico e epidemiológico é iniciado no momento em que o indivíduo for diagnosticado com exame detectável para SARS-CoV-2. E, realizado pelos profissionais de saúde, por
meio telefônico. São realizadas ligações telefônicas, nas quais são fornecidas orientações à essas pessoas e seus contatos domiciliares; realizado escuta e acolhimento aos mesmos; e
coletado informações.
Devendo ser realizado a cada 24 horas para pessoas com 60 anos ou mais e/ou que possuam comorbidade ou condição de saúde específica, de maior vulnerabilidade para gravidade da
doença. Para os demais indivíduos o monitoramento deve ser realizado a cada 48 horas.
 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) – Estrutura das Tendas - Foram disponibilizados profissionais médicos e enfermeiros das equipes da FESMA, para suporte assistencial em urgência e
emergência, nas tendas implantadas em UPA, na capital e municípios do interior do estado. As unidades contempladas foram: UPA Itaqui Bacanga, UPA Cidade Operária e UPA Araçagi em
São Luís; e UPA São José em Imperatriz. Além dos Hospitais de Campanha, nos municípios de Bacabal e Timon, 
 Call Center - Também foram disponibilizados profissionais das equipes FESMA para atuarem no Call Center, serviço no qual a população busca informações sobre as medidas de prevenção
e controle da covid-19.   Ações nas áreas indígenas e quilombolas - As atividades desenvolvidas foram de assistência às populações indígenas e quilombolas. A FESMA contribuiu para
operacionalizar as atividades realizadas nas aldeias do DSEI, em parceria com as equipes dos polos de saúde indígenas. E, também em áreas quilombolas visando suprir as necessidades
locais, especialmente nos territórios de maior vulnerabilidade, nessas populações, realizou-se os testes rápidos para detecção de anticorpo Igm/Igg para SARS-CoV-2, e notificação à
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, considerando o período oportuno para a realização da referida testagem. 
 Construção de Nota técnica de Atenção à Saúde das gestantes, puérperas, recém nascidos, criança no contexto das emergências em saúde pública em decorrência do covid 19;
 Fortalecimento e ampliação do número de gestantes no Programa Cheque Cesta Básica;
 Monitoramento e investigação dos óbitos maternos por Covid-19 nos municípios em 2020;
 Ampliação de leitos obstétricos e construção de fluxo de referência para gestantes, recém-nascido e crianças para atendimento de Síndromes Respiratórias Agudas Graves.
 Investigação e monitoramento de casos de síndromes respiratórias e Covid na criança; 
 Doação de máscaras de tecido e álcool em gel durante campanhas de saúde do adolescente e aleitamento materno;
 Incentivo através de coleta e doação de frascos para apoio do aleitamento materno em tempos de pandemia;
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3293 – Qualificação da Linha de Cuidado Materna e Infantil  - 1- Construção de fluxo de referência para Gestantes, Recém-Nascidos e Crianças para atendimento de Síndromes Respiratórias
Agudas Graves.
2- Investimento em adequação de leitos com equipamentos de maior densidade tecnológica como respiradores e aumento da rede de gases medicinais. 3294 – Implantação da Rede Materna
e Infantil   3- Ampliação na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão de 31 leitos de obstetrícia clínica para tratamento de infecção pelo COVID-19 e 10 leitos de UTI Materna
COVID-19. Além da adequação de 04 leitos da UTI materna já existente para atendimento exclusivo ao COVID-19.
4- Adequação de 39 leitos de retaguarda materna para dar rotatividade ao fluxo das maternidades superlotadas na região metropolitana preservando a porta da referência para COVID-19,
prematuridade e afecções maternas descompensadas que demandam suporte de UTI. 5- Ampliação de 15 leitos de cuidados neonatais na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão,
para aumento do acesso aos Recém-Nascidos de Risco. Ficando a unidade neonatal da unidade com 75 leitos exclusivos para recém-nascidos de risco e organizados  para atendimento da
demanda COVID-19 conforme se apresentam casos suspeitos nesse público alvo 4841 – Força Estadual de Saúde    1- Ações estratégicas no combate à Pandemia ocasionada pelo
Coronavírus – Covid 19 (ações de vigilância em saúde, àquelas relacionadas à testagem e assistência à população geral e de grupos de maior vulnerabilidade. Dentre essas atividades tem-se:
Centro de Testagem – CT; Unidades de Pronto Atendimento (UPA) – Estrutura das Tendas; Call Center; Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS; Apoio
Institucional para as ações de controle da pandemia por covid-19; Ações nas áreas indígenas, quilombolas, de terreiros e em instituições de longa permanência). 
2- Monitoramento clínico e epidemiológico das pessoas com exame detectável para covid-19 em domicílio;
3- Médicos da FESMA inseridos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) – Estrutura das Tendas e Hospitais de Campanha;

4- Atendimento por meio de Call Center - Também foram disponibilizados profissionais das equipes FESMA para atuarem no Call Center, serviço no qual a população busca informações sobre
as medidas de prevenção e controle da covid-19. Assim como, sintomatologia, transmissibilidade, fatores de risco, sinais de gravidade, e serviços de testagem e assistência disponíveis;
5- Municípios atendidos pelas equipes da FESMA: Cajari, Pedro do Rosário, Serrano do Maranhão,  Amapá do Maranhão,  Centro Nono do Maranhão, João do Carú,  Satubinha, Governador
Newton Bello, Lagoa Grande, São Raimundo Doca Bezerra, São Roberto, Brejo de Areia, Conceição do Lago Açu, Marajá do Sena, Milagres, Água Doce, Santana do Maranhão, Araioses,
São João do Sóter,  Aldeias Altas, Afonso Cunha, São Francisco do MA, Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieira, Arame, Itaipava do Grajau,  Santa Filomena, Belágua,  Primeira Cruz,  Santo
Amaro,  Imperatriz, São Luís, Balsas, Açailândia, Penalva, Matinha, Pinheiro, Zé Doca, Santa Inês, Santa Luzia, Pedreiras, Lago da Pedra, Bacabal, Codó, Coroatá, Chapadinha, Caxias,
Timon, Grajaú, Barra do Corda, Itapecuru Mirim, Vargem grande. 4911 – Vigilância em Saúde na Linha de Cuidado Materna e Infantil     1- Operacionalização do Comitê de Mortalidade
Materna e Infantil com análise, investigação e estudo dos óbitos materno e infantis por COVID-19 no Estado do Maranhão. Os profissionais da FESMA atuaram em vários pontos de
assistência no enfrentamento a covid-19, em São Luís e aldeias indígenas. Foi realizada atividades estratégicas no enfrentamento a COVID 19 que contemplaram desde às ações de vigilância
em saúde, àquelas relacionadas à testagem e assistência à população.
 Centro de Testagem Beira Mar – CT.
 A FESMA esteve presente desde a estruturação do Centro de Testagem Beira Mar, somando esforços com os profissionais locais
 Monitoramento clínico e epidemiológico das pessoas com exame detectável para covid-19 em domicílio - Foram profissionais enfermeiros da FESMA os responsáveis pela implantação do
processo de monitoramento clínico e epidemiológico para covid-19, no estado do Maranhão, junto ao CIEVS. Equipe que posteriormente foi ampliada e fortalecida com mais profissionais da
FESMA, também de outras profissões de saúde, e profissionais da Secretaria de Estado da Saúde - O processo de monitoramento clínico e epidemiológico para covid-19 contribui para o
fortalecimento das ações de controle da pandemia. Possibilitando a redução da transmissibilidade e disseminação da doença, por meio do acompanhamento e orientação das pessoas com
exames detectáveis para covid-19, e também de seus contatos.  
 A FESMA também disponibilizou profissionais psicólogos, para as atividades de suporte psicológico ofertadas às pessoas com exame detectável para covid-19 e seus contatos domiciliares.
Assim como, profissionais assistentes sociais para o serviço de investigação de óbitos por covid-19.
O monitoramento clínico e epidemiológico é iniciado no momento em que o indivíduo for diagnosticado com exame detectável para SARS-CoV-2. E, realizado pelos profissionais de saúde, por
meio telefônico. São realizadas ligações telefônicas, nas quais são fornecidas orientações à essas pessoas e seus contatos domiciliares; realizado escuta e acolhimento aos mesmos; e
coletado informações.
Devendo ser realizado a cada 24 horas para pessoas com 60 anos ou mais e/ou que possuam comorbidade ou condição de saúde específica, de maior vulnerabilidade para gravidade da
doença. Para os demais indivíduos o monitoramento deve ser realizado a cada 48 horas.
 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) – Estrutura das Tendas - Foram disponibilizados profissionais médicos e enfermeiros das equipes da FESMA, para suporte assistencial em urgência e
emergência, nas tendas implantadas em UPA, na capital e municípios do interior do estado. As unidades contempladas foram: UPA Itaqui Bacanga, UPA Cidade Operária e UPA Araçagi em
São Luís; e UPA São José em Imperatriz. Além dos Hospitais de Campanha, nos municípios de Bacabal e Timon, 
 Call Center - Também foram disponibilizados profissionais das equipes FESMA para atuarem no Call Center, serviço no qual a população busca informações sobre as medidas de prevenção
e controle da covid-19.   Ações nas áreas indígenas e quilombolas - As atividades desenvolvidas foram de assistência às populações indígenas e quilombolas. A FESMA contribuiu para
operacionalizar as atividades realizadas nas aldeias do DSEI, em parceria com as equipes dos polos de saúde indígenas. E, também em áreas quilombolas visando suprir as necessidades
locais, especialmente nos territórios de maior vulnerabilidade, nessas populações, realizou-se os testes rápidos para detecção de anticorpo Igm/Igg para SARS-CoV-2, e notificação à
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, considerando o período oportuno para a realização da referida testagem. 
 Construção de Nota técnica de Atenção à Saúde das gestantes, puérperas, recém nascidos, criança no contexto das emergências em saúde pública em decorrência do covid 19;
 Fortalecimento e ampliação do número de gestantes no Programa Cheque Cesta Básica;
 Monitoramento e investigação dos óbitos maternos por Covid-19 nos municípios em 2020;
 Ampliação de leitos obstétricos e construção de fluxo de referência para gestantes, recém-nascido e crianças para atendimento de Síndromes Respiratórias Agudas Graves.
 Investigação e monitoramento de casos de síndromes respiratórias e Covid na criança; 
 Doação de máscaras de tecido e álcool em gel durante campanhas de saúde do adolescente e aleitamento materno;
 Incentivo através de coleta e doação de frascos para apoio do aleitamento materno em tempos de pandemia;

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números. 56
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Ø  Das maternidades de gestão estadual (16 no total), 15 instituições realizam triagens neonatais, sendo que 15 realizam o teste do olhinho, coraçãozinho e pezinho; 11 realizam o teste da
linguinha e 7 realizam o teste da orelhinha;  Foram distribuídas 101.640 cadernetas da criança para todas as regionais de saúde encaminharem para os 217 municípios, incluindo as
maternidades de gestão estadual da região metropolitana;
 Atendimento da FESMA:
 Gestante, criança e pessoas com hanseníase. - 1.996 Atendimentos
 Síndrome Gripal e pessoas com Covid19.-  49.004 atendimentos  Monitoramento e acompanhamento dos casos positivo a Covid 19 - 42.720 acompanhamentos
 Testes rápidos para Covid19 em áreas indígenas e quilombolas - 3.846 testes
 Capacitações para profissionais da saúde dos municípios -  12 capacitações 3293 – Qualificação da Linha de Cuidado Materna e Infantil  1- Inserção de 1012 Dispositivos Intrauterinos pelo
Centro Sentinela de Planejamento Reprodutivo da Maternidade Benedito Leite;
2- 303 gestantes em situação de emergência obstétrica foram atendidas por equipes com apoio remoto manejo de emergências pela Sala Cuidar e 604 vidas salvas (mães e bebês).
3- Projeto Lean nas emergências sendo operacionalizado na MACMA com o objetivo de otimizar a capacidade instalada da unidade, fortalecendo a rotatividade de leitos e reduzindo a
superlotação e apoiando a construção  e implementação do Gabinete de Crise no período inicial da Pandemia por COVID-19 (foram realizados ). Esse projeto ocorreu em 16 dias, com 8
encontros no decorrer do ano de 2020.
4- Operacionalização de 04 Ambulatórios de Atenção Especializada em Caxias, Timon, Balsas e Colinas 3294 – Implantação da Rede Materna e Infantil   5- Ampliação de 15 leitos de cuidados
neonatais na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, para aumento do acesso aos Recém-Nascidos de Risco.
6- Ampliação de 10 leitos de cuidados neonatais no Complexo Hospitalar Materno Infantil do Maranhão – Unidade Benedito Leite, para aumento do acesso aos Recém-Nascidos de Risco.
7- Inauguração do Hospital da Criança de Colinas.
8- Adequação de 10 leitos pediátricos e 09 leitos de UTI pediátrica exclusiva para COVID-19 no Hospital;
4841 – Força Estadual de Saúde    4841 – Força Estadual de Saúde      1- Ações intensivas e efetivas relacionadas ao controle da hanseníase (realizam intensa e contínua busca ativa de
casos novos, acompanhamento daqueles que estão em tratamento e avaliação de contatos);
2- Promoção do impacto social e o fortalecimento e a efetividade da Atenção Primária em Saúde (APS) com a realização de consultas clínicas gerais nas localidades mais remotas nos
territórios de atuação;
3- Promover o atendimento à população geral pela Força Estadual de Saúde nos municípios, através de Consultas de Clinica Geral, Consulta à pessoas com hanseníase, Consulta para
avaliação dermato neurológica, Exames de contatos de casos de hanseníase, Consultas de sintomáticos dermatológicos, Assistência à população atingida pelas enchentes, Centro de
Testagem (CT). 
4911 – Vigilância em Saúde na Linha de Cuidado Materna e Infantil   1- Realização de 01 Oficina Remota de Atualização de Profissionais da Saúde em Manejo de Gestante com HIV  

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

       Considerando a performance do programa com índices de 6,46% (Eficácia) e Eficiência com 9,22%, entende-se que o programa continua sendo viável. Entretanto, em decorrência da
pandemia, algumas estratégias de execução deverão ser adaptadas ao cenário epidemiológico atual, exigindo, portanto, que sejam reavaliadas a meta física e o indicador de resultado de
algumas ações para os próximos anos subsequentes da vigência do PPA.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 597 - ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade Executora: 21901 - FES - Unidade Central

Problema: Elevadas taxas de morbimortalidade de doenças, agravos e permanência de riscos à saúde da população.

Objetivo: Fortalecer a atenção primária e vigilância em saúde para o desenvolvimento de ações resolutivas no território de abrangência

Público Alvo: População Maranhense.

Estratégia de Implementação: 

A secretaria de estado da saúde do maranhão, por meio da secretaria adjunta da política de atenção primária e vigilância em saúde - sapapvs desenvolve
de forma integrada ações de promoção, prevenção e controle de agravos e doenças com outras instituições tais como: secretaria de estado da mulher
facilitando o acesso das mulheres à serviços como mamografia, exames citopatológicos; secretaria de estado da articulação políticas públicas contribuindo
para facilitar as relações intergestores; secretaria de estado de direitos humanos e participação popular no acesso às populações vulneráveis; secretaria de
estado de desenvolvimento social, na relação direta de grupos sociais em situações especiais; secretaria de estado de igualdade racial fomentando as
relações existentes nas diversidades raciais; secretaria de estado da educação fortalecendo a relação com pais e escolares nas políticas de saúde na
escola;  detran e prf (ações de prevenção de acidentes de trânsito), sema, secid, sedel, seap, safe, aged, sagrima e órgãos de justiça. conta ainda com
vários órgãos do nível municipal e com organizações da sociedade civil, associações e sindicatos. as organizações não governamentais nacionais e
internacionais, dentre elas a organização pan-americana da saúde (opas), que colabora no sentido de promover a equidade da saúde, combater doenças e
melhorar a qualidade de vida da população, unicef e world diabetes foundations. na esfera federal, o ministério da saúde estabelece as normas técnicas e
operacionais a serem executadas pelos estados e municípios, ainda nesta esfera, participam o ibama, mapa, dsei/sesai, sebrae e senar.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      105.937.255,00 Atual (B):      98.660.026,04 Variação (% B/A) =      -6,87

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

105.937.255,00 98.660.026,04 78.835.858,34 47.778.150,86 45.986.689,49
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

21901 - FES 4653 - COMPONENTE BÁSICO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CBAF

Município
Atendido Unidade(s) 217 217 100,00% 18.787.500,00 33.646.396,75 33.012.007,74 13.739.766,23 40,84% 244,88%

21901 - FES
4784 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE
SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS

Município
Beneficiado Unidade(s) 217 217 100,00% 1.464.513,00 5.464.341,20 4.276.771,08 4.276.771,08 78,27% 127,77%

21901 - FES
4788 - POLÍTICA ESTADUAL DE
INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Exames
Realizados Unidade(s) 188.400 132.665 70,42% 4.540.404,00 8.594.460,86 6.423.626,03 5.013.581,86 58,34% 120,71%

21901 - FES
4817 - VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO,
CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS E
PROMOÇÃO DA SAÚDE

Município
Beneficiado Unidade(s) 217 217 100,00% 25.055.129,00 38.015.340,34 28.968.384,72 21.517.732,92 56,60% 176,67%

21901 - FES 4818 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR E DA TRABALHADORA

Ações de
Vigilância em
Saúde 

Unidade(s) 434 434 100,00% 996.337,00 2.255.751,73 257.125,00 227.450,00 10,08% 991,76%

21901 - FES 4912 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE
Ações de
Vigilância em
Saúde 

Unidade(s) 700 23.228 3.318,29% 2.286.017,00 4.331.095,99 2.381.468,41 1.022.735,41 23,61% 14.052,33%

21901 - FES 4913 - POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Município
Atendido Unidade(s) 217 217 100,00% 15.843.605,00 2.191.387,87 723.117,87 723.117,87 33,00% 303,05%

21901 - FES 4914 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
Ações de
Vigilância em
Saúde 

Unidade(s) 700 76 10,86% 1.763.750,00 1.324.456,30 204.757,49 196.075,49 14,80% 73,34%

21901 - FES
4915 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE
COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA

Município
Beneficiado Unidade(s) 217 0 0,00% 35.000.000,00 2.636.795,00 2.588.600,00 1.060.920,00 40,24% 0,00%

21947 - FEPOD 2947 - PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS Município
Beneficiado Unidade(s) 217 0 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 105.937.255,00 98.660.026,04 78.835.858,34 47.778.150,86

Média: Eficácia (B/A) = C 389,96%                        Eficiência (C/H) 1.609,05%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF
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1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Por se tratar de um ano atípico em decorrência da pandemia da COVID-19, as atividades programadas foram interrompidas tornando-se imprescindível a realização de ações integradas,
utilizando outros meios como via web para realização de treinamentos e monitoramentos dos programas e dos bancos de dados nos respectivos Sistemas de Informação, e ainda para obter
maior alcance de público foram elaborados manuais, informes e notas técnicas. Reforçamos que foram suspensas as atividades presenciais, as viagens para supervisão e monitoramento das
ações inicialmente programadas, no entanto as atividades foram reprogramadas para as ações voltadas para o enfrentamento da pandemia pelo COVID-19. Foram prejudicados na execução
de realização:   Projeto: Cuidado Integral no Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus contribuindo para a Redução da Mortalidade Materna no Maranhão em parceria com a WDF e
a Sociedade Brasileira de Diabetes.
 Programa Farmácia Viva 
 Redução em 20% do quantitativo de suplementos de vitamina A entregue aos municípios, a alegação dos municípios é que a ida das crianças com os responsáveis estava reduzida nas UBS,
pelo receio com a pandemia e medidas de restrição adotadas;
 Aumento das taxas de morbimortalidade por outras doenças e agravos, comprometendo as ações de Vigilância em Saúde em âmbito estadual e municipal, pela dificuldade na implantação e
implementação dos serviços e programas da Vigilância Epidemiológica.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

·         Criação da Comissão de Infectologia do Maranhão para enfrentamento da COVID-19. Foram realizadas reuniões pelos infectologistas e técnicos da SAPAPVS para repasse das
orientações aos técnicos das URS, médicos, enfermeiros e outros, sobre a COVID-19 antes da confirmação do primeiro caso no Estado;  • Realização de treinamentos, oficinas e seminários
virtuais para qualificação de profissionais de saúde dos municipais, das 19 Unidades Regionais de Saúde e da Vigilância Epidemiológica estadual;
• Treinamento de profissionais dos 217 municípios sobre prevenção, monitoramento, tratamento e acompanhamento de casos internados pela COVID-19;
• Aquisição de Insumos e equipamentos de proteção individual para garantir aos profissionais condições para realização das ações de enfrentamento da COVID-19 nos 217 municípios;
• Distribuição de teste de Biologia Molecular RT-PCR para detecção da COVID-19;
• Distribuição de teste rápido para os 217 municípios;
• Realização de Teste Rápido na capital para confirmação de casos de COVID-19;
• Elaboração e divulgação de boletins, notas técnicas e informes técnicos, Plano de Contingência da COVID-19, protocolos de atendimento dos casos de COVID-19.
• Criação do Comitê de Crise; publicação de boletins diários a partir de 28 de fevereiro de 2020; criação do Centro de Operações de Emergência em Saúde – COE-Saúde; definição e
organização de várias frentes de trabalho com 64 profissionais de várias áreas (Tecnologia da Informação, Atenção Primária, Vigilância Epidemiológica, Escola Saúde Pública do Maranhão,
Conecta SUS);
• Criação de um sistema estadual de notificação (Sistema de Notificação COVID-19 Maranhão);
• Realização do Inquérito Sorológico de Infecção por COVID-19, 1ª e 2ª etapa populacional domiciliar por amostragem para estimar as prevalências de anticorpos contra o vírus SARS-COV.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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·         Entrega de imunobiológicos e insumos para os 217 municípios através das Unidades Regionais de Saúde; • Distribuição para os 217 municípios dos medicamentos específicos para
tratamento da tuberculose, hanseníase, leishmaniose entre outros;
• Realizados monitoramentos/supervisões das ações dos programas de prevenção e controle de doenças e agravos, prevenção de violências e acidentes e promoção da saúde em 92
municípios do Estado; 
• Realização de 40 monitoramentos on-line e in-loco dos sistemas SINAN/SIM/SINASC/SIVEP-Gripe/SIVEP-MDDA/SIVEP-Malária/SIS-PNCD;
• Realização de 43 cursos/treinamentos/capacitações/seminários/oficinas e rodas de conversa;
• Prestada assessoria técnica relacionada à doenças exantemáticas a 7 municípios; 
• Realização de 5 campanhas de mobilização social relacionadas às DANTs/Hanseníase/Tuberculose/Arboviroses;
• Armazenamento de insumos estratégicos e imunobiológicos e sua distribuição às 19 Unidades Regionais de Saúde para garantia dos serviços de imunização humana e animal nos 217
municípios e entrega de hipoclorito de sódio para 202 municípios;
• Elaboração e divulgação de boletins informativos, notas técnicas, planos contingenciais e demais documentos necessários referentes à prevenção e controle de doenças e agravos,
prevenção de acidentes e violências, promoção da saúde e respostas rápidas às emergências de saúde pública;
• Foi criado o disque saúde mental suporte psicológico para profissionais de linha de frente através dos contatos disponíveis de psicólogos da rede de saúde estadual;
• Criação do Manual   de   boas   práticas na Rede de Atenção Psicossocial do Estado do Maranhão (RAPS) durante a Pandemia do COVID-19. Com o evento da Pandemia os serviços de
saúde Mental discutem formas de atendimento aos usuários com o mínimo de qualidade, em reuniões remotas surgiu o manual de boas práticas;
• Elaboração da Nota Técnica DASM - 003/2020 DE 17/03/2020, Orientação   dos serviços de Saúde Mental em todo território Maranhense sobre as recomendações   do MS sobre a
Emergência em Saúde Pública sobre a infecção pelo COVID 19;
• Realização de testes rápidos de covid-19 nas Residências Terapêuticas (3);

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Consideramos a necessidade de  ter adequações nas ações para alcance das metas, levando em consideração o contexto da pandemia que limita algumas ações para esse alcance, bem
como necessita de uma nova proposta para sua execução, no sentido de reavaliar principalmente as ações propostas, com a finalidade de torna-las mais efetivas, em consequências das
mudanças que ocorreram na forma de realizar a maioria delas, nas quais saíram de uma cenário presencial para virtual, e que em muitos casos demandam de disponibilidade de acesso à
internet, conexão estável dentre outras tecnologias, que muitas vezes são fragilizadas no âmbito municipal
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 596 - SAÚDE PARA TODOS

Unidade Executora: 21901 - FES - Unidade Central

Problema: Vulnerabilidade no modelo de prestação de serviços nas redes de atenção à saúde

Objetivo: Oferecer à população uma assistência à saúde com qualidade, equidade e integralidade na lógica das redes de atenção à saúde

Público Alvo: Usuários do SUS

Estratégia de Implementação: 

Implementação dos ambulatórios especializados no modelo de atenção às doenças crônicas; pactuação de fluxos e protocolos assistenciais e de acesso;
acompanhamento e monitoramento das ações e serviços; realização de oficinas com gestores de saúde para efetivação da programação regionalizada
integrada - pri em todas etapas prevista pelo ms; aplicação da lógica da planificação na reorganização dos processos das redes temáticas; descentralização
das ações da central estadual de transplante; descentralização das ações da farmácia estadual de medicamentos especializados; estabelecimento de
parcerias e consórcios.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      1.855.453.227,00 Atual (B):      2.615.005.647,29 Variação (% B/A) =      40,94

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.855.453.227,00 2.615.005.647,29 2.544.677.308,91 2.351.617.108,11 2.334.948.826,53
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

21901 - FES
3128 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DA REDE ASSISTENCIAL DOS SERVIÇOS
DE SAÚDE

Região
Beneficiada Unidade(s) 42 54 128,57% 108.299.786,00 165.064.837,63 145.060.940,58 114.568.471,62 69,41% 185,24%

21901 - FES 4794 - POLÍTICA ESTADUAL DE SANGUE E
HEMODERIVADOS

Procedimento
Realizado Unidade(s) 1.762.285 1.003.054 56,92% 60.072.477,00 55.430.615,00 55.414.419,66 47.537.692,53 85,76% 66,37%

21901 - FES 4908 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E
HOSPITALAR

Procedimento
Realizado Unidade(s) 73.188.978 20.337.151 27,79% 1.639.470.964,00 2.341.891.172,99 2.299.773.556,76 2.150.708.442,01 91,84% 30,26%

21901 - FES 4909 - FORTALECIMENTO DA CENTRAL
ESTADUAL DE TRANSPLANTE Órgão Captado Unidade(s) 320 63 19,69% 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

21901 - FES 4910 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ESPECIALIZADA

Paciente
Atendido Unidade(s) 236.829 273.485 115,48% 39.750.000,00 45.419.021,67 44.428.391,91 38.802.501,95 85,43% 135,17%

21946 - FCC 4630 - AÇÕES DE COMBATE AO CÂNCER Procedimento
Realizado Unidade(s) 35.398 123.237 348,15% 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 1.855.453.227,00 2.615.005.647,29 2.544.677.308,91 2.351.617.108,11

Média: Eficácia (B/A) = C 116,10%                        Eficiência (C/H) 69,51%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0 64
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde - Diante da pandemia da COVID 19, e tendo em vista as medidas de segurança, as Unidades de Saúde
tiveram que se reorganizar em suas atividades, visando à não contaminação da população. Sendo assim, foi verificado redirecionamento de leitos geral para atendimento de COVID, entregas e
projetos foram adiados, como, por exemplo, a entrega de cadeira de rodas e a revisão de Planos de Trabalho.
(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA) - Alcance deficiente das campanhas de saúde  com as comunidades circunvizinhas  devido às recomendações sanitárias  

HOSPITAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DE PORTA ABERTA 
– Redução de número de leitos clínicos, cirúrgicos e ortopédicos nos Hospitais Regionais de Bacabal, Presidente Dutra e Pedreiras;
- Readequações de Serviços nas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas ( UPAs – Interior, Capital – UPA – Araçagy) 
- Impacto na oferta de Serviços em todas as Unidades de Pronto Atendimento 
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  
- Estoque crítico de hemocomponentes e hemoderivados.
4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar     
REDE DE DOENÇAS CRÔNICAS 
- Comprometimento e readequações de maneira geral nas campanhas mensais alusivas seguindo o calendário do Ministério da Saúde.
- Suspensão de atendimentos ambulatoriais.
- Descontinuidade de Tratamento de pacientes portadores de tuberculose, HIV e outras doenças crônicas 

HOSPITAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DE PORTA ABERTA 
– Redução de número de leitos clínicos, cirúrgicos e ortopédicos nos Hospitais Regionais de Bacabal, Presidente Dutra e Pedreiras;
- Readequações de Serviços nas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas ( UPAs – Interior, Capital – UPA – Araçagy);
- Impacto na oferta de Serviços em todas as Unidades de Pronto Atendimento 

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE

- Diminuição de agendamentos e atendimentos eletivos (consultas); Cirurgias eletivas das unidades de alta complexidade, pois tiveram que desacelerar devido ao grande número de pacientes
graves internados com COVID 

POLICLÍNICA 

Policlínica do COHATRAC 
- Redução na oferta de serviços médicos especializados e Serviços de Apoio Diagnósticos 
- Readequação e remanejamento dos agendamentos de serviços 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Atraso da expansão de novos serviços previstos para 2020. Devido ao impacto orçamentário causado pela Pandemia
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante   Considerando que a COVID 19 é uma doença infectocontagiosa, parte dos potenciais doadores de órgão ficou prejudicada porque
os órgãos e tecidos, que possivelmente seriam captados, poderiam oferecer risco à saúde do pretenso recebedor da doação, daí ocasionando a diminuição das possibilidades de captação de
órgão/tecidos ou peles. 

 4910 – Assistência Farmaceutica Especializada    Dificuldade na aquisição dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF, o que levou ao
desabastecimento de alguns itens na Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME.

- Adiamento na Entrega de Cadeira de Rodas;
- Adiamento na Revisão do Plano Operativo de Unidades, na  habilitação de serviços como Unidade de Acolhimento Adulto, Serviço Residencial Terapêutico, Centro de Reabilitação, entrega
de unidade, como SORRIR de Presidente Dutra.
HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE
- Paralização no processo de abertura  da maternidade do Tomás Martins-Santa Inês, pois o local foi adequado para abertura e ampliação de Leitos COVID; 
- Diminuição das Cirurgias Eletivas das unidades de alta complexidade, pois tiveram que desacelerar devido ao grande número de pacientes graves internados com COVID; 
- Diminuição de agendamentos e atendimentos eletivos (consultas); Aumento da fila de espera das cirurgias eletivas;

POLICLÍNICAS - O planejamento das atividades e rotinas dos serviços foram reorganizados, resultando em um efeito na queda da produção de outros serviços considerados eletivos ou não
urgentes, como: 
Policlínica – Vila Luizão:  
- Suspenção dos atendimentos médicos de pediatrias de clínica médica, nutrição, gasto e vacinação. 
- Redução no quadro de funcionários, para os que possuem comorbidades e gestantes. Desativação do setor de endoscopia, agendas médicas com atendimento reduzido de 50%.
Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Interrupção provisória  no mês de março de 2020,  das especialidades médicas: Ortopedia, Cirurgião Geral, Endocrinologia, Ginecologia

Policlínica – Cidade Operária 
- Redução de atendimento ao  público  devido às recomendações sanitárias e portarias sobre COVID-19;
- Readequações das campanhas de saúde mensais ( eventos pontuais, distribuição de folders, cartazes, informativos) 
4630 – Ações de Combate ao Câncer     Não realização das ações e campanhas oncológicas devido ao cenário da COVID, pois se trata de um público de risco, não podendo expô-los a
aglomerações.
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3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde - Diante da pandemia da COVID 19, e tendo em vista as medidas de segurança, as Unidades de Saúde
tiveram que se reorganizar em suas atividades, visando à não contaminação da população. Sendo assim, foi verificado redirecionamento de leitos geral para atendimento de COVID, entregas e
projetos foram adiados, como, por exemplo, a entrega de cadeira de rodas e a revisão de Planos de Trabalho.
(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA) - Alcance deficiente das campanhas de saúde  com as comunidades circunvizinhas  devido às recomendações sanitárias  

HOSPITAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DE PORTA ABERTA 
– Redução de número de leitos clínicos, cirúrgicos e ortopédicos nos Hospitais Regionais de Bacabal, Presidente Dutra e Pedreiras;
- Readequações de Serviços nas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas ( UPAs – Interior, Capital – UPA – Araçagy) 
- Impacto na oferta de Serviços em todas as Unidades de Pronto Atendimento 
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  
- Estoque crítico de hemocomponentes e hemoderivados.
4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar     
REDE DE DOENÇAS CRÔNICAS 
- Comprometimento e readequações de maneira geral nas campanhas mensais alusivas seguindo o calendário do Ministério da Saúde.
- Suspensão de atendimentos ambulatoriais.
- Descontinuidade de Tratamento de pacientes portadores de tuberculose, HIV e outras doenças crônicas 

HOSPITAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DE PORTA ABERTA 
– Redução de número de leitos clínicos, cirúrgicos e ortopédicos nos Hospitais Regionais de Bacabal, Presidente Dutra e Pedreiras;
- Readequações de Serviços nas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas ( UPAs – Interior, Capital – UPA – Araçagy);
- Impacto na oferta de Serviços em todas as Unidades de Pronto Atendimento 

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE

- Diminuição de agendamentos e atendimentos eletivos (consultas); Cirurgias eletivas das unidades de alta complexidade, pois tiveram que desacelerar devido ao grande número de pacientes
graves internados com COVID 

POLICLÍNICA 

Policlínica do COHATRAC 
- Redução na oferta de serviços médicos especializados e Serviços de Apoio Diagnósticos 
- Readequação e remanejamento dos agendamentos de serviços 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Atraso da expansão de novos serviços previstos para 2020. Devido ao impacto orçamentário causado pela Pandemia
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante   Considerando que a COVID 19 é uma doença infectocontagiosa, parte dos potenciais doadores de órgão ficou prejudicada porque
os órgãos e tecidos, que possivelmente seriam captados, poderiam oferecer risco à saúde do pretenso recebedor da doação, daí ocasionando a diminuição das possibilidades de captação de
órgão/tecidos ou peles. 

 4910 – Assistência Farmaceutica Especializada    Dificuldade na aquisição dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF, o que levou ao
desabastecimento de alguns itens na Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME.

- Adiamento na Entrega de Cadeira de Rodas;
- Adiamento na Revisão do Plano Operativo de Unidades, na  habilitação de serviços como Unidade de Acolhimento Adulto, Serviço Residencial Terapêutico, Centro de Reabilitação, entrega
de unidade, como SORRIR de Presidente Dutra.
HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE
- Paralização no processo de abertura  da maternidade do Tomás Martins-Santa Inês, pois o local foi adequado para abertura e ampliação de Leitos COVID; 
- Diminuição das Cirurgias Eletivas das unidades de alta complexidade, pois tiveram que desacelerar devido ao grande número de pacientes graves internados com COVID; 
- Diminuição de agendamentos e atendimentos eletivos (consultas); Aumento da fila de espera das cirurgias eletivas;

POLICLÍNICAS - O planejamento das atividades e rotinas dos serviços foram reorganizados, resultando em um efeito na queda da produção de outros serviços considerados eletivos ou não
urgentes, como: 
Policlínica – Vila Luizão:  
- Suspenção dos atendimentos médicos de pediatrias de clínica médica, nutrição, gasto e vacinação. 
- Redução no quadro de funcionários, para os que possuem comorbidades e gestantes. Desativação do setor de endoscopia, agendas médicas com atendimento reduzido de 50%.
Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Interrupção provisória  no mês de março de 2020,  das especialidades médicas: Ortopedia, Cirurgião Geral, Endocrinologia, Ginecologia

Policlínica – Cidade Operária 
- Redução de atendimento ao  público  devido às recomendações sanitárias e portarias sobre COVID-19;
- Readequações das campanhas de saúde mensais ( eventos pontuais, distribuição de folders, cartazes, informativos) 
4630 – Ações de Combate ao Câncer     Não realização das ações e campanhas oncológicas devido ao cenário da COVID, pois se trata de um público de risco, não podendo expô-los a
aglomerações.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde  Hospitais de Urgencia e Emergencia e de Porta Aberta 
- Desenvolvento de frentes para combate ao COVID-19 
- Modificação no perfil de algumas Unidades de Pronto Atendimento ( UPA-Parque Vitória, UPA-Vinhais ) 
- Aumento de Oferta de Leitos de enfermaria e UTI 
- Implantação de novas Unidades para enfrentamento da COVID-19 ( BACABAL - Hospital de Campanha de Bacabal, Hospital de referencia ao COVID de Bacabal; Ampliação de 11 Leitos de
UTI –COVID e 20 Leitos de Enfermaria  no Hospital Laura Vasconcelos; PEDREIRAS – Inauguração do Hospital de Campanha Dr. Kleber Carvalho Branco. enfermaria e 14 leitos de UT;I e 01
hospital de Campanha no município de Açailândia-MA;  

POLICLÍNICAS 

Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Adaptação da unidade para  receber pacientes com suspeita de Covid 19, ofertando consultas médicas 24 horas, testes rápidos, administração de medicamentos e observação.
- Entrega de máscaras N 95, touca para todos os colaboradores. Os profissionais de enfermagem da linha de frente receberam todos os equipamentos de proteção individual, tais como: luvas,
toucas, capotes, viseiras, óculos e álcool em gel.
Policlínica – Vila Luizão 
- Criação do I Fórum de Boas Práticas no ambiente hospitalar. 

Policlínica – Cidade Operária 
- Intensificação de ações como: distribuição de máscaras, álcool em gel, sinalização de distanciamento social e reforço sobre medidas sanitárias 
- Implantação do Projeto Florescer/SES MA – Atendimento à saúde mental, atendimentos terapêuticos e atividades de relaxamento para os funcionários 
- Suporte do Serviço Social aos Funcionários afastados por meio de visita virtual para identificação de demandas de saúde e suporte necessário. 
 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Ampliação da oferta hospitalar na Rede de Serviços já existentes e Hospitais de Campanha, com serviço de diálise devido à alta de complicações do COVID-19.

(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA)

- Adequações estruturais para o atendimento da demanda
- Entregas de equipamentos e materiais necessários ao enfrentamento da COVID 19,
-Treinamento de novos dispositivos criados para o manejo clínico da doença.  
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  Com a incidência da pandemia da COVID 19 e a suspensão de alguns serviços ambulatoriais pesenciais, houve uma grande redução de
doadores nos Hemonúcleos e Agências Transfusionais, daí a estratégia foi potencializar as Campanhas virtuais de doação e a ampliação das rotas das Unidades Móveis de coleta de doação
de sangue em todas as regiões de saúde. 4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   HOSPITAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DE PORTA ABERTA 
- Serviços de Testagem para diagnóstico COVID-19 nas Unidades de Pronto Atendimento 
-Apliação de Oferta de Tomografia no Hospital Laura Vasconcelos 
-Ampliação de oferta de exames laboratoriais em geral 
- Ampliação no quantitativo de profissionais da assistência para atendimento 
- Recepção de máscaras, EPIs, alimentos e outros auxilios doados por entidades e empresas privadas locais em todas as Unidades de Urgência e Emergência e e Hospitais de Porta Aberta. 

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE
- Reuniões in loco nas unidades de Alta Complexidade com a direção e chefes de setores, 
- Desenvolvimento de fluxos de atendimentos e referenciamento de pacientes das UPAS para unidades de internação; 
- Busca ativa dos  pacientes em fila de espera através dos núcleos internos de regulação das unidades,
-Atualização de exames e marcação de consultas fora o prazo de 06 meses para atualização de exames pré operatórios;

POLICLÍNICAS 

Policlínica de Matões do Norte 
- Realização de rodas de conversa com os profissionais, tratando sobre os métodos de prevenção da COVID-19.  
- Realização de Açao do Janeiro Branco em que tratamos a respeito da Saúde Mental dos Profissionais da Saúde em tempos de pandemia, com ações positivas para os profissionais
adquirindo confiança e estímulo em exercer suas atividades em meio a pandemia.
- Mudanças e Adaptações no posicionamento da triagem para garantir todas as fases de atendimento ao paciente. 
- Distribuição e readequação no layout do atendimento médico, distribuídos de forma a garantir tanto ao profissional quanto ao paciente mais segurança, evitando muitas especialidades no
mesmo corredor da unidade, distanciamento e meios de proteção individual.
- Alteração no atendimento na recepção, onde é exigido a organização em fila respeitando o distanciamento exigido de, pelo menos, 1 metro de distância.
Policlínica – Santa Inês 
-Reorganização das consultas que passaram a agendadas para evitar aglomerações e proporcionar acesso seguro à unidade; 
- Aferição de temperatura de todos os pacientes que adentraram a unidade, bem como uso de álcool em gel, além de dispensers distribuídos por toda unidade;  
- Alocação dos pacientes em locais separados por especialidade, respeitando o distanciamento social;  
Policlínica – Presidente Dutra
- Desenvolvimento de protocolos internos,  realizações de palestras e orientações sobre o uso correto de EPI'S.  
- Revisão de carga horária de profissionais médicos para atendimento ao longo de todo horário de funcionamento da policlínica. 

Policlínica – Açailândia 
- Campanha de Combate a Hipertensão – Hipertensão em meio à Pandemia 
- Padronização  e uniformidade no uso de EPIs descritos nos protocolos COVID-19
- Disponibilização de EPIs para todos os colaboradores 
- Recepção de EPIs doados por entidades filantrópicas e empresas privadas 
- Palestras e Meetings com abordagem e temas no contexto da COVID-19

Policlínica – COHATRAC 
- Capacitações por meio do Núcleo de Educação Permanente e de Segurança do Paciente no contexto da COVID -19 e Saúde Mental 
- Orientação setorial de higienização das mãos conforme protocolo; 
- Oficina sobre uso de EPIs;
- Campanhas de educação em saúde mensais: outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho, janeiro branco, fevereiro roxo, abril verde;
- Constituição da CIPA com ações voltadas em 2021 para o abril verde no qual está sendo reforçada a temática sobre biossegurança e uso de EPIs;
- Implementação dos protocolos assistenciais; 

REDE ESTADUAL DE  NEFROLOGIA 
- Ampliação de novos centros, com ênfase na inauguração do Centro de Hemodiálise de Balsas, abrindo 60 vagas nesta Região de Saúde. 
- Ampliação dos serviços já existentes no município de Açailândia, Bacabal e São Luís.
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante    • Acompanhamento de 150 Notificações de Morte Encefálica;
• Acompanhamento e regulação de 123 protocolos de Morte Encefálica;
• 18 Entrevistas Familiares para doação de órgãos e tecidos;
• Captação de 07 doadores efetivos 
• Número de Transplantes realizados em 2020 no Estado:
•            RIM: 11 transplantes (7 c/ doador falecido; 4 c/doador vivo)
•            FÍGADO: 2 transplantes
•            CÓRNEAS: 162 transplantes
• TECIDOS ÓSSEOS: 5 transplantes
• RINS: 14 rins captados; FÍGADO: 03 fígados captados; CÓRNEAS: 46 córneas captadas. 5 Transplantes de Tecido Ósseo.
4910 – Assistência Farmacêutica Especializada    Durante a duração da pandemia, na Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME, os documentos necessários para confirmar
o cadastro dos pacientes, que deve ser atualizado trimestralmente, passou a ser atualizado semestralmente facilitando a vida dos mais de 40.000 pacientes cadastrados na FEME. E, de
acordo com os nossos estoques, o paciente poderá receber o medicamento para o trimestre, evitando a ida mensal na FEME.

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE
- Hospital Tomás Martins – Santa Inês: foram implantados leitos COVID de enfermaria e de UTI COVID / Melhoria na Regulação entre município e Estado 
- Hospital Everaldo Aragão-Caxias: Ampliação de leitos COVID, Leitos de enfermaria e leitos de UTI
- Hospital -  - Macrorregional Alexandre Mamede Trovão – Coroatá: leitos de enfermaria leitos de UTI 
- Hospital Macrorregional Jackson Lago  - Pinheiro: Foram adequados leitos de enfermaria e leitos de UTI 
- Hospital Carlos Macieira: Leitos de Enfermaria adulto, enfermaria PED, leitos de UTI adulto, leitos de UTI PED e leitos UCI adulto COVID;
- Foram inaugurados 02 hospitais de campanha COVID: 01 em São Luis, localizado no Multicenter SEBRAE com 186 leitos de 4630 – Ações de Combate ao Câncer     Reestruturação do
serviço de Pronto Atendimento (SPA) para pacientes oncológicos, que tivessem algum tipo de intercorrência, dada à suspensão de atendimentos ambulatoriais presenciais.
Cita-se como iniciativas governamentais: abertura de ambulatórios externos em tendas para triagem de pacientes COVID e não COVID, evitando com isso a disseminação do vírus, na frente
das 11 Unidades de Pronto Atendimentos (UPAS) da capital e interior; organização de uma rede regionalizada de leitos COVID, incluindo abertura, estruturação e funcionamento de 4 Hospitais
de Campanha; contratualização de serviço de transporte aéreo de pacientes graves para as Unidades de leitos de tratamento intensivos (UTI); estruturação de um serviço de regulação de
paciente unificados entre a rede estadual e a rede municipal com os 217 municípios para facilitar a transferência de pacientes por grau de gravidade clínica.
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3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde  Hospitais de Urgencia e Emergencia e de Porta Aberta 
- Desenvolvento de frentes para combate ao COVID-19 
- Modificação no perfil de algumas Unidades de Pronto Atendimento ( UPA-Parque Vitória, UPA-Vinhais ) 
- Aumento de Oferta de Leitos de enfermaria e UTI 
- Implantação de novas Unidades para enfrentamento da COVID-19 ( BACABAL - Hospital de Campanha de Bacabal, Hospital de referencia ao COVID de Bacabal; Ampliação de 11 Leitos de
UTI –COVID e 20 Leitos de Enfermaria  no Hospital Laura Vasconcelos; PEDREIRAS – Inauguração do Hospital de Campanha Dr. Kleber Carvalho Branco. enfermaria e 14 leitos de UT;I e 01
hospital de Campanha no município de Açailândia-MA;  

POLICLÍNICAS 

Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Adaptação da unidade para  receber pacientes com suspeita de Covid 19, ofertando consultas médicas 24 horas, testes rápidos, administração de medicamentos e observação.
- Entrega de máscaras N 95, touca para todos os colaboradores. Os profissionais de enfermagem da linha de frente receberam todos os equipamentos de proteção individual, tais como: luvas,
toucas, capotes, viseiras, óculos e álcool em gel.
Policlínica – Vila Luizão 
- Criação do I Fórum de Boas Práticas no ambiente hospitalar. 

Policlínica – Cidade Operária 
- Intensificação de ações como: distribuição de máscaras, álcool em gel, sinalização de distanciamento social e reforço sobre medidas sanitárias 
- Implantação do Projeto Florescer/SES MA – Atendimento à saúde mental, atendimentos terapêuticos e atividades de relaxamento para os funcionários 
- Suporte do Serviço Social aos Funcionários afastados por meio de visita virtual para identificação de demandas de saúde e suporte necessário. 
 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Ampliação da oferta hospitalar na Rede de Serviços já existentes e Hospitais de Campanha, com serviço de diálise devido à alta de complicações do COVID-19.

(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA)

- Adequações estruturais para o atendimento da demanda
- Entregas de equipamentos e materiais necessários ao enfrentamento da COVID 19,
-Treinamento de novos dispositivos criados para o manejo clínico da doença.  
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  Com a incidência da pandemia da COVID 19 e a suspensão de alguns serviços ambulatoriais pesenciais, houve uma grande redução de
doadores nos Hemonúcleos e Agências Transfusionais, daí a estratégia foi potencializar as Campanhas virtuais de doação e a ampliação das rotas das Unidades Móveis de coleta de doação
de sangue em todas as regiões de saúde. 4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   HOSPITAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DE PORTA ABERTA 
- Serviços de Testagem para diagnóstico COVID-19 nas Unidades de Pronto Atendimento 
-Apliação de Oferta de Tomografia no Hospital Laura Vasconcelos 
-Ampliação de oferta de exames laboratoriais em geral 
- Ampliação no quantitativo de profissionais da assistência para atendimento 
- Recepção de máscaras, EPIs, alimentos e outros auxilios doados por entidades e empresas privadas locais em todas as Unidades de Urgência e Emergência e e Hospitais de Porta Aberta. 

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE
- Reuniões in loco nas unidades de Alta Complexidade com a direção e chefes de setores, 
- Desenvolvimento de fluxos de atendimentos e referenciamento de pacientes das UPAS para unidades de internação; 
- Busca ativa dos  pacientes em fila de espera através dos núcleos internos de regulação das unidades,
-Atualização de exames e marcação de consultas fora o prazo de 06 meses para atualização de exames pré operatórios;

POLICLÍNICAS 

Policlínica de Matões do Norte 
- Realização de rodas de conversa com os profissionais, tratando sobre os métodos de prevenção da COVID-19.  
- Realização de Açao do Janeiro Branco em que tratamos a respeito da Saúde Mental dos Profissionais da Saúde em tempos de pandemia, com ações positivas para os profissionais
adquirindo confiança e estímulo em exercer suas atividades em meio a pandemia.
- Mudanças e Adaptações no posicionamento da triagem para garantir todas as fases de atendimento ao paciente. 
- Distribuição e readequação no layout do atendimento médico, distribuídos de forma a garantir tanto ao profissional quanto ao paciente mais segurança, evitando muitas especialidades no
mesmo corredor da unidade, distanciamento e meios de proteção individual.
- Alteração no atendimento na recepção, onde é exigido a organização em fila respeitando o distanciamento exigido de, pelo menos, 1 metro de distância.
Policlínica – Santa Inês 
-Reorganização das consultas que passaram a agendadas para evitar aglomerações e proporcionar acesso seguro à unidade; 
- Aferição de temperatura de todos os pacientes que adentraram a unidade, bem como uso de álcool em gel, além de dispensers distribuídos por toda unidade;  
- Alocação dos pacientes em locais separados por especialidade, respeitando o distanciamento social;  
Policlínica – Presidente Dutra
- Desenvolvimento de protocolos internos,  realizações de palestras e orientações sobre o uso correto de EPI'S.  
- Revisão de carga horária de profissionais médicos para atendimento ao longo de todo horário de funcionamento da policlínica. 

Policlínica – Açailândia 
- Campanha de Combate a Hipertensão – Hipertensão em meio à Pandemia 
- Padronização  e uniformidade no uso de EPIs descritos nos protocolos COVID-19
- Disponibilização de EPIs para todos os colaboradores 
- Recepção de EPIs doados por entidades filantrópicas e empresas privadas 
- Palestras e Meetings com abordagem e temas no contexto da COVID-19

Policlínica – COHATRAC 
- Capacitações por meio do Núcleo de Educação Permanente e de Segurança do Paciente no contexto da COVID -19 e Saúde Mental 
- Orientação setorial de higienização das mãos conforme protocolo; 
- Oficina sobre uso de EPIs;
- Campanhas de educação em saúde mensais: outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho, janeiro branco, fevereiro roxo, abril verde;
- Constituição da CIPA com ações voltadas em 2021 para o abril verde no qual está sendo reforçada a temática sobre biossegurança e uso de EPIs;
- Implementação dos protocolos assistenciais; 

REDE ESTADUAL DE  NEFROLOGIA 
- Ampliação de novos centros, com ênfase na inauguração do Centro de Hemodiálise de Balsas, abrindo 60 vagas nesta Região de Saúde. 
- Ampliação dos serviços já existentes no município de Açailândia, Bacabal e São Luís.
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante    • Acompanhamento de 150 Notificações de Morte Encefálica;
• Acompanhamento e regulação de 123 protocolos de Morte Encefálica;
• 18 Entrevistas Familiares para doação de órgãos e tecidos;
• Captação de 07 doadores efetivos 
• Número de Transplantes realizados em 2020 no Estado:
•            RIM: 11 transplantes (7 c/ doador falecido; 4 c/doador vivo)
•            FÍGADO: 2 transplantes
•            CÓRNEAS: 162 transplantes
• TECIDOS ÓSSEOS: 5 transplantes
• RINS: 14 rins captados; FÍGADO: 03 fígados captados; CÓRNEAS: 46 córneas captadas. 5 Transplantes de Tecido Ósseo.
4910 – Assistência Farmacêutica Especializada    Durante a duração da pandemia, na Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME, os documentos necessários para confirmar
o cadastro dos pacientes, que deve ser atualizado trimestralmente, passou a ser atualizado semestralmente facilitando a vida dos mais de 40.000 pacientes cadastrados na FEME. E, de
acordo com os nossos estoques, o paciente poderá receber o medicamento para o trimestre, evitando a ida mensal na FEME.

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE
- Hospital Tomás Martins – Santa Inês: foram implantados leitos COVID de enfermaria e de UTI COVID / Melhoria na Regulação entre município e Estado 
- Hospital Everaldo Aragão-Caxias: Ampliação de leitos COVID, Leitos de enfermaria e leitos de UTI
- Hospital -  - Macrorregional Alexandre Mamede Trovão – Coroatá: leitos de enfermaria leitos de UTI 
- Hospital Macrorregional Jackson Lago  - Pinheiro: Foram adequados leitos de enfermaria e leitos de UTI 
- Hospital Carlos Macieira: Leitos de Enfermaria adulto, enfermaria PED, leitos de UTI adulto, leitos de UTI PED e leitos UCI adulto COVID;
- Foram inaugurados 02 hospitais de campanha COVID: 01 em São Luis, localizado no Multicenter SEBRAE com 186 leitos de 4630 – Ações de Combate ao Câncer     Reestruturação do
serviço de Pronto Atendimento (SPA) para pacientes oncológicos, que tivessem algum tipo de intercorrência, dada à suspensão de atendimentos ambulatoriais presenciais.
Cita-se como iniciativas governamentais: abertura de ambulatórios externos em tendas para triagem de pacientes COVID e não COVID, evitando com isso a disseminação do vírus, na frente
das 11 Unidades de Pronto Atendimentos (UPAS) da capital e interior; organização de uma rede regionalizada de leitos COVID, incluindo abertura, estruturação e funcionamento de 4 Hospitais
de Campanha; contratualização de serviço de transporte aéreo de pacientes graves para as Unidades de leitos de tratamento intensivos (UTI); estruturação de um serviço de regulação de
paciente unificados entre a rede estadual e a rede municipal com os 217 municípios para facilitar a transferência de pacientes por grau de gravidade clínica.
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3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde  Hospitais de Urgencia e Emergencia e de Porta Aberta 
- Desenvolvento de frentes para combate ao COVID-19 
- Modificação no perfil de algumas Unidades de Pronto Atendimento ( UPA-Parque Vitória, UPA-Vinhais ) 
- Aumento de Oferta de Leitos de enfermaria e UTI 
- Implantação de novas Unidades para enfrentamento da COVID-19 ( BACABAL - Hospital de Campanha de Bacabal, Hospital de referencia ao COVID de Bacabal; Ampliação de 11 Leitos de
UTI –COVID e 20 Leitos de Enfermaria  no Hospital Laura Vasconcelos; PEDREIRAS – Inauguração do Hospital de Campanha Dr. Kleber Carvalho Branco. enfermaria e 14 leitos de UT;I e 01
hospital de Campanha no município de Açailândia-MA;  

POLICLÍNICAS 

Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Adaptação da unidade para  receber pacientes com suspeita de Covid 19, ofertando consultas médicas 24 horas, testes rápidos, administração de medicamentos e observação.
- Entrega de máscaras N 95, touca para todos os colaboradores. Os profissionais de enfermagem da linha de frente receberam todos os equipamentos de proteção individual, tais como: luvas,
toucas, capotes, viseiras, óculos e álcool em gel.
Policlínica – Vila Luizão 
- Criação do I Fórum de Boas Práticas no ambiente hospitalar. 

Policlínica – Cidade Operária 
- Intensificação de ações como: distribuição de máscaras, álcool em gel, sinalização de distanciamento social e reforço sobre medidas sanitárias 
- Implantação do Projeto Florescer/SES MA – Atendimento à saúde mental, atendimentos terapêuticos e atividades de relaxamento para os funcionários 
- Suporte do Serviço Social aos Funcionários afastados por meio de visita virtual para identificação de demandas de saúde e suporte necessário. 
 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Ampliação da oferta hospitalar na Rede de Serviços já existentes e Hospitais de Campanha, com serviço de diálise devido à alta de complicações do COVID-19.

(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA)

- Adequações estruturais para o atendimento da demanda
- Entregas de equipamentos e materiais necessários ao enfrentamento da COVID 19,
-Treinamento de novos dispositivos criados para o manejo clínico da doença.  
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  Com a incidência da pandemia da COVID 19 e a suspensão de alguns serviços ambulatoriais pesenciais, houve uma grande redução de
doadores nos Hemonúcleos e Agências Transfusionais, daí a estratégia foi potencializar as Campanhas virtuais de doação e a ampliação das rotas das Unidades Móveis de coleta de doação
de sangue em todas as regiões de saúde. 4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   HOSPITAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DE PORTA ABERTA 
- Serviços de Testagem para diagnóstico COVID-19 nas Unidades de Pronto Atendimento 
-Apliação de Oferta de Tomografia no Hospital Laura Vasconcelos 
-Ampliação de oferta de exames laboratoriais em geral 
- Ampliação no quantitativo de profissionais da assistência para atendimento 
- Recepção de máscaras, EPIs, alimentos e outros auxilios doados por entidades e empresas privadas locais em todas as Unidades de Urgência e Emergência e e Hospitais de Porta Aberta. 

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE
- Reuniões in loco nas unidades de Alta Complexidade com a direção e chefes de setores, 
- Desenvolvimento de fluxos de atendimentos e referenciamento de pacientes das UPAS para unidades de internação; 
- Busca ativa dos  pacientes em fila de espera através dos núcleos internos de regulação das unidades,
-Atualização de exames e marcação de consultas fora o prazo de 06 meses para atualização de exames pré operatórios;

POLICLÍNICAS 

Policlínica de Matões do Norte 
- Realização de rodas de conversa com os profissionais, tratando sobre os métodos de prevenção da COVID-19.  
- Realização de Açao do Janeiro Branco em que tratamos a respeito da Saúde Mental dos Profissionais da Saúde em tempos de pandemia, com ações positivas para os profissionais
adquirindo confiança e estímulo em exercer suas atividades em meio a pandemia.
- Mudanças e Adaptações no posicionamento da triagem para garantir todas as fases de atendimento ao paciente. 
- Distribuição e readequação no layout do atendimento médico, distribuídos de forma a garantir tanto ao profissional quanto ao paciente mais segurança, evitando muitas especialidades no
mesmo corredor da unidade, distanciamento e meios de proteção individual.
- Alteração no atendimento na recepção, onde é exigido a organização em fila respeitando o distanciamento exigido de, pelo menos, 1 metro de distância.
Policlínica – Santa Inês 
-Reorganização das consultas que passaram a agendadas para evitar aglomerações e proporcionar acesso seguro à unidade; 
- Aferição de temperatura de todos os pacientes que adentraram a unidade, bem como uso de álcool em gel, além de dispensers distribuídos por toda unidade;  
- Alocação dos pacientes em locais separados por especialidade, respeitando o distanciamento social;  
Policlínica – Presidente Dutra
- Desenvolvimento de protocolos internos,  realizações de palestras e orientações sobre o uso correto de EPI'S.  
- Revisão de carga horária de profissionais médicos para atendimento ao longo de todo horário de funcionamento da policlínica. 

Policlínica – Açailândia 
- Campanha de Combate a Hipertensão – Hipertensão em meio à Pandemia 
- Padronização  e uniformidade no uso de EPIs descritos nos protocolos COVID-19
- Disponibilização de EPIs para todos os colaboradores 
- Recepção de EPIs doados por entidades filantrópicas e empresas privadas 
- Palestras e Meetings com abordagem e temas no contexto da COVID-19

Policlínica – COHATRAC 
- Capacitações por meio do Núcleo de Educação Permanente e de Segurança do Paciente no contexto da COVID -19 e Saúde Mental 
- Orientação setorial de higienização das mãos conforme protocolo; 
- Oficina sobre uso de EPIs;
- Campanhas de educação em saúde mensais: outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho, janeiro branco, fevereiro roxo, abril verde;
- Constituição da CIPA com ações voltadas em 2021 para o abril verde no qual está sendo reforçada a temática sobre biossegurança e uso de EPIs;
- Implementação dos protocolos assistenciais; 

REDE ESTADUAL DE  NEFROLOGIA 
- Ampliação de novos centros, com ênfase na inauguração do Centro de Hemodiálise de Balsas, abrindo 60 vagas nesta Região de Saúde. 
- Ampliação dos serviços já existentes no município de Açailândia, Bacabal e São Luís.
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante    • Acompanhamento de 150 Notificações de Morte Encefálica;
• Acompanhamento e regulação de 123 protocolos de Morte Encefálica;
• 18 Entrevistas Familiares para doação de órgãos e tecidos;
• Captação de 07 doadores efetivos 
• Número de Transplantes realizados em 2020 no Estado:
•            RIM: 11 transplantes (7 c/ doador falecido; 4 c/doador vivo)
•            FÍGADO: 2 transplantes
•            CÓRNEAS: 162 transplantes
• TECIDOS ÓSSEOS: 5 transplantes
• RINS: 14 rins captados; FÍGADO: 03 fígados captados; CÓRNEAS: 46 córneas captadas. 5 Transplantes de Tecido Ósseo.
4910 – Assistência Farmacêutica Especializada    Durante a duração da pandemia, na Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME, os documentos necessários para confirmar
o cadastro dos pacientes, que deve ser atualizado trimestralmente, passou a ser atualizado semestralmente facilitando a vida dos mais de 40.000 pacientes cadastrados na FEME. E, de
acordo com os nossos estoques, o paciente poderá receber o medicamento para o trimestre, evitando a ida mensal na FEME.

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE
- Hospital Tomás Martins – Santa Inês: foram implantados leitos COVID de enfermaria e de UTI COVID / Melhoria na Regulação entre município e Estado 
- Hospital Everaldo Aragão-Caxias: Ampliação de leitos COVID, Leitos de enfermaria e leitos de UTI
- Hospital -  - Macrorregional Alexandre Mamede Trovão – Coroatá: leitos de enfermaria leitos de UTI 
- Hospital Macrorregional Jackson Lago  - Pinheiro: Foram adequados leitos de enfermaria e leitos de UTI 
- Hospital Carlos Macieira: Leitos de Enfermaria adulto, enfermaria PED, leitos de UTI adulto, leitos de UTI PED e leitos UCI adulto COVID;
- Foram inaugurados 02 hospitais de campanha COVID: 01 em São Luis, localizado no Multicenter SEBRAE com 186 leitos de 4630 – Ações de Combate ao Câncer     Reestruturação do
serviço de Pronto Atendimento (SPA) para pacientes oncológicos, que tivessem algum tipo de intercorrência, dada à suspensão de atendimentos ambulatoriais presenciais.
Cita-se como iniciativas governamentais: abertura de ambulatórios externos em tendas para triagem de pacientes COVID e não COVID, evitando com isso a disseminação do vírus, na frente
das 11 Unidades de Pronto Atendimentos (UPAS) da capital e interior; organização de uma rede regionalizada de leitos COVID, incluindo abertura, estruturação e funcionamento de 4 Hospitais
de Campanha; contratualização de serviço de transporte aéreo de pacientes graves para as Unidades de leitos de tratamento intensivos (UTI); estruturação de um serviço de regulação de
paciente unificados entre a rede estadual e a rede municipal com os 217 municípios para facilitar a transferência de pacientes por grau de gravidade clínica.
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3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde  Hospitais de Urgencia e Emergencia e de Porta Aberta 
- Desenvolvento de frentes para combate ao COVID-19 
- Modificação no perfil de algumas Unidades de Pronto Atendimento ( UPA-Parque Vitória, UPA-Vinhais ) 
- Aumento de Oferta de Leitos de enfermaria e UTI 
- Implantação de novas Unidades para enfrentamento da COVID-19 ( BACABAL - Hospital de Campanha de Bacabal, Hospital de referencia ao COVID de Bacabal; Ampliação de 11 Leitos de
UTI –COVID e 20 Leitos de Enfermaria  no Hospital Laura Vasconcelos; PEDREIRAS – Inauguração do Hospital de Campanha Dr. Kleber Carvalho Branco. enfermaria e 14 leitos de UT;I e 01
hospital de Campanha no município de Açailândia-MA;  

POLICLÍNICAS 

Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Adaptação da unidade para  receber pacientes com suspeita de Covid 19, ofertando consultas médicas 24 horas, testes rápidos, administração de medicamentos e observação.
- Entrega de máscaras N 95, touca para todos os colaboradores. Os profissionais de enfermagem da linha de frente receberam todos os equipamentos de proteção individual, tais como: luvas,
toucas, capotes, viseiras, óculos e álcool em gel.
Policlínica – Vila Luizão 
- Criação do I Fórum de Boas Práticas no ambiente hospitalar. 

Policlínica – Cidade Operária 
- Intensificação de ações como: distribuição de máscaras, álcool em gel, sinalização de distanciamento social e reforço sobre medidas sanitárias 
- Implantação do Projeto Florescer/SES MA – Atendimento à saúde mental, atendimentos terapêuticos e atividades de relaxamento para os funcionários 
- Suporte do Serviço Social aos Funcionários afastados por meio de visita virtual para identificação de demandas de saúde e suporte necessário. 
 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Ampliação da oferta hospitalar na Rede de Serviços já existentes e Hospitais de Campanha, com serviço de diálise devido à alta de complicações do COVID-19.

(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA)

- Adequações estruturais para o atendimento da demanda
- Entregas de equipamentos e materiais necessários ao enfrentamento da COVID 19,
-Treinamento de novos dispositivos criados para o manejo clínico da doença.  
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  Com a incidência da pandemia da COVID 19 e a suspensão de alguns serviços ambulatoriais pesenciais, houve uma grande redução de
doadores nos Hemonúcleos e Agências Transfusionais, daí a estratégia foi potencializar as Campanhas virtuais de doação e a ampliação das rotas das Unidades Móveis de coleta de doação
de sangue em todas as regiões de saúde. 4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   HOSPITAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DE PORTA ABERTA 
- Serviços de Testagem para diagnóstico COVID-19 nas Unidades de Pronto Atendimento 
-Apliação de Oferta de Tomografia no Hospital Laura Vasconcelos 
-Ampliação de oferta de exames laboratoriais em geral 
- Ampliação no quantitativo de profissionais da assistência para atendimento 
- Recepção de máscaras, EPIs, alimentos e outros auxilios doados por entidades e empresas privadas locais em todas as Unidades de Urgência e Emergência e e Hospitais de Porta Aberta. 

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE
- Reuniões in loco nas unidades de Alta Complexidade com a direção e chefes de setores, 
- Desenvolvimento de fluxos de atendimentos e referenciamento de pacientes das UPAS para unidades de internação; 
- Busca ativa dos  pacientes em fila de espera através dos núcleos internos de regulação das unidades,
-Atualização de exames e marcação de consultas fora o prazo de 06 meses para atualização de exames pré operatórios;

POLICLÍNICAS 

Policlínica de Matões do Norte 
- Realização de rodas de conversa com os profissionais, tratando sobre os métodos de prevenção da COVID-19.  
- Realização de Açao do Janeiro Branco em que tratamos a respeito da Saúde Mental dos Profissionais da Saúde em tempos de pandemia, com ações positivas para os profissionais
adquirindo confiança e estímulo em exercer suas atividades em meio a pandemia.
- Mudanças e Adaptações no posicionamento da triagem para garantir todas as fases de atendimento ao paciente. 
- Distribuição e readequação no layout do atendimento médico, distribuídos de forma a garantir tanto ao profissional quanto ao paciente mais segurança, evitando muitas especialidades no
mesmo corredor da unidade, distanciamento e meios de proteção individual.
- Alteração no atendimento na recepção, onde é exigido a organização em fila respeitando o distanciamento exigido de, pelo menos, 1 metro de distância.
Policlínica – Santa Inês 
-Reorganização das consultas que passaram a agendadas para evitar aglomerações e proporcionar acesso seguro à unidade; 
- Aferição de temperatura de todos os pacientes que adentraram a unidade, bem como uso de álcool em gel, além de dispensers distribuídos por toda unidade;  
- Alocação dos pacientes em locais separados por especialidade, respeitando o distanciamento social;  
Policlínica – Presidente Dutra
- Desenvolvimento de protocolos internos,  realizações de palestras e orientações sobre o uso correto de EPI'S.  
- Revisão de carga horária de profissionais médicos para atendimento ao longo de todo horário de funcionamento da policlínica. 

Policlínica – Açailândia 
- Campanha de Combate a Hipertensão – Hipertensão em meio à Pandemia 
- Padronização  e uniformidade no uso de EPIs descritos nos protocolos COVID-19
- Disponibilização de EPIs para todos os colaboradores 
- Recepção de EPIs doados por entidades filantrópicas e empresas privadas 
- Palestras e Meetings com abordagem e temas no contexto da COVID-19

Policlínica – COHATRAC 
- Capacitações por meio do Núcleo de Educação Permanente e de Segurança do Paciente no contexto da COVID -19 e Saúde Mental 
- Orientação setorial de higienização das mãos conforme protocolo; 
- Oficina sobre uso de EPIs;
- Campanhas de educação em saúde mensais: outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho, janeiro branco, fevereiro roxo, abril verde;
- Constituição da CIPA com ações voltadas em 2021 para o abril verde no qual está sendo reforçada a temática sobre biossegurança e uso de EPIs;
- Implementação dos protocolos assistenciais; 

REDE ESTADUAL DE  NEFROLOGIA 
- Ampliação de novos centros, com ênfase na inauguração do Centro de Hemodiálise de Balsas, abrindo 60 vagas nesta Região de Saúde. 
- Ampliação dos serviços já existentes no município de Açailândia, Bacabal e São Luís.
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante    • Acompanhamento de 150 Notificações de Morte Encefálica;
• Acompanhamento e regulação de 123 protocolos de Morte Encefálica;
• 18 Entrevistas Familiares para doação de órgãos e tecidos;
• Captação de 07 doadores efetivos 
• Número de Transplantes realizados em 2020 no Estado:
•            RIM: 11 transplantes (7 c/ doador falecido; 4 c/doador vivo)
•            FÍGADO: 2 transplantes
•            CÓRNEAS: 162 transplantes
• TECIDOS ÓSSEOS: 5 transplantes
• RINS: 14 rins captados; FÍGADO: 03 fígados captados; CÓRNEAS: 46 córneas captadas. 5 Transplantes de Tecido Ósseo.
4910 – Assistência Farmacêutica Especializada    Durante a duração da pandemia, na Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME, os documentos necessários para confirmar
o cadastro dos pacientes, que deve ser atualizado trimestralmente, passou a ser atualizado semestralmente facilitando a vida dos mais de 40.000 pacientes cadastrados na FEME. E, de
acordo com os nossos estoques, o paciente poderá receber o medicamento para o trimestre, evitando a ida mensal na FEME.

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE
- Hospital Tomás Martins – Santa Inês: foram implantados leitos COVID de enfermaria e de UTI COVID / Melhoria na Regulação entre município e Estado 
- Hospital Everaldo Aragão-Caxias: Ampliação de leitos COVID, Leitos de enfermaria e leitos de UTI
- Hospital -  - Macrorregional Alexandre Mamede Trovão – Coroatá: leitos de enfermaria leitos de UTI 
- Hospital Macrorregional Jackson Lago  - Pinheiro: Foram adequados leitos de enfermaria e leitos de UTI 
- Hospital Carlos Macieira: Leitos de Enfermaria adulto, enfermaria PED, leitos de UTI adulto, leitos de UTI PED e leitos UCI adulto COVID;
- Foram inaugurados 02 hospitais de campanha COVID: 01 em São Luis, localizado no Multicenter SEBRAE com 186 leitos de 4630 – Ações de Combate ao Câncer     Reestruturação do
serviço de Pronto Atendimento (SPA) para pacientes oncológicos, que tivessem algum tipo de intercorrência, dada à suspensão de atendimentos ambulatoriais presenciais.
Cita-se como iniciativas governamentais: abertura de ambulatórios externos em tendas para triagem de pacientes COVID e não COVID, evitando com isso a disseminação do vírus, na frente
das 11 Unidades de Pronto Atendimentos (UPAS) da capital e interior; organização de uma rede regionalizada de leitos COVID, incluindo abertura, estruturação e funcionamento de 4 Hospitais
de Campanha; contratualização de serviço de transporte aéreo de pacientes graves para as Unidades de leitos de tratamento intensivos (UTI); estruturação de um serviço de regulação de
paciente unificados entre a rede estadual e a rede municipal com os 217 municípios para facilitar a transferência de pacientes por grau de gravidade clínica.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde  Ampliação da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde por meio de Implantação (inauguração) e
Modernização de Serviços e procedimentos com obras de reparação, reestruturação, conclusão de obras/construção, montagem e estruturação com equipamento, instalação de rede de gases
para ventilação mecânica de pacientes em leitos de UTI, resultando em:  

Novas Unidades de Saúde (2020):  
- Hospital de Cuidados Intensivos – HCI (Atendimento \covid-19) - São Luís; Policlínica Pan Diamante 
- Implantação da Pesquisa de satisfação em todos os processos da unidade

Policlínica Vila Luizão  
- Reforma e Ampliação  da unidade e readequação de setores.   

Policlínica de Presidente Dutra 
- Inauguração da Policlínica de Presidente Dutra 
- Implantação de Protocolos de Qualidade ao Atendimento de Pacientes 
- Realização de treinamentos e palestras (video conferências) para estabelecimento de fluxos de atendimento aos pacientes 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Ampliação de novos centros, com ênfase na inauguração do Centro de Hemodiálise de Balsas, abrindo 60 vagas nesta Região de Saúde. Ainda contamos com ampliação dos serviços já
existentes no município de Açailândia, Bacabal, São Luís.     

                                                                        

(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA)

- Entrega de Policlínicas
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 
- Revisões de Planos de Trabalhos,
- Serviços de saúde de UTI aérea, 
- Avanços em processos de trabalho, elaboração de fluxos.

- Hospital de Campanha de Açailândia – (Atendimento \covid-19) – Açailândia; 
- Hospital de Campanha de São Luís – (Atendimento/ Covid-19) – São Luís;  
- Hospital Genésio Rêgo – São Luís; 
- Hospital Real – (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital São José (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital de Campanha de Pedreiras – (Atendimento/Covid-19) – Pedreiras; 
- Hospital Regional Dr. Rubens Jorge – Lago da Pedra; 
- Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá – Santa Luzia do Paruá; 
- Hospital Regional Dr. Antônio Hadade – Viana; 
- UPA – Paço do Lumiar; 
- Policlínica – COHATRAC; 
- Hospital da Criança de Colinas – Colinas; 
- Shopping da Criança – São Luís;
- Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; 
- Hospital Municipal de Carolina Carolina; 
- Policlínica de Santa Inês – Santa Inês.

Novos Serviços de Saúde (2020):  
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
18 (dezoito) Regiões de Saúde beneficiadas: Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Imperatriz, Itapecuru, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, São
João dos Patos, São Luís, Timon, Viana e Zé Doca.

Hospitais de Urgencia e Emergencia e de Porta Aberta 
-Implantação do Projeto de Reestruturação, Implantação da Humanização no Fluxo de Atendimento de Pacientes em UPAs 24H (  Lean nas UPAs -24h)
- Implantação de Projeto SEPSE ( UPA- Parque Vitória) 

POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Inauguração da Policlínica – Santa Inês no mês de novembro de 2020, 
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  Ações Hemoterápicas para a obtenção de Sague e Hemocomponentes (triagem clínica de candidatos, coleta de bolsas de sangue e
processamento do sangue);
- Consultas Médicas (consultas hematológicas, consultas em clínica médica, consultas pediátricas); 
- Atendimentos Multidisciplinares (Serviço Social, Fisioterapia, Odontologia, Ortopedia e Psicologia); 
- Exames Laboratoriais/Suporte Diagnóstico (testes sorológicos, exames imunohematológicos, exames hematológicos, exames bioquímicos). 

Acompanhamento da HEMORREDE 
-Reforma da unidade móvel – HEMOMAR 

Quantidades 
- Ações hemoterápicas: 347.652 procedimentos
- Consultas médicas: 18.153 consultas
- Atendimentos Multidisciplinares: 8.320 atendimentos
- Exames laboratoriais/Suporte Diagnóstico: 
-  Foram produzidos 166.748 hemocomponentes.

41.916 atendimentos a pacientes
4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   Ações desenvolvidas

Manutenção dos serviços e ações em saúde já implantados na Rede Estadual de Estabelecimentos de Saúde, tais como:
    
1.Atendimento de urgência e emergência (UPAS e hospitais Gerais Porta Aberta)

2.Disponibilização de consultas médicas em atenção especializada em nível ambulatorial (Hospitais Regionais, Unidades Mistas e Policlínicas)

3.Cirurgia Geral e/ou Especializadas (Macrorregionais, Regionais de Média e Alta Complexidade, Centro de Diálise e maternidades)

4.Consultas com outros profissionais de nível superior (fisioterapia, psicologia, nutricionista e serviço social).

Manutenção de serviços ambulatoriais para finas de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), tais como: exames laboratoriais, raio x, densitometria óssea, tomografia, ressonância magnética e
outro

Implementação das ações desenvolvidas na Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (UEOM) – Sorrir.

Quantidades 

- UPA –  3.620.231 Procedimentos 

- Hospitais Gerais de Urgência e Emergência sem serviços obstétricos – 1.102.980 procedimentos

- Hospitais Gerais de Porta Aberta com serviços obstétricos – 2.226.811 Procedimentos

- Policlínicas – 465.838 Procedimentos 

- Centro de Especialidade NINAR – 27.250 Procedimentos 

- Hospitais Regionais e Centros de Atenção – 2.127.523 Procedimentos 
- Centros de Reabilitação – 145.228 Procedimentos 

- Centros e Núcleos de Hemoterapia e Agências Transfusionais – 387.868 Procedimentos 

- Utilização de AIHs - Internações nas unidades hospitalares, leitos de enfermaria, clínicos e de UTIs especializadas  - 78.870 Procedimentos 

Unidade de Especialidades Odontológica do Maranhão – SORRIR 

-1. Atendimento de Urgência e Emergência – 5.276 Procedimentos 

-2. Ambulatorial: Endodontia, Clínico Geral, Prótese, Estomatologia, Dentística, Odontopediatria, Bucomaxilo, Periodontia, Ortodontia, Implantodontia -  51.788 Procedimentos 

- 3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: Exames Laboratoriais, Radiologia Panorâmica (Digitalizada, Radiologia, Radiologia Periapical. – 6.076 Procedimentos
POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Roda de conversa com profissionais  nutricionistas, enquanto os pacientes aguardavam a consulta médica;

Policlínica Pan Diamante 
- Ampliação da oferta de serviços 
- Aumento no quantitativo de produção de serviços ambulatoriais 

Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Consultas médicas 24 horas 
- Testes rápidos, administração de medicamentos e entregas de medicação na farmácia básica.

Policlínica – Vila Luizão 
- Ampliação de serviços e oferta de novas especialidades para a unidade
- Inserção do Serviço de Acolhimento 

Policlínica – COHATRAC 
-Gestão dupla e em parceria municipal na disponibilização de profissionais para composição do quadro de pessoal;
-Ambulatório e SPA associados;
-Agenda de reserva para a Unidade para os retornos médicos dos pacientes oriundos do ambulatório facilitando a acessibilidade aos serviços e exames de apoio diagnóstico em menor tempo;
-Contratualização dos prestadores de serviços pela EMSERH; Cumprimento da agenda programada ambulatorial pelo CIRAM/SES;
Superávit de alcance de metas no atendimento geral da Unidade, em mais de 300%, requerendo redimensionamento para 2021:
a) urgência e emergência em mais de 303 %;
b) no atendimento dos profissionais de nível superior em 1200%
c) Serviços de apoio diagnóstico em mais de 399 %
d) Consultas médicas na atenção especializada em 01 %

Policlínica – Cidade Operária 
- Ampliação dos Serviços Assistênciais, com 
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante   • Reuniões virtuais quinzenais pela plataforma Zoom com os Coordenadores Estaduais e a Coordenação Geral do SNT/MS para
acompanhamento e discussões sobre doação e transplante no contexto da Pandemia pela COVID-19;
• Elaboração e discussão do projeto de implantação da OPO - São Luís em conformidade com a Portaria GM /MS no 2.601/2009;
• Elaboração e envio de estatística mensal para o SNT - Sistema Nacional de Transplantes/MS;
• Elaboração e envio de estatística trimestral para a ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos;
• Recebimento de ofertas de órgãos e tecidos de outros Estados (CNT/MS);
• Contato com as equipes transplantadoras para ofertar órgãos/tecidos disponibilizados pela Central Nacional de Transplantes (CNT);
• Agendamento das cirurgias de URGÊNCIA de transplantes de córneas;
• Comunicação aos pacientes da marcação de transplantes de córneas;
• Acompanhamento por telefone e e-mail dos processos de credenciamento do HRO-Hospital de Referência Oftalmológica (córneas), Hospital São Domingos (Fígado e Rim) e Centro de
Processamento Celular do Maranhão (Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário);
• Orientação e organização da documentação do Centro de Olhos Maranhense Eireli para transplante de córneas;
• Buscas-ativas nos hospitais notificantes;
• Atividade de Educação em doação e transplante pelo PROADI-SUS:
a. Capacitação de Multiplicadores em “Diagnóstico em Morte Encefálica” de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.173”. (Proadi-SUS/Sírio-libanês) - 1 médico 
b. DOTIN- Doação de Órgãos em Terapia Intensiva (Proadi-SUS/AMIB) -18 profissionais (10 médicos + 8 enfermeiros.)
c. CITIN- Curso de Imersão em Terapia Intensiva Neurológica - 2 médicos
d. UTI de Alta Performance – 2 médicos
• Campanha “Setembro Verde” - atividades de entrevistas, propagandas, lives, aulas on-line, banners no site da SES/MA, vídeos de curta duração com depoimentos e mensagens visuais de
estímulo à doação de órgãos e tecidos para transplantes, atendendo aos protocolos sanitários vigentes;
• Elaboração da Instrução Normativa CET-MA/LACEN-MA para realização de testagem molecular (RT-PCR para SARS-CoV-2) nos potenciais Doadores de Órgãos e Tecidos em tempo hábil
para sua validação;
• Retomada de transplantes eletivos de córneas;
• Contratação de equipamento de Doppler Transcraniano já licitado para o diagnóstico instrumental de Morte Encefálica, para cumprimento do parágrafo único do art. 18 do Decreto no 9.175,
de 18 de outubro de 2017;
• Acompanhamento de 150 Notificações de Morte Encefálica;
• Acompanhamento e regulação de 123 protocolos de Morte Encefálica;
• 18 Entrevistas Familiares para doação de órgãos e tecidos;
• 07 doadores efetivos 
• Número de Transplantes realizados em 2020 no Estado: RIM: 11 transplantes (7 c/ doador falecido; 4 c/doador vivo)
• FÍGADO: 2 transplantes
• CÓRNEAS: 162 transplantes
• TECIDOS ÓSSEOS: 5 transplantes.

RINS: 14 rins captados; FÍGADO: 03 fígados captados; CÓRNEAS: 46 córneas captadas. 5 Transplantes de Tecido Ósseo.
4910 – Assistência Farmaceutica Especializada    A mesta prevista pela Superintendência de Assistência Farmacêutica – SUAF, para 2020, foram 238.000 atendimentos. Foram foram
realizados 273.485 atendimentos nas áreas da FEME São Luís, FEME Imperatriz, Programa do Leite Especial, Farmácia dos Análogos de Insulina – Centro de Especialidade do Diamante e
Mandados Judiciais.

• Garantia do tratamento farmacoterapêutico de acordo com os Protocolos Cínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT. 
• Programação e aquisição dos Medicamentos/Insumos dos medicamentos do Componente Especializados da Assistência Farmacêutica – CEAF e Programas da SES-MA (Elenco Estadual).
                     
• Farmácia dos Análogos de Insulinas (POLICLINICA DIAMANTE);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(São Luís);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(IMPERATRIZ);
• Medicamentos do Elenco Estadual  e Demandas Judiciais atendidos na Dispensação Administrativa (Sala 05) FEME;
• Programa de Assistência as crianças com intolerância alimentar ,dispensados no  Complexo Infantil Dr. Juvêncio Matos; 
Atendimentos aos Hospitais habilitados em Oncologia pelo SUS – Medicamentos Oncológicos de compra centralizada pelo MS. 

GRUPO 1A(FEME - CEAF) - 131.449 pacientes;  GRUPO 1B(FEME - CEAF) - 28.629 pacientes; GRUPO 2 (FEME - CEAF) - 70.151; ANÁLOGOS DE INSULINA PARA PACIENTES COM
DIABETES TIPO 1       ( PAM DIAMANTE) - ELENCO ESTADUAL- 10.458 pacientes; DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05                                                                (ELENCO
ESTADUAL) - 21.157; PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR (Leite Especial) - ELENCO ESTADUAL - 11.383 pacientes; MANDADOS JUDICIAIS
(DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05/  (FEME ) – 258 pacientes.

4630 – Ações de Combate ao Câncer     No ano de 2020 foram realizadas ações na área da oncologia como convênios com Hospital do Câncer Aldenoura Belo com o fortalecimento dos
atendimentos no Serviço de Pronto Atendimento e Radioterapia, e com Fundação Antônio Bruno, com o intuito de prestar acolhimento aos pacientes oncológicos oriundos do interior do Estado.
Também foram realizados contratos com o Hospital São Rafael para prestação de serviços em Oncologia clínica, pediátrica e Apoio Diagnósticos. 
Com a Oncoradium e o Hospital São Domingos, fortalecendo o atendimento do serviço de Radioterapia no Estado.
Foi realizada a Pactuação MA/PI com o Hospital São Marcos para oferecer serviços de Oncologia clínica, atendendo às demandas dos seguintes municípios do estado: Timon, Codó e São
João dos Patos.
 Campanhas: 
• Março Lilás – Campanha referente a prevenção ao Câncer de Colo Uterino;
• Outubro Rosa – Campanha referente ao Câncer de Mama;
• Novembro Azul – Campanha de prevenção ao Câncer de Próstata e Pênis;
• Apoio Institucional das ações referente a prevenção e controle dos cânceres de colo de útero e mama. 
• Apoio institucional às ações de prevenção do câncer de colo uterino e mama pelas equipes de Saúde da Família no período de pandemia da Covid-19.

Quantidades
(Hospital de Câncer do Maranhão - Tarquínio Lopes Filho e Hospital Macrorregional Everaldo Ferreira Aragão).

• Internações Hospitalares:
Total ano 2020: 3.036 internações oncológicas;
• Cirurgias oncológicas:
Total 2020: 1.446 cirurgias;
• Tratamento quimiotáticos:
Total 2020:12.338 protocolos de quimioterapia;
• Consultas Oncológicas:
Total 2020: 20.751 consultas;
• Atendimentos de Emergência Oncológica;
Total 2020: 13.160 atendimentos emergenciais.
Além das unidades destinadas exclusivamente ao atendimento COVID, a rede estadual de Saúde teve ampliação com novas Unidades de atendimentos: UPA – Paço do Lumiar, Policlínica –
COHATRAC, Hospital da Criança de Colinas; Shopping da Criança – São Luís; Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; Hospital Municipal de Carolina; Policlínica de Santa Inês –
Santa Inês.
Para além de Unidades hospitalres ou ambulatoriais, novos serviços clíncios passam a ser ofertados á população do Estado, a saber: 
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 
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3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde  Ampliação da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde por meio de Implantação (inauguração) e
Modernização de Serviços e procedimentos com obras de reparação, reestruturação, conclusão de obras/construção, montagem e estruturação com equipamento, instalação de rede de gases
para ventilação mecânica de pacientes em leitos de UTI, resultando em:  

Novas Unidades de Saúde (2020):  
- Hospital de Cuidados Intensivos – HCI (Atendimento \covid-19) - São Luís; Policlínica Pan Diamante 
- Implantação da Pesquisa de satisfação em todos os processos da unidade

Policlínica Vila Luizão  
- Reforma e Ampliação  da unidade e readequação de setores.   

Policlínica de Presidente Dutra 
- Inauguração da Policlínica de Presidente Dutra 
- Implantação de Protocolos de Qualidade ao Atendimento de Pacientes 
- Realização de treinamentos e palestras (video conferências) para estabelecimento de fluxos de atendimento aos pacientes 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Ampliação de novos centros, com ênfase na inauguração do Centro de Hemodiálise de Balsas, abrindo 60 vagas nesta Região de Saúde. Ainda contamos com ampliação dos serviços já
existentes no município de Açailândia, Bacabal, São Luís.     

                                                                        

(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA)

- Entrega de Policlínicas
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 
- Revisões de Planos de Trabalhos,
- Serviços de saúde de UTI aérea, 
- Avanços em processos de trabalho, elaboração de fluxos.

- Hospital de Campanha de Açailândia – (Atendimento \covid-19) – Açailândia; 
- Hospital de Campanha de São Luís – (Atendimento/ Covid-19) – São Luís;  
- Hospital Genésio Rêgo – São Luís; 
- Hospital Real – (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital São José (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital de Campanha de Pedreiras – (Atendimento/Covid-19) – Pedreiras; 
- Hospital Regional Dr. Rubens Jorge – Lago da Pedra; 
- Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá – Santa Luzia do Paruá; 
- Hospital Regional Dr. Antônio Hadade – Viana; 
- UPA – Paço do Lumiar; 
- Policlínica – COHATRAC; 
- Hospital da Criança de Colinas – Colinas; 
- Shopping da Criança – São Luís;
- Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; 
- Hospital Municipal de Carolina Carolina; 
- Policlínica de Santa Inês – Santa Inês.

Novos Serviços de Saúde (2020):  
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
18 (dezoito) Regiões de Saúde beneficiadas: Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Imperatriz, Itapecuru, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, São
João dos Patos, São Luís, Timon, Viana e Zé Doca.

Hospitais de Urgencia e Emergencia e de Porta Aberta 
-Implantação do Projeto de Reestruturação, Implantação da Humanização no Fluxo de Atendimento de Pacientes em UPAs 24H (  Lean nas UPAs -24h)
- Implantação de Projeto SEPSE ( UPA- Parque Vitória) 

POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Inauguração da Policlínica – Santa Inês no mês de novembro de 2020, 
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  Ações Hemoterápicas para a obtenção de Sague e Hemocomponentes (triagem clínica de candidatos, coleta de bolsas de sangue e
processamento do sangue);
- Consultas Médicas (consultas hematológicas, consultas em clínica médica, consultas pediátricas); 
- Atendimentos Multidisciplinares (Serviço Social, Fisioterapia, Odontologia, Ortopedia e Psicologia); 
- Exames Laboratoriais/Suporte Diagnóstico (testes sorológicos, exames imunohematológicos, exames hematológicos, exames bioquímicos). 

Acompanhamento da HEMORREDE 
-Reforma da unidade móvel – HEMOMAR 

Quantidades 
- Ações hemoterápicas: 347.652 procedimentos
- Consultas médicas: 18.153 consultas
- Atendimentos Multidisciplinares: 8.320 atendimentos
- Exames laboratoriais/Suporte Diagnóstico: 
-  Foram produzidos 166.748 hemocomponentes.

41.916 atendimentos a pacientes
4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   Ações desenvolvidas

Manutenção dos serviços e ações em saúde já implantados na Rede Estadual de Estabelecimentos de Saúde, tais como:
    
1.Atendimento de urgência e emergência (UPAS e hospitais Gerais Porta Aberta)

2.Disponibilização de consultas médicas em atenção especializada em nível ambulatorial (Hospitais Regionais, Unidades Mistas e Policlínicas)

3.Cirurgia Geral e/ou Especializadas (Macrorregionais, Regionais de Média e Alta Complexidade, Centro de Diálise e maternidades)

4.Consultas com outros profissionais de nível superior (fisioterapia, psicologia, nutricionista e serviço social).

Manutenção de serviços ambulatoriais para finas de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), tais como: exames laboratoriais, raio x, densitometria óssea, tomografia, ressonância magnética e
outro

Implementação das ações desenvolvidas na Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (UEOM) – Sorrir.

Quantidades 

- UPA –  3.620.231 Procedimentos 

- Hospitais Gerais de Urgência e Emergência sem serviços obstétricos – 1.102.980 procedimentos

- Hospitais Gerais de Porta Aberta com serviços obstétricos – 2.226.811 Procedimentos

- Policlínicas – 465.838 Procedimentos 

- Centro de Especialidade NINAR – 27.250 Procedimentos 

- Hospitais Regionais e Centros de Atenção – 2.127.523 Procedimentos 
- Centros de Reabilitação – 145.228 Procedimentos 

- Centros e Núcleos de Hemoterapia e Agências Transfusionais – 387.868 Procedimentos 

- Utilização de AIHs - Internações nas unidades hospitalares, leitos de enfermaria, clínicos e de UTIs especializadas  - 78.870 Procedimentos 

Unidade de Especialidades Odontológica do Maranhão – SORRIR 

-1. Atendimento de Urgência e Emergência – 5.276 Procedimentos 

-2. Ambulatorial: Endodontia, Clínico Geral, Prótese, Estomatologia, Dentística, Odontopediatria, Bucomaxilo, Periodontia, Ortodontia, Implantodontia -  51.788 Procedimentos 

- 3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: Exames Laboratoriais, Radiologia Panorâmica (Digitalizada, Radiologia, Radiologia Periapical. – 6.076 Procedimentos
POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Roda de conversa com profissionais  nutricionistas, enquanto os pacientes aguardavam a consulta médica;

Policlínica Pan Diamante 
- Ampliação da oferta de serviços 
- Aumento no quantitativo de produção de serviços ambulatoriais 

Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Consultas médicas 24 horas 
- Testes rápidos, administração de medicamentos e entregas de medicação na farmácia básica.

Policlínica – Vila Luizão 
- Ampliação de serviços e oferta de novas especialidades para a unidade
- Inserção do Serviço de Acolhimento 

Policlínica – COHATRAC 
-Gestão dupla e em parceria municipal na disponibilização de profissionais para composição do quadro de pessoal;
-Ambulatório e SPA associados;
-Agenda de reserva para a Unidade para os retornos médicos dos pacientes oriundos do ambulatório facilitando a acessibilidade aos serviços e exames de apoio diagnóstico em menor tempo;
-Contratualização dos prestadores de serviços pela EMSERH; Cumprimento da agenda programada ambulatorial pelo CIRAM/SES;
Superávit de alcance de metas no atendimento geral da Unidade, em mais de 300%, requerendo redimensionamento para 2021:
a) urgência e emergência em mais de 303 %;
b) no atendimento dos profissionais de nível superior em 1200%
c) Serviços de apoio diagnóstico em mais de 399 %
d) Consultas médicas na atenção especializada em 01 %

Policlínica – Cidade Operária 
- Ampliação dos Serviços Assistênciais, com 
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante   • Reuniões virtuais quinzenais pela plataforma Zoom com os Coordenadores Estaduais e a Coordenação Geral do SNT/MS para
acompanhamento e discussões sobre doação e transplante no contexto da Pandemia pela COVID-19;
• Elaboração e discussão do projeto de implantação da OPO - São Luís em conformidade com a Portaria GM /MS no 2.601/2009;
• Elaboração e envio de estatística mensal para o SNT - Sistema Nacional de Transplantes/MS;
• Elaboração e envio de estatística trimestral para a ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos;
• Recebimento de ofertas de órgãos e tecidos de outros Estados (CNT/MS);
• Contato com as equipes transplantadoras para ofertar órgãos/tecidos disponibilizados pela Central Nacional de Transplantes (CNT);
• Agendamento das cirurgias de URGÊNCIA de transplantes de córneas;
• Comunicação aos pacientes da marcação de transplantes de córneas;
• Acompanhamento por telefone e e-mail dos processos de credenciamento do HRO-Hospital de Referência Oftalmológica (córneas), Hospital São Domingos (Fígado e Rim) e Centro de
Processamento Celular do Maranhão (Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário);
• Orientação e organização da documentação do Centro de Olhos Maranhense Eireli para transplante de córneas;
• Buscas-ativas nos hospitais notificantes;
• Atividade de Educação em doação e transplante pelo PROADI-SUS:
a. Capacitação de Multiplicadores em “Diagnóstico em Morte Encefálica” de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.173”. (Proadi-SUS/Sírio-libanês) - 1 médico 
b. DOTIN- Doação de Órgãos em Terapia Intensiva (Proadi-SUS/AMIB) -18 profissionais (10 médicos + 8 enfermeiros.)
c. CITIN- Curso de Imersão em Terapia Intensiva Neurológica - 2 médicos
d. UTI de Alta Performance – 2 médicos
• Campanha “Setembro Verde” - atividades de entrevistas, propagandas, lives, aulas on-line, banners no site da SES/MA, vídeos de curta duração com depoimentos e mensagens visuais de
estímulo à doação de órgãos e tecidos para transplantes, atendendo aos protocolos sanitários vigentes;
• Elaboração da Instrução Normativa CET-MA/LACEN-MA para realização de testagem molecular (RT-PCR para SARS-CoV-2) nos potenciais Doadores de Órgãos e Tecidos em tempo hábil
para sua validação;
• Retomada de transplantes eletivos de córneas;
• Contratação de equipamento de Doppler Transcraniano já licitado para o diagnóstico instrumental de Morte Encefálica, para cumprimento do parágrafo único do art. 18 do Decreto no 9.175,
de 18 de outubro de 2017;
• Acompanhamento de 150 Notificações de Morte Encefálica;
• Acompanhamento e regulação de 123 protocolos de Morte Encefálica;
• 18 Entrevistas Familiares para doação de órgãos e tecidos;
• 07 doadores efetivos 
• Número de Transplantes realizados em 2020 no Estado: RIM: 11 transplantes (7 c/ doador falecido; 4 c/doador vivo)
• FÍGADO: 2 transplantes
• CÓRNEAS: 162 transplantes
• TECIDOS ÓSSEOS: 5 transplantes.

RINS: 14 rins captados; FÍGADO: 03 fígados captados; CÓRNEAS: 46 córneas captadas. 5 Transplantes de Tecido Ósseo.
4910 – Assistência Farmaceutica Especializada    A mesta prevista pela Superintendência de Assistência Farmacêutica – SUAF, para 2020, foram 238.000 atendimentos. Foram foram
realizados 273.485 atendimentos nas áreas da FEME São Luís, FEME Imperatriz, Programa do Leite Especial, Farmácia dos Análogos de Insulina – Centro de Especialidade do Diamante e
Mandados Judiciais.

• Garantia do tratamento farmacoterapêutico de acordo com os Protocolos Cínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT. 
• Programação e aquisição dos Medicamentos/Insumos dos medicamentos do Componente Especializados da Assistência Farmacêutica – CEAF e Programas da SES-MA (Elenco Estadual).
                     
• Farmácia dos Análogos de Insulinas (POLICLINICA DIAMANTE);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(São Luís);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(IMPERATRIZ);
• Medicamentos do Elenco Estadual  e Demandas Judiciais atendidos na Dispensação Administrativa (Sala 05) FEME;
• Programa de Assistência as crianças com intolerância alimentar ,dispensados no  Complexo Infantil Dr. Juvêncio Matos; 
Atendimentos aos Hospitais habilitados em Oncologia pelo SUS – Medicamentos Oncológicos de compra centralizada pelo MS. 

GRUPO 1A(FEME - CEAF) - 131.449 pacientes;  GRUPO 1B(FEME - CEAF) - 28.629 pacientes; GRUPO 2 (FEME - CEAF) - 70.151; ANÁLOGOS DE INSULINA PARA PACIENTES COM
DIABETES TIPO 1       ( PAM DIAMANTE) - ELENCO ESTADUAL- 10.458 pacientes; DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05                                                                (ELENCO
ESTADUAL) - 21.157; PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR (Leite Especial) - ELENCO ESTADUAL - 11.383 pacientes; MANDADOS JUDICIAIS
(DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05/  (FEME ) – 258 pacientes.

4630 – Ações de Combate ao Câncer     No ano de 2020 foram realizadas ações na área da oncologia como convênios com Hospital do Câncer Aldenoura Belo com o fortalecimento dos
atendimentos no Serviço de Pronto Atendimento e Radioterapia, e com Fundação Antônio Bruno, com o intuito de prestar acolhimento aos pacientes oncológicos oriundos do interior do Estado.
Também foram realizados contratos com o Hospital São Rafael para prestação de serviços em Oncologia clínica, pediátrica e Apoio Diagnósticos. 
Com a Oncoradium e o Hospital São Domingos, fortalecendo o atendimento do serviço de Radioterapia no Estado.
Foi realizada a Pactuação MA/PI com o Hospital São Marcos para oferecer serviços de Oncologia clínica, atendendo às demandas dos seguintes municípios do estado: Timon, Codó e São
João dos Patos.
 Campanhas: 
• Março Lilás – Campanha referente a prevenção ao Câncer de Colo Uterino;
• Outubro Rosa – Campanha referente ao Câncer de Mama;
• Novembro Azul – Campanha de prevenção ao Câncer de Próstata e Pênis;
• Apoio Institucional das ações referente a prevenção e controle dos cânceres de colo de útero e mama. 
• Apoio institucional às ações de prevenção do câncer de colo uterino e mama pelas equipes de Saúde da Família no período de pandemia da Covid-19.

Quantidades
(Hospital de Câncer do Maranhão - Tarquínio Lopes Filho e Hospital Macrorregional Everaldo Ferreira Aragão).

• Internações Hospitalares:
Total ano 2020: 3.036 internações oncológicas;
• Cirurgias oncológicas:
Total 2020: 1.446 cirurgias;
• Tratamento quimiotáticos:
Total 2020:12.338 protocolos de quimioterapia;
• Consultas Oncológicas:
Total 2020: 20.751 consultas;
• Atendimentos de Emergência Oncológica;
Total 2020: 13.160 atendimentos emergenciais.
Além das unidades destinadas exclusivamente ao atendimento COVID, a rede estadual de Saúde teve ampliação com novas Unidades de atendimentos: UPA – Paço do Lumiar, Policlínica –
COHATRAC, Hospital da Criança de Colinas; Shopping da Criança – São Luís; Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; Hospital Municipal de Carolina; Policlínica de Santa Inês –
Santa Inês.
Para além de Unidades hospitalres ou ambulatoriais, novos serviços clíncios passam a ser ofertados á população do Estado, a saber: 
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 

70



EMISSÃO

14/5/2021 15:22:51

EXERCÍCIO

2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde  Ampliação da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde por meio de Implantação (inauguração) e
Modernização de Serviços e procedimentos com obras de reparação, reestruturação, conclusão de obras/construção, montagem e estruturação com equipamento, instalação de rede de gases
para ventilação mecânica de pacientes em leitos de UTI, resultando em:  

Novas Unidades de Saúde (2020):  
- Hospital de Cuidados Intensivos – HCI (Atendimento \covid-19) - São Luís; Policlínica Pan Diamante 
- Implantação da Pesquisa de satisfação em todos os processos da unidade

Policlínica Vila Luizão  
- Reforma e Ampliação  da unidade e readequação de setores.   

Policlínica de Presidente Dutra 
- Inauguração da Policlínica de Presidente Dutra 
- Implantação de Protocolos de Qualidade ao Atendimento de Pacientes 
- Realização de treinamentos e palestras (video conferências) para estabelecimento de fluxos de atendimento aos pacientes 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Ampliação de novos centros, com ênfase na inauguração do Centro de Hemodiálise de Balsas, abrindo 60 vagas nesta Região de Saúde. Ainda contamos com ampliação dos serviços já
existentes no município de Açailândia, Bacabal, São Luís.     

                                                                        

(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA)

- Entrega de Policlínicas
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 
- Revisões de Planos de Trabalhos,
- Serviços de saúde de UTI aérea, 
- Avanços em processos de trabalho, elaboração de fluxos.

- Hospital de Campanha de Açailândia – (Atendimento \covid-19) – Açailândia; 
- Hospital de Campanha de São Luís – (Atendimento/ Covid-19) – São Luís;  
- Hospital Genésio Rêgo – São Luís; 
- Hospital Real – (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital São José (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital de Campanha de Pedreiras – (Atendimento/Covid-19) – Pedreiras; 
- Hospital Regional Dr. Rubens Jorge – Lago da Pedra; 
- Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá – Santa Luzia do Paruá; 
- Hospital Regional Dr. Antônio Hadade – Viana; 
- UPA – Paço do Lumiar; 
- Policlínica – COHATRAC; 
- Hospital da Criança de Colinas – Colinas; 
- Shopping da Criança – São Luís;
- Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; 
- Hospital Municipal de Carolina Carolina; 
- Policlínica de Santa Inês – Santa Inês.

Novos Serviços de Saúde (2020):  
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
18 (dezoito) Regiões de Saúde beneficiadas: Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Imperatriz, Itapecuru, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, São
João dos Patos, São Luís, Timon, Viana e Zé Doca.

Hospitais de Urgencia e Emergencia e de Porta Aberta 
-Implantação do Projeto de Reestruturação, Implantação da Humanização no Fluxo de Atendimento de Pacientes em UPAs 24H (  Lean nas UPAs -24h)
- Implantação de Projeto SEPSE ( UPA- Parque Vitória) 

POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Inauguração da Policlínica – Santa Inês no mês de novembro de 2020, 
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  Ações Hemoterápicas para a obtenção de Sague e Hemocomponentes (triagem clínica de candidatos, coleta de bolsas de sangue e
processamento do sangue);
- Consultas Médicas (consultas hematológicas, consultas em clínica médica, consultas pediátricas); 
- Atendimentos Multidisciplinares (Serviço Social, Fisioterapia, Odontologia, Ortopedia e Psicologia); 
- Exames Laboratoriais/Suporte Diagnóstico (testes sorológicos, exames imunohematológicos, exames hematológicos, exames bioquímicos). 

Acompanhamento da HEMORREDE 
-Reforma da unidade móvel – HEMOMAR 

Quantidades 
- Ações hemoterápicas: 347.652 procedimentos
- Consultas médicas: 18.153 consultas
- Atendimentos Multidisciplinares: 8.320 atendimentos
- Exames laboratoriais/Suporte Diagnóstico: 
-  Foram produzidos 166.748 hemocomponentes.

41.916 atendimentos a pacientes
4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   Ações desenvolvidas

Manutenção dos serviços e ações em saúde já implantados na Rede Estadual de Estabelecimentos de Saúde, tais como:
    
1.Atendimento de urgência e emergência (UPAS e hospitais Gerais Porta Aberta)

2.Disponibilização de consultas médicas em atenção especializada em nível ambulatorial (Hospitais Regionais, Unidades Mistas e Policlínicas)

3.Cirurgia Geral e/ou Especializadas (Macrorregionais, Regionais de Média e Alta Complexidade, Centro de Diálise e maternidades)

4.Consultas com outros profissionais de nível superior (fisioterapia, psicologia, nutricionista e serviço social).

Manutenção de serviços ambulatoriais para finas de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), tais como: exames laboratoriais, raio x, densitometria óssea, tomografia, ressonância magnética e
outro

Implementação das ações desenvolvidas na Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (UEOM) – Sorrir.

Quantidades 

- UPA –  3.620.231 Procedimentos 

- Hospitais Gerais de Urgência e Emergência sem serviços obstétricos – 1.102.980 procedimentos

- Hospitais Gerais de Porta Aberta com serviços obstétricos – 2.226.811 Procedimentos

- Policlínicas – 465.838 Procedimentos 

- Centro de Especialidade NINAR – 27.250 Procedimentos 

- Hospitais Regionais e Centros de Atenção – 2.127.523 Procedimentos 
- Centros de Reabilitação – 145.228 Procedimentos 

- Centros e Núcleos de Hemoterapia e Agências Transfusionais – 387.868 Procedimentos 

- Utilização de AIHs - Internações nas unidades hospitalares, leitos de enfermaria, clínicos e de UTIs especializadas  - 78.870 Procedimentos 

Unidade de Especialidades Odontológica do Maranhão – SORRIR 

-1. Atendimento de Urgência e Emergência – 5.276 Procedimentos 

-2. Ambulatorial: Endodontia, Clínico Geral, Prótese, Estomatologia, Dentística, Odontopediatria, Bucomaxilo, Periodontia, Ortodontia, Implantodontia -  51.788 Procedimentos 

- 3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: Exames Laboratoriais, Radiologia Panorâmica (Digitalizada, Radiologia, Radiologia Periapical. – 6.076 Procedimentos
POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Roda de conversa com profissionais  nutricionistas, enquanto os pacientes aguardavam a consulta médica;

Policlínica Pan Diamante 
- Ampliação da oferta de serviços 
- Aumento no quantitativo de produção de serviços ambulatoriais 

Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Consultas médicas 24 horas 
- Testes rápidos, administração de medicamentos e entregas de medicação na farmácia básica.

Policlínica – Vila Luizão 
- Ampliação de serviços e oferta de novas especialidades para a unidade
- Inserção do Serviço de Acolhimento 

Policlínica – COHATRAC 
-Gestão dupla e em parceria municipal na disponibilização de profissionais para composição do quadro de pessoal;
-Ambulatório e SPA associados;
-Agenda de reserva para a Unidade para os retornos médicos dos pacientes oriundos do ambulatório facilitando a acessibilidade aos serviços e exames de apoio diagnóstico em menor tempo;
-Contratualização dos prestadores de serviços pela EMSERH; Cumprimento da agenda programada ambulatorial pelo CIRAM/SES;
Superávit de alcance de metas no atendimento geral da Unidade, em mais de 300%, requerendo redimensionamento para 2021:
a) urgência e emergência em mais de 303 %;
b) no atendimento dos profissionais de nível superior em 1200%
c) Serviços de apoio diagnóstico em mais de 399 %
d) Consultas médicas na atenção especializada em 01 %

Policlínica – Cidade Operária 
- Ampliação dos Serviços Assistênciais, com 
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante   • Reuniões virtuais quinzenais pela plataforma Zoom com os Coordenadores Estaduais e a Coordenação Geral do SNT/MS para
acompanhamento e discussões sobre doação e transplante no contexto da Pandemia pela COVID-19;
• Elaboração e discussão do projeto de implantação da OPO - São Luís em conformidade com a Portaria GM /MS no 2.601/2009;
• Elaboração e envio de estatística mensal para o SNT - Sistema Nacional de Transplantes/MS;
• Elaboração e envio de estatística trimestral para a ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos;
• Recebimento de ofertas de órgãos e tecidos de outros Estados (CNT/MS);
• Contato com as equipes transplantadoras para ofertar órgãos/tecidos disponibilizados pela Central Nacional de Transplantes (CNT);
• Agendamento das cirurgias de URGÊNCIA de transplantes de córneas;
• Comunicação aos pacientes da marcação de transplantes de córneas;
• Acompanhamento por telefone e e-mail dos processos de credenciamento do HRO-Hospital de Referência Oftalmológica (córneas), Hospital São Domingos (Fígado e Rim) e Centro de
Processamento Celular do Maranhão (Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário);
• Orientação e organização da documentação do Centro de Olhos Maranhense Eireli para transplante de córneas;
• Buscas-ativas nos hospitais notificantes;
• Atividade de Educação em doação e transplante pelo PROADI-SUS:
a. Capacitação de Multiplicadores em “Diagnóstico em Morte Encefálica” de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.173”. (Proadi-SUS/Sírio-libanês) - 1 médico 
b. DOTIN- Doação de Órgãos em Terapia Intensiva (Proadi-SUS/AMIB) -18 profissionais (10 médicos + 8 enfermeiros.)
c. CITIN- Curso de Imersão em Terapia Intensiva Neurológica - 2 médicos
d. UTI de Alta Performance – 2 médicos
• Campanha “Setembro Verde” - atividades de entrevistas, propagandas, lives, aulas on-line, banners no site da SES/MA, vídeos de curta duração com depoimentos e mensagens visuais de
estímulo à doação de órgãos e tecidos para transplantes, atendendo aos protocolos sanitários vigentes;
• Elaboração da Instrução Normativa CET-MA/LACEN-MA para realização de testagem molecular (RT-PCR para SARS-CoV-2) nos potenciais Doadores de Órgãos e Tecidos em tempo hábil
para sua validação;
• Retomada de transplantes eletivos de córneas;
• Contratação de equipamento de Doppler Transcraniano já licitado para o diagnóstico instrumental de Morte Encefálica, para cumprimento do parágrafo único do art. 18 do Decreto no 9.175,
de 18 de outubro de 2017;
• Acompanhamento de 150 Notificações de Morte Encefálica;
• Acompanhamento e regulação de 123 protocolos de Morte Encefálica;
• 18 Entrevistas Familiares para doação de órgãos e tecidos;
• 07 doadores efetivos 
• Número de Transplantes realizados em 2020 no Estado: RIM: 11 transplantes (7 c/ doador falecido; 4 c/doador vivo)
• FÍGADO: 2 transplantes
• CÓRNEAS: 162 transplantes
• TECIDOS ÓSSEOS: 5 transplantes.

RINS: 14 rins captados; FÍGADO: 03 fígados captados; CÓRNEAS: 46 córneas captadas. 5 Transplantes de Tecido Ósseo.
4910 – Assistência Farmaceutica Especializada    A mesta prevista pela Superintendência de Assistência Farmacêutica – SUAF, para 2020, foram 238.000 atendimentos. Foram foram
realizados 273.485 atendimentos nas áreas da FEME São Luís, FEME Imperatriz, Programa do Leite Especial, Farmácia dos Análogos de Insulina – Centro de Especialidade do Diamante e
Mandados Judiciais.

• Garantia do tratamento farmacoterapêutico de acordo com os Protocolos Cínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT. 
• Programação e aquisição dos Medicamentos/Insumos dos medicamentos do Componente Especializados da Assistência Farmacêutica – CEAF e Programas da SES-MA (Elenco Estadual).
                     
• Farmácia dos Análogos de Insulinas (POLICLINICA DIAMANTE);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(São Luís);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(IMPERATRIZ);
• Medicamentos do Elenco Estadual  e Demandas Judiciais atendidos na Dispensação Administrativa (Sala 05) FEME;
• Programa de Assistência as crianças com intolerância alimentar ,dispensados no  Complexo Infantil Dr. Juvêncio Matos; 
Atendimentos aos Hospitais habilitados em Oncologia pelo SUS – Medicamentos Oncológicos de compra centralizada pelo MS. 

GRUPO 1A(FEME - CEAF) - 131.449 pacientes;  GRUPO 1B(FEME - CEAF) - 28.629 pacientes; GRUPO 2 (FEME - CEAF) - 70.151; ANÁLOGOS DE INSULINA PARA PACIENTES COM
DIABETES TIPO 1       ( PAM DIAMANTE) - ELENCO ESTADUAL- 10.458 pacientes; DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05                                                                (ELENCO
ESTADUAL) - 21.157; PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR (Leite Especial) - ELENCO ESTADUAL - 11.383 pacientes; MANDADOS JUDICIAIS
(DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05/  (FEME ) – 258 pacientes.

4630 – Ações de Combate ao Câncer     No ano de 2020 foram realizadas ações na área da oncologia como convênios com Hospital do Câncer Aldenoura Belo com o fortalecimento dos
atendimentos no Serviço de Pronto Atendimento e Radioterapia, e com Fundação Antônio Bruno, com o intuito de prestar acolhimento aos pacientes oncológicos oriundos do interior do Estado.
Também foram realizados contratos com o Hospital São Rafael para prestação de serviços em Oncologia clínica, pediátrica e Apoio Diagnósticos. 
Com a Oncoradium e o Hospital São Domingos, fortalecendo o atendimento do serviço de Radioterapia no Estado.
Foi realizada a Pactuação MA/PI com o Hospital São Marcos para oferecer serviços de Oncologia clínica, atendendo às demandas dos seguintes municípios do estado: Timon, Codó e São
João dos Patos.
 Campanhas: 
• Março Lilás – Campanha referente a prevenção ao Câncer de Colo Uterino;
• Outubro Rosa – Campanha referente ao Câncer de Mama;
• Novembro Azul – Campanha de prevenção ao Câncer de Próstata e Pênis;
• Apoio Institucional das ações referente a prevenção e controle dos cânceres de colo de útero e mama. 
• Apoio institucional às ações de prevenção do câncer de colo uterino e mama pelas equipes de Saúde da Família no período de pandemia da Covid-19.

Quantidades
(Hospital de Câncer do Maranhão - Tarquínio Lopes Filho e Hospital Macrorregional Everaldo Ferreira Aragão).

• Internações Hospitalares:
Total ano 2020: 3.036 internações oncológicas;
• Cirurgias oncológicas:
Total 2020: 1.446 cirurgias;
• Tratamento quimiotáticos:
Total 2020:12.338 protocolos de quimioterapia;
• Consultas Oncológicas:
Total 2020: 20.751 consultas;
• Atendimentos de Emergência Oncológica;
Total 2020: 13.160 atendimentos emergenciais.
Além das unidades destinadas exclusivamente ao atendimento COVID, a rede estadual de Saúde teve ampliação com novas Unidades de atendimentos: UPA – Paço do Lumiar, Policlínica –
COHATRAC, Hospital da Criança de Colinas; Shopping da Criança – São Luís; Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; Hospital Municipal de Carolina; Policlínica de Santa Inês –
Santa Inês.
Para além de Unidades hospitalres ou ambulatoriais, novos serviços clíncios passam a ser ofertados á população do Estado, a saber: 
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 
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3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde  Ampliação da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde por meio de Implantação (inauguração) e
Modernização de Serviços e procedimentos com obras de reparação, reestruturação, conclusão de obras/construção, montagem e estruturação com equipamento, instalação de rede de gases
para ventilação mecânica de pacientes em leitos de UTI, resultando em:  

Novas Unidades de Saúde (2020):  
- Hospital de Cuidados Intensivos – HCI (Atendimento \covid-19) - São Luís; Policlínica Pan Diamante 
- Implantação da Pesquisa de satisfação em todos os processos da unidade

Policlínica Vila Luizão  
- Reforma e Ampliação  da unidade e readequação de setores.   

Policlínica de Presidente Dutra 
- Inauguração da Policlínica de Presidente Dutra 
- Implantação de Protocolos de Qualidade ao Atendimento de Pacientes 
- Realização de treinamentos e palestras (video conferências) para estabelecimento de fluxos de atendimento aos pacientes 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Ampliação de novos centros, com ênfase na inauguração do Centro de Hemodiálise de Balsas, abrindo 60 vagas nesta Região de Saúde. Ainda contamos com ampliação dos serviços já
existentes no município de Açailândia, Bacabal, São Luís.     

                                                                        

(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA)

- Entrega de Policlínicas
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 
- Revisões de Planos de Trabalhos,
- Serviços de saúde de UTI aérea, 
- Avanços em processos de trabalho, elaboração de fluxos.

- Hospital de Campanha de Açailândia – (Atendimento \covid-19) – Açailândia; 
- Hospital de Campanha de São Luís – (Atendimento/ Covid-19) – São Luís;  
- Hospital Genésio Rêgo – São Luís; 
- Hospital Real – (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital São José (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital de Campanha de Pedreiras – (Atendimento/Covid-19) – Pedreiras; 
- Hospital Regional Dr. Rubens Jorge – Lago da Pedra; 
- Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá – Santa Luzia do Paruá; 
- Hospital Regional Dr. Antônio Hadade – Viana; 
- UPA – Paço do Lumiar; 
- Policlínica – COHATRAC; 
- Hospital da Criança de Colinas – Colinas; 
- Shopping da Criança – São Luís;
- Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; 
- Hospital Municipal de Carolina Carolina; 
- Policlínica de Santa Inês – Santa Inês.

Novos Serviços de Saúde (2020):  
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
18 (dezoito) Regiões de Saúde beneficiadas: Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Imperatriz, Itapecuru, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, São
João dos Patos, São Luís, Timon, Viana e Zé Doca.

Hospitais de Urgencia e Emergencia e de Porta Aberta 
-Implantação do Projeto de Reestruturação, Implantação da Humanização no Fluxo de Atendimento de Pacientes em UPAs 24H (  Lean nas UPAs -24h)
- Implantação de Projeto SEPSE ( UPA- Parque Vitória) 

POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Inauguração da Policlínica – Santa Inês no mês de novembro de 2020, 
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  Ações Hemoterápicas para a obtenção de Sague e Hemocomponentes (triagem clínica de candidatos, coleta de bolsas de sangue e
processamento do sangue);
- Consultas Médicas (consultas hematológicas, consultas em clínica médica, consultas pediátricas); 
- Atendimentos Multidisciplinares (Serviço Social, Fisioterapia, Odontologia, Ortopedia e Psicologia); 
- Exames Laboratoriais/Suporte Diagnóstico (testes sorológicos, exames imunohematológicos, exames hematológicos, exames bioquímicos). 

Acompanhamento da HEMORREDE 
-Reforma da unidade móvel – HEMOMAR 

Quantidades 
- Ações hemoterápicas: 347.652 procedimentos
- Consultas médicas: 18.153 consultas
- Atendimentos Multidisciplinares: 8.320 atendimentos
- Exames laboratoriais/Suporte Diagnóstico: 
-  Foram produzidos 166.748 hemocomponentes.

41.916 atendimentos a pacientes
4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   Ações desenvolvidas

Manutenção dos serviços e ações em saúde já implantados na Rede Estadual de Estabelecimentos de Saúde, tais como:
    
1.Atendimento de urgência e emergência (UPAS e hospitais Gerais Porta Aberta)

2.Disponibilização de consultas médicas em atenção especializada em nível ambulatorial (Hospitais Regionais, Unidades Mistas e Policlínicas)

3.Cirurgia Geral e/ou Especializadas (Macrorregionais, Regionais de Média e Alta Complexidade, Centro de Diálise e maternidades)

4.Consultas com outros profissionais de nível superior (fisioterapia, psicologia, nutricionista e serviço social).

Manutenção de serviços ambulatoriais para finas de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), tais como: exames laboratoriais, raio x, densitometria óssea, tomografia, ressonância magnética e
outro

Implementação das ações desenvolvidas na Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (UEOM) – Sorrir.

Quantidades 

- UPA –  3.620.231 Procedimentos 

- Hospitais Gerais de Urgência e Emergência sem serviços obstétricos – 1.102.980 procedimentos

- Hospitais Gerais de Porta Aberta com serviços obstétricos – 2.226.811 Procedimentos

- Policlínicas – 465.838 Procedimentos 

- Centro de Especialidade NINAR – 27.250 Procedimentos 

- Hospitais Regionais e Centros de Atenção – 2.127.523 Procedimentos 
- Centros de Reabilitação – 145.228 Procedimentos 

- Centros e Núcleos de Hemoterapia e Agências Transfusionais – 387.868 Procedimentos 

- Utilização de AIHs - Internações nas unidades hospitalares, leitos de enfermaria, clínicos e de UTIs especializadas  - 78.870 Procedimentos 

Unidade de Especialidades Odontológica do Maranhão – SORRIR 

-1. Atendimento de Urgência e Emergência – 5.276 Procedimentos 

-2. Ambulatorial: Endodontia, Clínico Geral, Prótese, Estomatologia, Dentística, Odontopediatria, Bucomaxilo, Periodontia, Ortodontia, Implantodontia -  51.788 Procedimentos 

- 3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: Exames Laboratoriais, Radiologia Panorâmica (Digitalizada, Radiologia, Radiologia Periapical. – 6.076 Procedimentos
POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Roda de conversa com profissionais  nutricionistas, enquanto os pacientes aguardavam a consulta médica;

Policlínica Pan Diamante 
- Ampliação da oferta de serviços 
- Aumento no quantitativo de produção de serviços ambulatoriais 

Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Consultas médicas 24 horas 
- Testes rápidos, administração de medicamentos e entregas de medicação na farmácia básica.

Policlínica – Vila Luizão 
- Ampliação de serviços e oferta de novas especialidades para a unidade
- Inserção do Serviço de Acolhimento 

Policlínica – COHATRAC 
-Gestão dupla e em parceria municipal na disponibilização de profissionais para composição do quadro de pessoal;
-Ambulatório e SPA associados;
-Agenda de reserva para a Unidade para os retornos médicos dos pacientes oriundos do ambulatório facilitando a acessibilidade aos serviços e exames de apoio diagnóstico em menor tempo;
-Contratualização dos prestadores de serviços pela EMSERH; Cumprimento da agenda programada ambulatorial pelo CIRAM/SES;
Superávit de alcance de metas no atendimento geral da Unidade, em mais de 300%, requerendo redimensionamento para 2021:
a) urgência e emergência em mais de 303 %;
b) no atendimento dos profissionais de nível superior em 1200%
c) Serviços de apoio diagnóstico em mais de 399 %
d) Consultas médicas na atenção especializada em 01 %

Policlínica – Cidade Operária 
- Ampliação dos Serviços Assistênciais, com 
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante   • Reuniões virtuais quinzenais pela plataforma Zoom com os Coordenadores Estaduais e a Coordenação Geral do SNT/MS para
acompanhamento e discussões sobre doação e transplante no contexto da Pandemia pela COVID-19;
• Elaboração e discussão do projeto de implantação da OPO - São Luís em conformidade com a Portaria GM /MS no 2.601/2009;
• Elaboração e envio de estatística mensal para o SNT - Sistema Nacional de Transplantes/MS;
• Elaboração e envio de estatística trimestral para a ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos;
• Recebimento de ofertas de órgãos e tecidos de outros Estados (CNT/MS);
• Contato com as equipes transplantadoras para ofertar órgãos/tecidos disponibilizados pela Central Nacional de Transplantes (CNT);
• Agendamento das cirurgias de URGÊNCIA de transplantes de córneas;
• Comunicação aos pacientes da marcação de transplantes de córneas;
• Acompanhamento por telefone e e-mail dos processos de credenciamento do HRO-Hospital de Referência Oftalmológica (córneas), Hospital São Domingos (Fígado e Rim) e Centro de
Processamento Celular do Maranhão (Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário);
• Orientação e organização da documentação do Centro de Olhos Maranhense Eireli para transplante de córneas;
• Buscas-ativas nos hospitais notificantes;
• Atividade de Educação em doação e transplante pelo PROADI-SUS:
a. Capacitação de Multiplicadores em “Diagnóstico em Morte Encefálica” de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.173”. (Proadi-SUS/Sírio-libanês) - 1 médico 
b. DOTIN- Doação de Órgãos em Terapia Intensiva (Proadi-SUS/AMIB) -18 profissionais (10 médicos + 8 enfermeiros.)
c. CITIN- Curso de Imersão em Terapia Intensiva Neurológica - 2 médicos
d. UTI de Alta Performance – 2 médicos
• Campanha “Setembro Verde” - atividades de entrevistas, propagandas, lives, aulas on-line, banners no site da SES/MA, vídeos de curta duração com depoimentos e mensagens visuais de
estímulo à doação de órgãos e tecidos para transplantes, atendendo aos protocolos sanitários vigentes;
• Elaboração da Instrução Normativa CET-MA/LACEN-MA para realização de testagem molecular (RT-PCR para SARS-CoV-2) nos potenciais Doadores de Órgãos e Tecidos em tempo hábil
para sua validação;
• Retomada de transplantes eletivos de córneas;
• Contratação de equipamento de Doppler Transcraniano já licitado para o diagnóstico instrumental de Morte Encefálica, para cumprimento do parágrafo único do art. 18 do Decreto no 9.175,
de 18 de outubro de 2017;
• Acompanhamento de 150 Notificações de Morte Encefálica;
• Acompanhamento e regulação de 123 protocolos de Morte Encefálica;
• 18 Entrevistas Familiares para doação de órgãos e tecidos;
• 07 doadores efetivos 
• Número de Transplantes realizados em 2020 no Estado: RIM: 11 transplantes (7 c/ doador falecido; 4 c/doador vivo)
• FÍGADO: 2 transplantes
• CÓRNEAS: 162 transplantes
• TECIDOS ÓSSEOS: 5 transplantes.

RINS: 14 rins captados; FÍGADO: 03 fígados captados; CÓRNEAS: 46 córneas captadas. 5 Transplantes de Tecido Ósseo.
4910 – Assistência Farmaceutica Especializada    A mesta prevista pela Superintendência de Assistência Farmacêutica – SUAF, para 2020, foram 238.000 atendimentos. Foram foram
realizados 273.485 atendimentos nas áreas da FEME São Luís, FEME Imperatriz, Programa do Leite Especial, Farmácia dos Análogos de Insulina – Centro de Especialidade do Diamante e
Mandados Judiciais.

• Garantia do tratamento farmacoterapêutico de acordo com os Protocolos Cínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT. 
• Programação e aquisição dos Medicamentos/Insumos dos medicamentos do Componente Especializados da Assistência Farmacêutica – CEAF e Programas da SES-MA (Elenco Estadual).
                     
• Farmácia dos Análogos de Insulinas (POLICLINICA DIAMANTE);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(São Luís);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(IMPERATRIZ);
• Medicamentos do Elenco Estadual  e Demandas Judiciais atendidos na Dispensação Administrativa (Sala 05) FEME;
• Programa de Assistência as crianças com intolerância alimentar ,dispensados no  Complexo Infantil Dr. Juvêncio Matos; 
Atendimentos aos Hospitais habilitados em Oncologia pelo SUS – Medicamentos Oncológicos de compra centralizada pelo MS. 

GRUPO 1A(FEME - CEAF) - 131.449 pacientes;  GRUPO 1B(FEME - CEAF) - 28.629 pacientes; GRUPO 2 (FEME - CEAF) - 70.151; ANÁLOGOS DE INSULINA PARA PACIENTES COM
DIABETES TIPO 1       ( PAM DIAMANTE) - ELENCO ESTADUAL- 10.458 pacientes; DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05                                                                (ELENCO
ESTADUAL) - 21.157; PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR (Leite Especial) - ELENCO ESTADUAL - 11.383 pacientes; MANDADOS JUDICIAIS
(DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05/  (FEME ) – 258 pacientes.

4630 – Ações de Combate ao Câncer     No ano de 2020 foram realizadas ações na área da oncologia como convênios com Hospital do Câncer Aldenoura Belo com o fortalecimento dos
atendimentos no Serviço de Pronto Atendimento e Radioterapia, e com Fundação Antônio Bruno, com o intuito de prestar acolhimento aos pacientes oncológicos oriundos do interior do Estado.
Também foram realizados contratos com o Hospital São Rafael para prestação de serviços em Oncologia clínica, pediátrica e Apoio Diagnósticos. 
Com a Oncoradium e o Hospital São Domingos, fortalecendo o atendimento do serviço de Radioterapia no Estado.
Foi realizada a Pactuação MA/PI com o Hospital São Marcos para oferecer serviços de Oncologia clínica, atendendo às demandas dos seguintes municípios do estado: Timon, Codó e São
João dos Patos.
 Campanhas: 
• Março Lilás – Campanha referente a prevenção ao Câncer de Colo Uterino;
• Outubro Rosa – Campanha referente ao Câncer de Mama;
• Novembro Azul – Campanha de prevenção ao Câncer de Próstata e Pênis;
• Apoio Institucional das ações referente a prevenção e controle dos cânceres de colo de útero e mama. 
• Apoio institucional às ações de prevenção do câncer de colo uterino e mama pelas equipes de Saúde da Família no período de pandemia da Covid-19.

Quantidades
(Hospital de Câncer do Maranhão - Tarquínio Lopes Filho e Hospital Macrorregional Everaldo Ferreira Aragão).

• Internações Hospitalares:
Total ano 2020: 3.036 internações oncológicas;
• Cirurgias oncológicas:
Total 2020: 1.446 cirurgias;
• Tratamento quimiotáticos:
Total 2020:12.338 protocolos de quimioterapia;
• Consultas Oncológicas:
Total 2020: 20.751 consultas;
• Atendimentos de Emergência Oncológica;
Total 2020: 13.160 atendimentos emergenciais.
Além das unidades destinadas exclusivamente ao atendimento COVID, a rede estadual de Saúde teve ampliação com novas Unidades de atendimentos: UPA – Paço do Lumiar, Policlínica –
COHATRAC, Hospital da Criança de Colinas; Shopping da Criança – São Luís; Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; Hospital Municipal de Carolina; Policlínica de Santa Inês –
Santa Inês.
Para além de Unidades hospitalres ou ambulatoriais, novos serviços clíncios passam a ser ofertados á população do Estado, a saber: 
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 
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3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde  Ampliação da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde por meio de Implantação (inauguração) e
Modernização de Serviços e procedimentos com obras de reparação, reestruturação, conclusão de obras/construção, montagem e estruturação com equipamento, instalação de rede de gases
para ventilação mecânica de pacientes em leitos de UTI, resultando em:  

Novas Unidades de Saúde (2020):  
- Hospital de Cuidados Intensivos – HCI (Atendimento \covid-19) - São Luís; Policlínica Pan Diamante 
- Implantação da Pesquisa de satisfação em todos os processos da unidade

Policlínica Vila Luizão  
- Reforma e Ampliação  da unidade e readequação de setores.   

Policlínica de Presidente Dutra 
- Inauguração da Policlínica de Presidente Dutra 
- Implantação de Protocolos de Qualidade ao Atendimento de Pacientes 
- Realização de treinamentos e palestras (video conferências) para estabelecimento de fluxos de atendimento aos pacientes 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Ampliação de novos centros, com ênfase na inauguração do Centro de Hemodiálise de Balsas, abrindo 60 vagas nesta Região de Saúde. Ainda contamos com ampliação dos serviços já
existentes no município de Açailândia, Bacabal, São Luís.     

                                                                        

(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA)

- Entrega de Policlínicas
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 
- Revisões de Planos de Trabalhos,
- Serviços de saúde de UTI aérea, 
- Avanços em processos de trabalho, elaboração de fluxos.

- Hospital de Campanha de Açailândia – (Atendimento \covid-19) – Açailândia; 
- Hospital de Campanha de São Luís – (Atendimento/ Covid-19) – São Luís;  
- Hospital Genésio Rêgo – São Luís; 
- Hospital Real – (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital São José (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital de Campanha de Pedreiras – (Atendimento/Covid-19) – Pedreiras; 
- Hospital Regional Dr. Rubens Jorge – Lago da Pedra; 
- Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá – Santa Luzia do Paruá; 
- Hospital Regional Dr. Antônio Hadade – Viana; 
- UPA – Paço do Lumiar; 
- Policlínica – COHATRAC; 
- Hospital da Criança de Colinas – Colinas; 
- Shopping da Criança – São Luís;
- Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; 
- Hospital Municipal de Carolina Carolina; 
- Policlínica de Santa Inês – Santa Inês.

Novos Serviços de Saúde (2020):  
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
18 (dezoito) Regiões de Saúde beneficiadas: Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Imperatriz, Itapecuru, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, São
João dos Patos, São Luís, Timon, Viana e Zé Doca.

Hospitais de Urgencia e Emergencia e de Porta Aberta 
-Implantação do Projeto de Reestruturação, Implantação da Humanização no Fluxo de Atendimento de Pacientes em UPAs 24H (  Lean nas UPAs -24h)
- Implantação de Projeto SEPSE ( UPA- Parque Vitória) 

POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Inauguração da Policlínica – Santa Inês no mês de novembro de 2020, 
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  Ações Hemoterápicas para a obtenção de Sague e Hemocomponentes (triagem clínica de candidatos, coleta de bolsas de sangue e
processamento do sangue);
- Consultas Médicas (consultas hematológicas, consultas em clínica médica, consultas pediátricas); 
- Atendimentos Multidisciplinares (Serviço Social, Fisioterapia, Odontologia, Ortopedia e Psicologia); 
- Exames Laboratoriais/Suporte Diagnóstico (testes sorológicos, exames imunohematológicos, exames hematológicos, exames bioquímicos). 

Acompanhamento da HEMORREDE 
-Reforma da unidade móvel – HEMOMAR 

Quantidades 
- Ações hemoterápicas: 347.652 procedimentos
- Consultas médicas: 18.153 consultas
- Atendimentos Multidisciplinares: 8.320 atendimentos
- Exames laboratoriais/Suporte Diagnóstico: 
-  Foram produzidos 166.748 hemocomponentes.

41.916 atendimentos a pacientes
4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   Ações desenvolvidas

Manutenção dos serviços e ações em saúde já implantados na Rede Estadual de Estabelecimentos de Saúde, tais como:
    
1.Atendimento de urgência e emergência (UPAS e hospitais Gerais Porta Aberta)

2.Disponibilização de consultas médicas em atenção especializada em nível ambulatorial (Hospitais Regionais, Unidades Mistas e Policlínicas)

3.Cirurgia Geral e/ou Especializadas (Macrorregionais, Regionais de Média e Alta Complexidade, Centro de Diálise e maternidades)

4.Consultas com outros profissionais de nível superior (fisioterapia, psicologia, nutricionista e serviço social).

Manutenção de serviços ambulatoriais para finas de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), tais como: exames laboratoriais, raio x, densitometria óssea, tomografia, ressonância magnética e
outro

Implementação das ações desenvolvidas na Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (UEOM) – Sorrir.

Quantidades 

- UPA –  3.620.231 Procedimentos 

- Hospitais Gerais de Urgência e Emergência sem serviços obstétricos – 1.102.980 procedimentos

- Hospitais Gerais de Porta Aberta com serviços obstétricos – 2.226.811 Procedimentos

- Policlínicas – 465.838 Procedimentos 

- Centro de Especialidade NINAR – 27.250 Procedimentos 

- Hospitais Regionais e Centros de Atenção – 2.127.523 Procedimentos 
- Centros de Reabilitação – 145.228 Procedimentos 

- Centros e Núcleos de Hemoterapia e Agências Transfusionais – 387.868 Procedimentos 

- Utilização de AIHs - Internações nas unidades hospitalares, leitos de enfermaria, clínicos e de UTIs especializadas  - 78.870 Procedimentos 

Unidade de Especialidades Odontológica do Maranhão – SORRIR 

-1. Atendimento de Urgência e Emergência – 5.276 Procedimentos 

-2. Ambulatorial: Endodontia, Clínico Geral, Prótese, Estomatologia, Dentística, Odontopediatria, Bucomaxilo, Periodontia, Ortodontia, Implantodontia -  51.788 Procedimentos 

- 3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: Exames Laboratoriais, Radiologia Panorâmica (Digitalizada, Radiologia, Radiologia Periapical. – 6.076 Procedimentos
POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Roda de conversa com profissionais  nutricionistas, enquanto os pacientes aguardavam a consulta médica;

Policlínica Pan Diamante 
- Ampliação da oferta de serviços 
- Aumento no quantitativo de produção de serviços ambulatoriais 

Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Consultas médicas 24 horas 
- Testes rápidos, administração de medicamentos e entregas de medicação na farmácia básica.

Policlínica – Vila Luizão 
- Ampliação de serviços e oferta de novas especialidades para a unidade
- Inserção do Serviço de Acolhimento 

Policlínica – COHATRAC 
-Gestão dupla e em parceria municipal na disponibilização de profissionais para composição do quadro de pessoal;
-Ambulatório e SPA associados;
-Agenda de reserva para a Unidade para os retornos médicos dos pacientes oriundos do ambulatório facilitando a acessibilidade aos serviços e exames de apoio diagnóstico em menor tempo;
-Contratualização dos prestadores de serviços pela EMSERH; Cumprimento da agenda programada ambulatorial pelo CIRAM/SES;
Superávit de alcance de metas no atendimento geral da Unidade, em mais de 300%, requerendo redimensionamento para 2021:
a) urgência e emergência em mais de 303 %;
b) no atendimento dos profissionais de nível superior em 1200%
c) Serviços de apoio diagnóstico em mais de 399 %
d) Consultas médicas na atenção especializada em 01 %

Policlínica – Cidade Operária 
- Ampliação dos Serviços Assistênciais, com 
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante   • Reuniões virtuais quinzenais pela plataforma Zoom com os Coordenadores Estaduais e a Coordenação Geral do SNT/MS para
acompanhamento e discussões sobre doação e transplante no contexto da Pandemia pela COVID-19;
• Elaboração e discussão do projeto de implantação da OPO - São Luís em conformidade com a Portaria GM /MS no 2.601/2009;
• Elaboração e envio de estatística mensal para o SNT - Sistema Nacional de Transplantes/MS;
• Elaboração e envio de estatística trimestral para a ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos;
• Recebimento de ofertas de órgãos e tecidos de outros Estados (CNT/MS);
• Contato com as equipes transplantadoras para ofertar órgãos/tecidos disponibilizados pela Central Nacional de Transplantes (CNT);
• Agendamento das cirurgias de URGÊNCIA de transplantes de córneas;
• Comunicação aos pacientes da marcação de transplantes de córneas;
• Acompanhamento por telefone e e-mail dos processos de credenciamento do HRO-Hospital de Referência Oftalmológica (córneas), Hospital São Domingos (Fígado e Rim) e Centro de
Processamento Celular do Maranhão (Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário);
• Orientação e organização da documentação do Centro de Olhos Maranhense Eireli para transplante de córneas;
• Buscas-ativas nos hospitais notificantes;
• Atividade de Educação em doação e transplante pelo PROADI-SUS:
a. Capacitação de Multiplicadores em “Diagnóstico em Morte Encefálica” de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.173”. (Proadi-SUS/Sírio-libanês) - 1 médico 
b. DOTIN- Doação de Órgãos em Terapia Intensiva (Proadi-SUS/AMIB) -18 profissionais (10 médicos + 8 enfermeiros.)
c. CITIN- Curso de Imersão em Terapia Intensiva Neurológica - 2 médicos
d. UTI de Alta Performance – 2 médicos
• Campanha “Setembro Verde” - atividades de entrevistas, propagandas, lives, aulas on-line, banners no site da SES/MA, vídeos de curta duração com depoimentos e mensagens visuais de
estímulo à doação de órgãos e tecidos para transplantes, atendendo aos protocolos sanitários vigentes;
• Elaboração da Instrução Normativa CET-MA/LACEN-MA para realização de testagem molecular (RT-PCR para SARS-CoV-2) nos potenciais Doadores de Órgãos e Tecidos em tempo hábil
para sua validação;
• Retomada de transplantes eletivos de córneas;
• Contratação de equipamento de Doppler Transcraniano já licitado para o diagnóstico instrumental de Morte Encefálica, para cumprimento do parágrafo único do art. 18 do Decreto no 9.175,
de 18 de outubro de 2017;
• Acompanhamento de 150 Notificações de Morte Encefálica;
• Acompanhamento e regulação de 123 protocolos de Morte Encefálica;
• 18 Entrevistas Familiares para doação de órgãos e tecidos;
• 07 doadores efetivos 
• Número de Transplantes realizados em 2020 no Estado: RIM: 11 transplantes (7 c/ doador falecido; 4 c/doador vivo)
• FÍGADO: 2 transplantes
• CÓRNEAS: 162 transplantes
• TECIDOS ÓSSEOS: 5 transplantes.

RINS: 14 rins captados; FÍGADO: 03 fígados captados; CÓRNEAS: 46 córneas captadas. 5 Transplantes de Tecido Ósseo.
4910 – Assistência Farmaceutica Especializada    A mesta prevista pela Superintendência de Assistência Farmacêutica – SUAF, para 2020, foram 238.000 atendimentos. Foram foram
realizados 273.485 atendimentos nas áreas da FEME São Luís, FEME Imperatriz, Programa do Leite Especial, Farmácia dos Análogos de Insulina – Centro de Especialidade do Diamante e
Mandados Judiciais.

• Garantia do tratamento farmacoterapêutico de acordo com os Protocolos Cínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT. 
• Programação e aquisição dos Medicamentos/Insumos dos medicamentos do Componente Especializados da Assistência Farmacêutica – CEAF e Programas da SES-MA (Elenco Estadual).
                     
• Farmácia dos Análogos de Insulinas (POLICLINICA DIAMANTE);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(São Luís);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(IMPERATRIZ);
• Medicamentos do Elenco Estadual  e Demandas Judiciais atendidos na Dispensação Administrativa (Sala 05) FEME;
• Programa de Assistência as crianças com intolerância alimentar ,dispensados no  Complexo Infantil Dr. Juvêncio Matos; 
Atendimentos aos Hospitais habilitados em Oncologia pelo SUS – Medicamentos Oncológicos de compra centralizada pelo MS. 

GRUPO 1A(FEME - CEAF) - 131.449 pacientes;  GRUPO 1B(FEME - CEAF) - 28.629 pacientes; GRUPO 2 (FEME - CEAF) - 70.151; ANÁLOGOS DE INSULINA PARA PACIENTES COM
DIABETES TIPO 1       ( PAM DIAMANTE) - ELENCO ESTADUAL- 10.458 pacientes; DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05                                                                (ELENCO
ESTADUAL) - 21.157; PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR (Leite Especial) - ELENCO ESTADUAL - 11.383 pacientes; MANDADOS JUDICIAIS
(DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05/  (FEME ) – 258 pacientes.

4630 – Ações de Combate ao Câncer     No ano de 2020 foram realizadas ações na área da oncologia como convênios com Hospital do Câncer Aldenoura Belo com o fortalecimento dos
atendimentos no Serviço de Pronto Atendimento e Radioterapia, e com Fundação Antônio Bruno, com o intuito de prestar acolhimento aos pacientes oncológicos oriundos do interior do Estado.
Também foram realizados contratos com o Hospital São Rafael para prestação de serviços em Oncologia clínica, pediátrica e Apoio Diagnósticos. 
Com a Oncoradium e o Hospital São Domingos, fortalecendo o atendimento do serviço de Radioterapia no Estado.
Foi realizada a Pactuação MA/PI com o Hospital São Marcos para oferecer serviços de Oncologia clínica, atendendo às demandas dos seguintes municípios do estado: Timon, Codó e São
João dos Patos.
 Campanhas: 
• Março Lilás – Campanha referente a prevenção ao Câncer de Colo Uterino;
• Outubro Rosa – Campanha referente ao Câncer de Mama;
• Novembro Azul – Campanha de prevenção ao Câncer de Próstata e Pênis;
• Apoio Institucional das ações referente a prevenção e controle dos cânceres de colo de útero e mama. 
• Apoio institucional às ações de prevenção do câncer de colo uterino e mama pelas equipes de Saúde da Família no período de pandemia da Covid-19.

Quantidades
(Hospital de Câncer do Maranhão - Tarquínio Lopes Filho e Hospital Macrorregional Everaldo Ferreira Aragão).

• Internações Hospitalares:
Total ano 2020: 3.036 internações oncológicas;
• Cirurgias oncológicas:
Total 2020: 1.446 cirurgias;
• Tratamento quimiotáticos:
Total 2020:12.338 protocolos de quimioterapia;
• Consultas Oncológicas:
Total 2020: 20.751 consultas;
• Atendimentos de Emergência Oncológica;
Total 2020: 13.160 atendimentos emergenciais.
Além das unidades destinadas exclusivamente ao atendimento COVID, a rede estadual de Saúde teve ampliação com novas Unidades de atendimentos: UPA – Paço do Lumiar, Policlínica –
COHATRAC, Hospital da Criança de Colinas; Shopping da Criança – São Luís; Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; Hospital Municipal de Carolina; Policlínica de Santa Inês –
Santa Inês.
Para além de Unidades hospitalres ou ambulatoriais, novos serviços clíncios passam a ser ofertados á população do Estado, a saber: 
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 
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3128 – Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde  Ampliação da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde por meio de Implantação (inauguração) e
Modernização de Serviços e procedimentos com obras de reparação, reestruturação, conclusão de obras/construção, montagem e estruturação com equipamento, instalação de rede de gases
para ventilação mecânica de pacientes em leitos de UTI, resultando em:  

Novas Unidades de Saúde (2020):  
- Hospital de Cuidados Intensivos – HCI (Atendimento \covid-19) - São Luís; Policlínica Pan Diamante 
- Implantação da Pesquisa de satisfação em todos os processos da unidade

Policlínica Vila Luizão  
- Reforma e Ampliação  da unidade e readequação de setores.   

Policlínica de Presidente Dutra 
- Inauguração da Policlínica de Presidente Dutra 
- Implantação de Protocolos de Qualidade ao Atendimento de Pacientes 
- Realização de treinamentos e palestras (video conferências) para estabelecimento de fluxos de atendimento aos pacientes 

REDE ESTADUAL DE NEFROLOGIA 
- Ampliação de novos centros, com ênfase na inauguração do Centro de Hemodiálise de Balsas, abrindo 60 vagas nesta Região de Saúde. Ainda contamos com ampliação dos serviços já
existentes no município de Açailândia, Bacabal, São Luís.     

                                                                        

(Depto. Multidisciplinar – Rede de Atenção Psicosocial, Rede de da Pessoa com Deficiencia – ( Hop. Nina Rodrigues, CER-, NINAR, CAPS, Residencias Terapeuticas, Unidade de
Acolhimento, Casa TEA)

- Entrega de Policlínicas
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 
- Revisões de Planos de Trabalhos,
- Serviços de saúde de UTI aérea, 
- Avanços em processos de trabalho, elaboração de fluxos.

- Hospital de Campanha de Açailândia – (Atendimento \covid-19) – Açailândia; 
- Hospital de Campanha de São Luís – (Atendimento/ Covid-19) – São Luís;  
- Hospital Genésio Rêgo – São Luís; 
- Hospital Real – (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital São José (Atendimento/Covid-19) – São Luís;  
- Hospital de Campanha de Pedreiras – (Atendimento/Covid-19) – Pedreiras; 
- Hospital Regional Dr. Rubens Jorge – Lago da Pedra; 
- Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá – Santa Luzia do Paruá; 
- Hospital Regional Dr. Antônio Hadade – Viana; 
- UPA – Paço do Lumiar; 
- Policlínica – COHATRAC; 
- Hospital da Criança de Colinas – Colinas; 
- Shopping da Criança – São Luís;
- Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; 
- Hospital Municipal de Carolina Carolina; 
- Policlínica de Santa Inês – Santa Inês.

Novos Serviços de Saúde (2020):  
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
18 (dezoito) Regiões de Saúde beneficiadas: Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Imperatriz, Itapecuru, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, São
João dos Patos, São Luís, Timon, Viana e Zé Doca.

Hospitais de Urgencia e Emergencia e de Porta Aberta 
-Implantação do Projeto de Reestruturação, Implantação da Humanização no Fluxo de Atendimento de Pacientes em UPAs 24H (  Lean nas UPAs -24h)
- Implantação de Projeto SEPSE ( UPA- Parque Vitória) 

POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Inauguração da Policlínica – Santa Inês no mês de novembro de 2020, 
4794- Política Estadual de Sangue e Hemoderivados  Ações Hemoterápicas para a obtenção de Sague e Hemocomponentes (triagem clínica de candidatos, coleta de bolsas de sangue e
processamento do sangue);
- Consultas Médicas (consultas hematológicas, consultas em clínica médica, consultas pediátricas); 
- Atendimentos Multidisciplinares (Serviço Social, Fisioterapia, Odontologia, Ortopedia e Psicologia); 
- Exames Laboratoriais/Suporte Diagnóstico (testes sorológicos, exames imunohematológicos, exames hematológicos, exames bioquímicos). 

Acompanhamento da HEMORREDE 
-Reforma da unidade móvel – HEMOMAR 

Quantidades 
- Ações hemoterápicas: 347.652 procedimentos
- Consultas médicas: 18.153 consultas
- Atendimentos Multidisciplinares: 8.320 atendimentos
- Exames laboratoriais/Suporte Diagnóstico: 
-  Foram produzidos 166.748 hemocomponentes.

41.916 atendimentos a pacientes
4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar   Ações desenvolvidas

Manutenção dos serviços e ações em saúde já implantados na Rede Estadual de Estabelecimentos de Saúde, tais como:
    
1.Atendimento de urgência e emergência (UPAS e hospitais Gerais Porta Aberta)

2.Disponibilização de consultas médicas em atenção especializada em nível ambulatorial (Hospitais Regionais, Unidades Mistas e Policlínicas)

3.Cirurgia Geral e/ou Especializadas (Macrorregionais, Regionais de Média e Alta Complexidade, Centro de Diálise e maternidades)

4.Consultas com outros profissionais de nível superior (fisioterapia, psicologia, nutricionista e serviço social).

Manutenção de serviços ambulatoriais para finas de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), tais como: exames laboratoriais, raio x, densitometria óssea, tomografia, ressonância magnética e
outro

Implementação das ações desenvolvidas na Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (UEOM) – Sorrir.

Quantidades 

- UPA –  3.620.231 Procedimentos 

- Hospitais Gerais de Urgência e Emergência sem serviços obstétricos – 1.102.980 procedimentos

- Hospitais Gerais de Porta Aberta com serviços obstétricos – 2.226.811 Procedimentos

- Policlínicas – 465.838 Procedimentos 

- Centro de Especialidade NINAR – 27.250 Procedimentos 

- Hospitais Regionais e Centros de Atenção – 2.127.523 Procedimentos 
- Centros de Reabilitação – 145.228 Procedimentos 

- Centros e Núcleos de Hemoterapia e Agências Transfusionais – 387.868 Procedimentos 

- Utilização de AIHs - Internações nas unidades hospitalares, leitos de enfermaria, clínicos e de UTIs especializadas  - 78.870 Procedimentos 

Unidade de Especialidades Odontológica do Maranhão – SORRIR 

-1. Atendimento de Urgência e Emergência – 5.276 Procedimentos 

-2. Ambulatorial: Endodontia, Clínico Geral, Prótese, Estomatologia, Dentística, Odontopediatria, Bucomaxilo, Periodontia, Ortodontia, Implantodontia -  51.788 Procedimentos 

- 3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: Exames Laboratoriais, Radiologia Panorâmica (Digitalizada, Radiologia, Radiologia Periapical. – 6.076 Procedimentos
POLICLÍNICAS
Policlínica – Santa Inês 
- Roda de conversa com profissionais  nutricionistas, enquanto os pacientes aguardavam a consulta médica;

Policlínica Pan Diamante 
- Ampliação da oferta de serviços 
- Aumento no quantitativo de produção de serviços ambulatoriais 

Policlínica – Lago dos Rodrigues 
- Consultas médicas 24 horas 
- Testes rápidos, administração de medicamentos e entregas de medicação na farmácia básica.

Policlínica – Vila Luizão 
- Ampliação de serviços e oferta de novas especialidades para a unidade
- Inserção do Serviço de Acolhimento 

Policlínica – COHATRAC 
-Gestão dupla e em parceria municipal na disponibilização de profissionais para composição do quadro de pessoal;
-Ambulatório e SPA associados;
-Agenda de reserva para a Unidade para os retornos médicos dos pacientes oriundos do ambulatório facilitando a acessibilidade aos serviços e exames de apoio diagnóstico em menor tempo;
-Contratualização dos prestadores de serviços pela EMSERH; Cumprimento da agenda programada ambulatorial pelo CIRAM/SES;
Superávit de alcance de metas no atendimento geral da Unidade, em mais de 300%, requerendo redimensionamento para 2021:
a) urgência e emergência em mais de 303 %;
b) no atendimento dos profissionais de nível superior em 1200%
c) Serviços de apoio diagnóstico em mais de 399 %
d) Consultas médicas na atenção especializada em 01 %

Policlínica – Cidade Operária 
- Ampliação dos Serviços Assistênciais, com 
4909 – Fortalecimento da Central Estadual de Transplante   • Reuniões virtuais quinzenais pela plataforma Zoom com os Coordenadores Estaduais e a Coordenação Geral do SNT/MS para
acompanhamento e discussões sobre doação e transplante no contexto da Pandemia pela COVID-19;
• Elaboração e discussão do projeto de implantação da OPO - São Luís em conformidade com a Portaria GM /MS no 2.601/2009;
• Elaboração e envio de estatística mensal para o SNT - Sistema Nacional de Transplantes/MS;
• Elaboração e envio de estatística trimestral para a ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos;
• Recebimento de ofertas de órgãos e tecidos de outros Estados (CNT/MS);
• Contato com as equipes transplantadoras para ofertar órgãos/tecidos disponibilizados pela Central Nacional de Transplantes (CNT);
• Agendamento das cirurgias de URGÊNCIA de transplantes de córneas;
• Comunicação aos pacientes da marcação de transplantes de córneas;
• Acompanhamento por telefone e e-mail dos processos de credenciamento do HRO-Hospital de Referência Oftalmológica (córneas), Hospital São Domingos (Fígado e Rim) e Centro de
Processamento Celular do Maranhão (Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário);
• Orientação e organização da documentação do Centro de Olhos Maranhense Eireli para transplante de córneas;
• Buscas-ativas nos hospitais notificantes;
• Atividade de Educação em doação e transplante pelo PROADI-SUS:
a. Capacitação de Multiplicadores em “Diagnóstico em Morte Encefálica” de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.173”. (Proadi-SUS/Sírio-libanês) - 1 médico 
b. DOTIN- Doação de Órgãos em Terapia Intensiva (Proadi-SUS/AMIB) -18 profissionais (10 médicos + 8 enfermeiros.)
c. CITIN- Curso de Imersão em Terapia Intensiva Neurológica - 2 médicos
d. UTI de Alta Performance – 2 médicos
• Campanha “Setembro Verde” - atividades de entrevistas, propagandas, lives, aulas on-line, banners no site da SES/MA, vídeos de curta duração com depoimentos e mensagens visuais de
estímulo à doação de órgãos e tecidos para transplantes, atendendo aos protocolos sanitários vigentes;
• Elaboração da Instrução Normativa CET-MA/LACEN-MA para realização de testagem molecular (RT-PCR para SARS-CoV-2) nos potenciais Doadores de Órgãos e Tecidos em tempo hábil
para sua validação;
• Retomada de transplantes eletivos de córneas;
• Contratação de equipamento de Doppler Transcraniano já licitado para o diagnóstico instrumental de Morte Encefálica, para cumprimento do parágrafo único do art. 18 do Decreto no 9.175,
de 18 de outubro de 2017;
• Acompanhamento de 150 Notificações de Morte Encefálica;
• Acompanhamento e regulação de 123 protocolos de Morte Encefálica;
• 18 Entrevistas Familiares para doação de órgãos e tecidos;
• 07 doadores efetivos 
• Número de Transplantes realizados em 2020 no Estado: RIM: 11 transplantes (7 c/ doador falecido; 4 c/doador vivo)
• FÍGADO: 2 transplantes
• CÓRNEAS: 162 transplantes
• TECIDOS ÓSSEOS: 5 transplantes.

RINS: 14 rins captados; FÍGADO: 03 fígados captados; CÓRNEAS: 46 córneas captadas. 5 Transplantes de Tecido Ósseo.
4910 – Assistência Farmaceutica Especializada    A mesta prevista pela Superintendência de Assistência Farmacêutica – SUAF, para 2020, foram 238.000 atendimentos. Foram foram
realizados 273.485 atendimentos nas áreas da FEME São Luís, FEME Imperatriz, Programa do Leite Especial, Farmácia dos Análogos de Insulina – Centro de Especialidade do Diamante e
Mandados Judiciais.

• Garantia do tratamento farmacoterapêutico de acordo com os Protocolos Cínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT. 
• Programação e aquisição dos Medicamentos/Insumos dos medicamentos do Componente Especializados da Assistência Farmacêutica – CEAF e Programas da SES-MA (Elenco Estadual).
                     
• Farmácia dos Análogos de Insulinas (POLICLINICA DIAMANTE);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(São Luís);
• Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME(IMPERATRIZ);
• Medicamentos do Elenco Estadual  e Demandas Judiciais atendidos na Dispensação Administrativa (Sala 05) FEME;
• Programa de Assistência as crianças com intolerância alimentar ,dispensados no  Complexo Infantil Dr. Juvêncio Matos; 
Atendimentos aos Hospitais habilitados em Oncologia pelo SUS – Medicamentos Oncológicos de compra centralizada pelo MS. 

GRUPO 1A(FEME - CEAF) - 131.449 pacientes;  GRUPO 1B(FEME - CEAF) - 28.629 pacientes; GRUPO 2 (FEME - CEAF) - 70.151; ANÁLOGOS DE INSULINA PARA PACIENTES COM
DIABETES TIPO 1       ( PAM DIAMANTE) - ELENCO ESTADUAL- 10.458 pacientes; DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05                                                                (ELENCO
ESTADUAL) - 21.157; PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR (Leite Especial) - ELENCO ESTADUAL - 11.383 pacientes; MANDADOS JUDICIAIS
(DISPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA  - SALA 05/  (FEME ) – 258 pacientes.

4630 – Ações de Combate ao Câncer     No ano de 2020 foram realizadas ações na área da oncologia como convênios com Hospital do Câncer Aldenoura Belo com o fortalecimento dos
atendimentos no Serviço de Pronto Atendimento e Radioterapia, e com Fundação Antônio Bruno, com o intuito de prestar acolhimento aos pacientes oncológicos oriundos do interior do Estado.
Também foram realizados contratos com o Hospital São Rafael para prestação de serviços em Oncologia clínica, pediátrica e Apoio Diagnósticos. 
Com a Oncoradium e o Hospital São Domingos, fortalecendo o atendimento do serviço de Radioterapia no Estado.
Foi realizada a Pactuação MA/PI com o Hospital São Marcos para oferecer serviços de Oncologia clínica, atendendo às demandas dos seguintes municípios do estado: Timon, Codó e São
João dos Patos.
 Campanhas: 
• Março Lilás – Campanha referente a prevenção ao Câncer de Colo Uterino;
• Outubro Rosa – Campanha referente ao Câncer de Mama;
• Novembro Azul – Campanha de prevenção ao Câncer de Próstata e Pênis;
• Apoio Institucional das ações referente a prevenção e controle dos cânceres de colo de útero e mama. 
• Apoio institucional às ações de prevenção do câncer de colo uterino e mama pelas equipes de Saúde da Família no período de pandemia da Covid-19.

Quantidades
(Hospital de Câncer do Maranhão - Tarquínio Lopes Filho e Hospital Macrorregional Everaldo Ferreira Aragão).

• Internações Hospitalares:
Total ano 2020: 3.036 internações oncológicas;
• Cirurgias oncológicas:
Total 2020: 1.446 cirurgias;
• Tratamento quimiotáticos:
Total 2020:12.338 protocolos de quimioterapia;
• Consultas Oncológicas:
Total 2020: 20.751 consultas;
• Atendimentos de Emergência Oncológica;
Total 2020: 13.160 atendimentos emergenciais.
Além das unidades destinadas exclusivamente ao atendimento COVID, a rede estadual de Saúde teve ampliação com novas Unidades de atendimentos: UPA – Paço do Lumiar, Policlínica –
COHATRAC, Hospital da Criança de Colinas; Shopping da Criança – São Luís; Policlínica de Presidente Dutra – Presidente Dutra; Hospital Municipal de Carolina; Policlínica de Santa Inês –
Santa Inês.
Para além de Unidades hospitalres ou ambulatoriais, novos serviços clíncios passam a ser ofertados á população do Estado, a saber: 
- Centro de Hemodiálise de Pinheiro – (Anexo ao Hospital Regional de Pinheiros)
- 10 leitos de UTI NEO – Maternidade Benedito Leite
- 10 Leitos de UTI NEO – Maternidade Humberto Coutinho 
- 16 Leitos  no Hospital da Criança de Colinas 
- Neurocirurgias – Hospital Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês 
- 10 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Geral Municipal de Codó 
- 30 Leitos de UTI NEO – Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
- Núcleo de Apoio à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes – Hospital Nina Rodrigues 
- 40 Leitos de Internação – Santa Casa 
- 12 Leitos de UTI – Adulto – Hospital Regional de Barreirinhas.
- Implantação de espaço ambulatorial destinado a saúde mental da criança e do adolescente, -- Entrega do Shopping da Criança,
- Entregas de cadeiras de rodas, 

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

     Considerando a dinâmica do programa no último ano, e apesar de ter que ser repensada a sua estratégia de funcionamento, o Programa continua sendo viável, eficaz e eficiente naquilo
que se propôs, que é ofertar saúde para todos que necessitarem de assistência, seja ela em nível ambulatorial ou hospitalar. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 577 - MAIS SEGURANÇA

Unidade Executora: 19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Problema: Elevada taxa de crimes violentos letais intencionais - cvli

Objetivo: Preservar a vida e a incolumidade das pessoas, por meio da implementação de políticas públicas multissetoriais com ênfase na redução dos crimes contra
a vida

Público Alvo: População do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 

Regionalizar as unidades de polícia civil, polícia militar, perícia criminal e do corpo de bombeiros militar; expandir o sistema de inteligência e de
radiocomunicação da segurança pública, bem como o sistema de vídeo monitoramento nos municípios; ampliar os sistemas de informação de segurança
pública (boletim eletrônico, inquérito policial, tco, consulta a mandados de prisão e ocorrências 190; regionalizar as ações do pacto pela paz, que articula a
política de prevenção à violência e ao crime em ação conjunta entre governo, escola e comunidade; implantar a casa da mulher maranhense nas regiões
com maior índice de violência contra mulher, assegurando os serviços de promoção, proteção e defesa dos direitos, dentre os quais a patrulha maria da
penha; promover a formação, capacitação e a valorização dos operadores da segurança; adequar as estruturas físicas das unidades dos sistema de
segurança pública, delegacias da pc, quartéis da pm e do cbmma; aparelhar e reaparelhar as unidades policiais e de bombeiros militar.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      1.780.280.439,00 Atual (B):      1.740.930.204,19 Variação (% B/A) =      -2,21

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.780.280.439,00 1.740.930.204,19 1.587.020.847,36 1.531.973.913,86 1.518.886.950,89
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

19101 - SSP
3226 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE UNIDADES DO SISTEMA DE
SEGURANÇA PÚBLICA - SSP

Unidade
Implantada Unidade(s) 68,4 42 61,40% 18.330.559,00 10.044.059,00 3.436.630,51 2.491.573,86 24,81% 247,53%

19101 - SSP 3252 - APARELHAMENTO E
ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA - SSP

Unidade
Aparelhada Unidade(s) 38 26 68,42% 5.300.093,00 16.989.690,00 16.719.373,31 1.872.786,46 11,02% 620,71%

19101 - SSP 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 494.772.877,00 481.572.877,00 441.378.269,56 433.173.366,59 89,95% 0,00%

19101 - SSP
4733 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
SEGURANÇA PÚBLICA - SSP

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 400 360 90,00% 520.000,00 120.000,00 74.453,34 74.453,34 62,04% 145,06%

19101 - SSP 4831 - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE Evento
Realizado Unidade(s) 39 6 15,38% 26.368.466,00 26.488.907,00 10.130.635,18 9.270.635,18 35,00% 43,96%

19101 - SSP 4832 - REPRESSÃO À CRIMINALIDADE
Boletins De
Ocorrência
Registrados

Unidade(s) 175.900 168.461 95,77% 64.480.471,00 66.181.003,00 55.990.561,64 46.692.109,82 70,55% 135,74%

19102 - PC
3306 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE UNIDADES DO SISTEMA DE
SEGURANÇA PÚBLICA - PC

Unidade
Implantada Unidade(s) 23 0 0,00% 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
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19102 - PC 3309 - APARELHAMENTO E
ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA - PC

Unidade
Aparelhada Unidade(s) 50 0 0,00% 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

19102 - PC 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 7.629.642,00 7.659.642,00 6.085.369,16 5.905.520,94 77,10% 0,00%

19102 - PC 4701 - REPRESSÃO AO CRIME
Operação
Policial
Realizada

Unidade(s) 5.000 5.000 100,00% 667.970,00 667.970,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

19102 - PC
4933 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
SEGURANÇA PÚBLICA - PC

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 450 390 86,67% 800.000,00 777.240,00 31.920,00 31.920,00 4,11% 2.110,30%

19102 - PC 4935 - APOIO E SEGURANÇA AO
PROCESSO ELEITORAL - PC

Município
Beneficiado Unidade(s) 217 217 100,00% 500.000,00 500.000,00 493.840,00 493.840,00 98,77% 101,25%

19110 - PM/MA
3308 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE UNIDADES DO SISTEMA DE
SEGURANÇA PÚBLICA - PMMA

Unidade
Implantada Unidade(s) 2 0 0,00% 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

19110 - PM/MA 3312 - APARELHAMENTO E
ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA - PMMA

Unidade
Aparelhada Unidade(s) 100 0 0,00% 2.836.500,00 2.836.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

19110 - PM/MA 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 1.092.777.348,00 1.036.412.289,00 997.770.184,43 996.999.789,34 96,20% 0,00%

19110 - PM/MA 4700 - PREVENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA
ORDEM PÚBLICA

Operação
Policial
Realizada

Unidade(s) 796.686 796.686 100,00% 46.135.000,00 46.156.050,00 31.492.487,78 24.491.702,48 53,06% 188,46%

19110 - PM/MA
4934 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
SEGURANÇA PÚBLICA - PMMA

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 3.237 3.237 100,00% 2.630.000,00 2.630.000,00 1.754.646,00 517.626,00 19,68% 508,09%

19110 - PM/MA 4936 - APOIO E SEGURANÇA AO
PROCESSO ELEITORAL - PMMA

Município
Beneficiado Unidade(s) 217 217 100,00% 4.500.000,00 4.500.000,00 2.142.420,00 2.142.420,00 47,61% 210,04%

19111 - CBM/MA
3307 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE UNIDADES DO SISTEMA DE
SEGURANÇA PÚBLICA - CBMMA

Unidade
Implantada Unidade(s) 1 0 0,00% 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

19111 - CBM/MA 3310 - APARELHAMENTO E
ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA - CBMMA

Unidade
Aparelhada Unidade(s) 30 33 110,00% 3.195.000,00 5.774.420,00 5.037.100,98 3.584.205,98 62,07% 177,22%

19111 - CBM/MA 4493 - APOIO E SEGURANÇA AO
PROCESSO ELEITORAL - CBMMA

Município
Beneficiado Unidade(s) 4 4 100,00% 280.000,00 280.000,00 250.822,95 250.822,95 89,58% 111,63%

19111 - CBM/MA 4916 - PROGRAMAS SOCIAIS DO CORPO
DE BOMBEIROS

Pessoa
Atendida Unidade(s) 1.200 3.220 268,33% 166.513,00 202.000,00 200.124,00 200.124,00 99,07% 270,85%

19111 - CBM/MA
4932 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
SEGURANÇA PÚBLICA - CBMMA

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 200 692 346,00% 400.000,00 400.000,00 172.876,92 172.876,92 43,22% 800,57%

19902 - FESP 3311 - APARELHAMENTO E
ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA - FESP

Unidade
Aparelhada Unidade(s) 27 27 100,00% 3.150.000,00 3.852.340,19 1.606.455,00 985.155,00 25,57% 391,04%
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19903 - FES 3323 - Aparelhamento e Estruturação
Tecnológica - FES

Unidade
Aparelhada Unidade(s) 28 3 10,71% 15.431.651,00 10.006.993,33 2.520.141,88 16,33% 65,61%

19903 - FES 4960 - Enfrentamento à Criminalidade Violenta
- FES Órgão Atendido Unidade(s) 3 1 33,33% 5.222.683,00 2.245.683,27 102.843,12 1,97% 1.692,77%

19903 - FES 4961 - Valorização dos Profissionais de
Segurança Pública - FES

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 500 0 0,00% 1.390.883,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 1.780.280.439,00 1.740.930.204,19 1.587.020.847,36 1.531.973.913,86

Média: Eficácia (B/A) = C 75,44%                        Eficiência (C/H) 312,83%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

A pandemia da Covid-19 impactou a execução do planejamento das metas físicas pré-estabelecidas, principalmente em razão da limitação de servidores e a atuação de alguns fornecedores
que também foram impactados, conforme exposto a seguir: a) No que se refere a Ação 3308, Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública, que possui a
finalidade de reformar, construir e modernizar as Unidades Policiais Militares com infraestrutura adequada ao exercício das funções da segurança pública, não foi possível sua execução no ano
de 2020, por razões de contingenciamento de despesas no Estado, justamente devido a necessidades da Administração atacar frentes mais prioritárias ante à pandemia; b) A mesma situação
se deu com a Ação 3312, Aparelhamento e Estruturação Tecnológica, com a finalidade de aparelhar e estruturar tecnologicamente as Unidades do sistema de Segurança Pública do Maranhão,
visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade, não sendo aplicados os recursos planejados, consequentemente sendo nulo o alcance das metas previstas; c) A ação 4450,
Gestão do Programa, no período em estudo, sofreu prejuízos do surto pandêmico, visto que não houve a contratação adicional de pessoal, decorrendo que fosse reduzido o efetivo empregado
em atividades administrativas, para proporcionar mais efetivo nas ruas, bem como esta ação sofreu com a redução de 30% do orçamento das Unidades Gestoras, que atingiu também as
Unidades de Ensino Regular e de Formação, impactando na qualidade dos serviços prestados por estas mencionadas organizações; d) Contudo, Ação 4700, Prevenção e Restauração da
Ordem Pública, sofreu uma drástica redução em suas metas e resultados. Primeiramente devido a seu produto consistir em “Operações realizadas”, o que é totalmente vinculado às demandas
dos eventos sócio-culturais e econômicos do Estado do Maranhão, fazendo reduzir bastante o número de operações. Porém, ainda assim a PMMA realizou 24.142 (vinte e quatro) mil
operações, produto direto de sua atividade fim, o policiamento ostensivo e preventivo; e) Outra ação que sofreu bastante com a Pandemia foi a 4934, Valorização,  Formação e Capacitação
dos Profissionais da Segurança Pública - PMMA, pois somente 33 % do previsto foi alcançado de sua meta inicial, que se justifica exatamente pela dificuldade imposta pelas medidas de
isolamento, fazendo com que basicamente os cursos e treinamentos ocorressem na modalidade remota, restringindo a realização de atividades que necessitavam contato mais próximo entre
os participantes, como disciplinas de defesa pessoal, ordem unida e prática de tiro,  todavia, ainda assim, foi atingido o percentual em destaque.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

a) Realização de ações preventivas nos Órgãos Periciais para combate a Covid -19 (fornecimento de EPIs, desinfecção dos ambientes de trabalho e testagem dos profissionais, visando a
prestação contínua dos serviços periciais. Totalizando cerca de 250 Servidores como beneficiários diretos. B) Aquisição de materiais de consumo destinados ao combate e a prevenção da
COVID-19 para os Servidores do Sistema da Segurança Pública. Totalizando cerca de 15 mil Servidores como beneficiários diretos. a. C) Apoio nas entregas de aproximadamente 300 mil
cestas básicas e kits de limpeza e higiene a população maranhense. Totalizando cerca de 300 mil famílias como beneficiários diretos. D) As atividades desenvolvidas de combate a Covid-19
pelo CTA, surgiram no ano de 2020 quando o mundo se deparou com o inimigo invisível, o Coronavírus, foram realizados 29 transportes aero-médicos de pacientes com Covid-19, 36
transportes de equipes técnicas, 6 transportes de medicamentos, 3 transportes de respiradores e 2 transportes de materiais biológicos. Totalizando cerca de 200 pacientes como beneficiários
diretos E) Entrega de 12 Serviços de Manutenção Predial e de Melhorias e Adequações Prediais, Totalizando cerca de 400 Servidores como beneficiários diretos.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

 A realização de 24.142 (vinte e quatro mil cento e quarenta e duas) operações policiais, em todo o Estado; b) Formação e capacitação de aproximadamente 1100 (hum mil e cem)
profissionais; c) Realização da segurança do pleito eleitoral em 217 (duzentos e dezessete) municípios.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

A avaliação é que o programa está bem planejado, que inclusive há flexibilidades para se adaptar à realidade das demandas do órgão. Entretanto, houve dificuldade no controle do
acompanhamento das metas físicas das ações, visto que inicialmente elas estavam sendo contabilizadas pelo SISPCA (Sistema Informatizado de Planejamento, Coordenação e Avaliação) e
posteriormente pelo SIGEF (Sistema Integrado de Gestão Fiscal), ocorrendo algumas dificuldades operacionais.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 601 - MAIS PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Unidade Executora: 19111 - Corpo de Bombeiros Militar

Problema: Alta frequência de calamidades públicas ocasionadas por enchentes e secas e baixa capacidade de atendimentos a vítimas de acidentes.

Objetivo: Viabilizar o resgate de pessoas, bens e animais em caso de calamidade pública e acidentes eventuais

Público Alvo: Pessoas e Animais Vítimas de Calamidade Pública e Enchentes

Estratégia de Implementação: 
Levantamento das áreas de riscos e danos causados pela enchente; retirada das pessoas das áreas de áreas de risco; distribuição de cestas básicas,
donativos e abrigos, em parceria com os municípios e com a secretaria de estado das cidades - secid; atendimento e monitoramento da saúde das vítimas,
em parceria com a secretaria de estado de saúde - ses.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      230.041.510,00 Atual (B):      237.661.926,84 Variação (% B/A) =      3,31

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

230.041.510,00 237.661.926,84 229.789.049,47 228.684.154,95 227.591.540,58
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

19111 - CBM/MA
4152 - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO
CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO

Edificação
Vistoriada Unidade(s) 18.000 269.448 1.496,93% 2.000.000,00 2.100.000,00 1.187.840,69 1.187.715,60 56,56% 2.646,73%

19111 - CBM/MA 4247 - RESGATE E SALVAMENTO Pessoa
Atendida Unidade(s) 30.240 129.084 426,87% 5.500.510,00 10.005.926,84 7.790.732,19 7.667.527,96 76,63% 557,05%

19111 - CBM/MA 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 221.831.000,00 221.761.000,00 217.417.930,89 217.417.930,89 98,04% 0,00%

19111 - CBM/MA 4837 - PREVENÇÃO DE RISCO Área de Risco
Mapeada Unidade(s) 240 236 98,33% 70.000,00 70.000,00 69.789,00 69.789,00 99,70% 98,63%

19111 - CBM/MA 4838 - ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE
DESASTRES

Pessoa
Atendida Unidade(s) 400 12.878 3.219,50% 70.000,00 70.000,00 69.820,00 69.820,00 99,74% 3.227,80%

19111 - CBM/MA 4839 - PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO Ação Realizada Unidade(s) 14.000 41.632 297,37% 570.000,00 3.655.000,00 3.252.936,70 2.271.371,50 62,14% 478,52%

TOTAL: 230.041.510,00 237.661.926,84 229.789.049,47 228.684.154,95

Média: Eficácia (B/A) = C 923,17%                        Eficiência (C/H) 1.168,12%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O orçamento disponibilizado ao CBMMA   foi executado atingindo índices de eficácia de 923,17% e eficiência de 1.168,12%, ou seja, não houve impactos pela Pandemia na execução dos
projetos e ações do CBMMA, e não houve projetos específicos. O contingenciamento que ocorreu no 1º semestre do ano 2020, foi no 2º semestre autorizado, sendo possível finalizar a
execução do orçamento programado sem prejuízo.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.
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O ano de 2020 foi sus generis, o mundo foi surpreendido com a Pandemia do Covid-19, o CBMMA além de suas atribuições constitucionais envidou esforços em apoio as medidas do governo
para a mitigação dos efeitos do Coronavírus, através de ações: Desinfecções de locais públicos; Apoio nas entregas de  312.130 (trezentos e doze mil, cento e trinta)  cestas básicas e kits de
limpeza e higiene a população maranhense;  Desde o dia 5 de maio de 2020, o CBMMA passou a gerenciar o serviço desempenhado por profissionais bombeiros civis, no total de 193 na
Capital e 89  no interior do Estado ,estabelecido a partir de requisição emergencial do governo do Estado para enfrentamento à pandemia do Coronavírus. O auxilio dos bombeiros civis na
organização das filas das unidades da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCON E DETRAN MARANHÃO, VIVAS CIDADÃO e terminais de Integração rodoviário a fim que fosse assegurada
as distâncias mínimas de segurança entre os indivíduos e evitar aglomerações. Organização de filas para o teste rápido da Covid-19, vacinação da gripe comum e outras influenzas;
Fiscalização de locais de aglomeração de público, transporte pré-hospitalar de vitimas da Covid-19, distribuição de máscaras e outros. O Batalhão de Emergência Médica do CBMMA fez a
testagem de 1.581 pessoas entre bombeiros militares e seus familiares.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

No ano de 2020 o CBMMA atendeu através de suas  34 unidades operacionais mais de 30 mil ocorrências  nas mais diversas áreas de atuação, como em incêndios urbanos e florestais,
salvamentos terrestres, salvamentos aquáticos, transporte pré-hospitalar, transporte psiquiátricos. Realizou 25.610 ações relacionadas ao Cumprimento do Código de Segurança Contra
Incêndio e Pânico, nas Ações de Defesa Civil foram realizadas 93 visitas técnicas, assistências a 8.950 famílias atingidas em decorrência de desastres naturais, acompanhamento de 26
municípios em situação de desastres.  O CBMMA deu apoio no 1º e 2º turnos das Eleições Municipais de 2020 disponibilizando de 308(trezentos e oito) bombeiros militares para a Prevenção e
Guarda das Urnas eletrônicas no dia que antecede ao pleito eleitoral, preservando a integridade do patrimônio público eleitoral no dia 14/11/2021 (primeiro turno) e no dia 28/11/2021 (segundo
turno) e durante as eleições reforçando o efetivo de serviço operacional. Em 2020, o estado do Maranhão apresentou um número de queimadas inferior ao do ano de 2019. Neste ano, foram
registradas 14 mil queimadas, enquanto que os dados para o ano de 2019 são de 18 mil focos de incêndio. A criação de novas unidades contribuíram para essa diminuição. O Maranhão ficou
com o quantitativo de focos de queimadas abaixo das médias históricas registradas nos últimos 20 anos.  Ainda relacionado à defesa do meio ambiente, o CBMMA integrou forças na operação
denominada VERDE BRASIL 2, A Força Tarefa teve o objetivo de coibir o comércio ilegal de madeira extraída de reservas indígenas, além de reprimir delitos ambientais na Amazônia Legal.
Foram abordadas 3 (três) madeireiras e 1 (um) depósito, onde houve a apreensão de dois caminhões com aproximadamente 706 m³ de madeira. Cerca de R$ 480.000,00 (quatrocentos e
oitenta mil reais) em multas foram aplicadas. No ano de 2020, o CBMMA foi autorizado pelo Termo de convênio de Recurso Oriundos de Leis e Acordos Anticorrupção, na fonte de recursos
0133, o montante de R$ 6.187.278 (Seis Milhões, Cento e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais) na qual foram autorizados a Compra e Aquisição: 15(Quinze) de Kits de Pick
Ups de Combate a Incêndio Florestal; 300(Trezentos) uniformes e equipamentos de proteção individual; 75(Setenta e Cinco) Bombas Costal para Combate a Incêndio Florestal; 250(Duzentos
e cinquenta) Capacetes de Proteção Contra Incêndio; 350 (Trezentos) Coturnos (botas de proteção individual para Bombeiros); 12(Doze) Viaturas para Resgate Rápido – tipo pick up; 08(Oito)
Conjuntos Pick Up Tanque Combate a Incêndio; 25(Vinte e cinco) Sopradores para Operação de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais; 02(Dois) ABTF (Auto Bomba Tanque Florestal).

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

A iniciativa da SEPLAN no acompanhamento, revisão e avaliação continua dos programas que ocorreu pelos treinamentos das oficinas do PPA 2020-2023, resultou numa adequação das
implementações do programa em algo mais aproximado da realidade do órgão, essa implementação continua ajudando em um cenário mais fidedigno, pois está sendo oportunizado reajustes
mais frequentes. Portanto, hoje os dois Programas do Órgão CBMMA, 0577- Mais Segurança e 0601- Mais Proteção e Defesa Civil, ambos tem ajuste adequado quanto a metas, ações e
produtos do CBMMA, facilitando no preenchimento no Sistema de Acompanhamento de Metas e Ações do Estado do Maranhão (SISPCA).

82



EMISSÃO

14/5/2021 15:22:51

EXERCÍCIO

2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 575 - MAIS VIDA NO TRÂNSITO

Unidade Executora: 19201 - Departamento Estadual de Trânsito

Problema: Elevado índice de mortes e acidentes no trânsito

Objetivo: Reduzir os índices de mortes e acidentes de trânsito

Público Alvo: Usuários de Trânsito

Estratégia de Implementação: Realizar campanhas educativas; vistoria de veículos para licenciamento; avaliação da capacidade técnica e de saúde dos condutores para habilitação;
convênios para sinalização adequada das vias; fiscalização em convênio com a pmma, prf e órgãos municipais de trânsito.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      170.220.000,00 Atual (B):      166.400.474,00 Variação (% B/A) =      -2,24

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

170.220.000,00 166.400.474,00 135.704.353,92 120.212.345,46 111.900.498,59
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

19201 - DETRAN 3222 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE
CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO

Unidade
Implantada Unidade(s) 2 0 0,00% 1.650.000,00 1.249.000,00 453.722,60 453.722,60 36,33% 0,00%

19201 - DETRAN 3265 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE
FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

Unidade
Implantada Unidade(s) 8 0 0,00% 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

19201 - DETRAN 4009 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS Veículo
Licenciado Unidade(s) 1.449.992 782.671 53,98% 844.700,00 604.700,00 604.700,00 604.700,00 100,00% 53,98%

19201 - DETRAN 4010 - HABILITAÇÃO DE CONDUTORES Condutor
Habilitado Unidade(s) 172.012 112.805 65,58% 35.570.133,00 24.098.149,00 20.340.197,44 16.546.861,99 68,66% 95,51%

19201 - DETRAN 4189 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE
VEÍCULOS

Veículos
Fiscalizados Unidade(s) 66.000 41.854 63,42% 647.686,00 647.686,00 154.840,94 140.764,49 21,73% 291,79%

19201 - DETRAN 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 129.106.093,00 136.171.949,00 112.035.227,75 100.918.166,08 74,11% 0,00%

19201 - DETRAN 4608 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO Campanha
Realizada Unidade(s) 2.000 951 47,55% 1.972.968,00 3.050.440,00 1.745.629,83 1.217.335,05 39,91% 119,15%

19201 - DETRAN
4688 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
DE CIRETRANS E POSTOS DE
ATENDIMENTO

Unidade Em
Funcionamento Unidade(s) 15 25 166,67% 378.020,00 528.150,00 370.035,36 330.795,25 62,63% 266,10%

19201 - DETRAN 4834 - SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS Municipio
Sinalizado Unidade(s) 1 4 400,00% 10.400,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 170.220.000,00 166.400.474,00 135.704.353,92 120.212.345,46

Média: Eficácia (B/A) = C 88,58%                        Eficiência (C/H) 91,84%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Diante da crise sanitária que assolou o mundo e não sendo diferente o nosso País e bem como o nosso Estado, pontuamos o referido acontecimento como grande gargalo para a execução do
planejamento deste Detran/Ma. Salientamos que:  Menor procura de novos habilitados para emissão de CNH; Redução na arrecadação oriunda de multas, taxas, renovação de CNH e outros;
Suspensão de projeto educativo para o Trânsito, comprometendo todo um planejamento para o ano de 2020.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Readaptação em nossa estrutura permitindo que os usuários aguardem pelo atendimento sentado, mantendo distanciamento social; Distribuição de álcool nas dependências deste
Departamento para uso de funcionários e usuários; Realização de Mutirão com outros Órgãos do Estado, visando um trabalho de conscientização no enfrentamento contra o Covid-19;
Distribuição de máscaras para os funcionários e colaboradores deste Detran; Suspensão dos prazos de validades de habilitação; Prorrogação de prazo de Licenciamento de Veículos;
Agendamentos Eletrônicos de Serviços para as unidades, com datas e horários marcados pelo usuário; Disponibilização para os Centro de Formações de Condutores (CFCs), a modalidade de
aulas teóricas de Habilitação de forma remota, via internet, sendo realizadas 411.230 aulas virtuais em todo o Estado.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Os Trabalhos educativos para o Trânsito por meio de mutirão; Reestruturação da estrutura física da sede, vistoria e CIRETRANs; Reformulação do sistema de TI; Qualidade na prestação de
serviços forma célere e segura, com a adoção de várias medidas para garantir a segurança dos seus servidores e usuários;  Retomada dos exames de habilitação com adaptações no
calendário de provas, redução no número de exames, adoção de protocolos sanitários, realização de mutirões aos sábados e readequação do quadro de examinadores, buscando a
preservação da saúde dos profissionais, dos candidatos e demais agentes envolvidos (Coordenações de RENAVAM, RENAINF e da Divisão de Exames Práticos de Habilitação); Execução das
atividades com agilidade e segurança nas demandas relacionadas aos Centros de Formação de Condutores, Clínicas Médicas e Psicológicas, Despachantes e Estampadores de Placas de
Identificação Veicular, por meio on-line e presencial.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Entendemos que no presente momento o referido programa atende sua objetividade para o desempenho do programa, não precisando sofrer nenhuma modificação.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 554 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Problema: Baixa taxa de reintegração social dos apenados e necessidade de maior segurança nas unidades prisionais.

Objetivo: Garantir o cumprimento de todas as obrigações do poder executivo diante do preso custodiado, conforme determina a lei de execuções penais.

Público Alvo: Internos e Egressos do Sistema Prisional Maranhense e seus Familiares

Estratégia de Implementação: 

Serão identificadas as demandas das pessoas presas para participar de cursos de profissionalização; elaborar a proposta de cursos e oficinas a serem
disponibilizados, firmar parcerias com órgãos públicos e outros para execução das atividades em conjunto, realizar monitoramento e avaliação. adquirir
equipamentos de segurança, realizar cursos de capacitação para os agentes de segurança, prover as up com materiais necessários.desenvolver
tecnologias para modernização da gestão; ampliar o nº de presos com monitoramento eletrônico;gerir vagas; realizar atendimento ao preso; gerir a
infraestrutura prisional; gerir segurança prisional; gerir a frota; gerir a informação e a qualidade; ampliar o nº de parcerias de cogestão apac.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      348.454.233,00 Atual (B):      408.617.428,08 Variação (% B/A) =      17,27

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

348.454.233,00 408.617.428,08 385.929.909,20 366.971.911,84 360.202.090,61
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

56101 - SEAP
3269 - IMPLANTAÇÃO, APARELHAMENTO E
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL -
SEAP

Número de
Vagas Criadas Unidade(s) 981 636 64,83% 5.500.000,00 8.085.746,00 5.026.641,09 4.599.244,79 56,88% 113,98%

56101 - SEAP 4244 - RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS -
SEAP

Apenado/
Egresso
Ressocializado

Unidade(s) 17.484 21.460 122,74% 14.113.347,00 23.753.149,99 21.473.693,01 18.099.340,27 76,20% 161,08%

56101 - SEAP 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 194.066.639,00 197.271.611,00 192.972.534,23 192.972.534,23 97,82% 0,00%

56101 - SEAP 4684 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
PRISIONAIS

Unidade
Prisional
Mantida

Unidade(s) 47 45 95,74% 122.366.373,00 147.904.022,00 146.498.017,60 140.670.512,77 95,11% 100,67%

56101 - SEAP 4687 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEAP Tecnologia
Aplicada Unidade(s) 360 1.700 472,22% 11.937.874,00 10.801.227,85 9.593.711,70 6.762.364,95 62,61% 754,26%

56901 - FUNPEN
3316 - IMPLANTAÇÃO, APARELHAMENTO E
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL -
FUNPEN

Número de
Vagas Criadas Unidade(s) 912 0 0,00% 35.000,00 9.359.750,09 4.721.501,63 482.747,27 5,16% 0,00%

56901 - FUNPEN 4942 - RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS -
FUNPEN

Apenado/
Egresso
Ressocializado

Unidade(s) 560 7.170 1.280,36% 420.000,00 5.660.376,15 2.770.958,65 2.269.739,70 40,10% 3.193,01%

56901 - FUNPEN 4943 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO -
FUNPEN

Tecnologia
Aplicada Unidade(s) 56 746 1.332,14% 15.000,00 5.781.545,00 2.872.851,29 1.115.427,86 19,29% 6.904,83%

TOTAL: 348.454.233,00 408.617.428,08 385.929.909,20 366.971.911,84

Média: Eficácia (B/A) = C 421,00%                        Eficiência (C/H) 1.403,48%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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Tendo em vista a peculiaridade do ano de 2020 e suas inúmeras situações que beiram a extemporaneidade, a Pandemia provocada pelo COVID-19, a SEAP alterou seu planejamento interno
no sentido de adequar-se aos protocolos estaduais e nacionais relacionados à contenção da disseminação do COVID-19, intensificando reuniões remotas, com seu corpo técnico e Diretores
(as) de Unidades Prisionais para que além de obedecerem aos protocolos de saúde e higiene, estabelecidos pelas autoridades, reforçassem continuamente todas as indicações, relativas aos
cuidados necessários para frear a disseminação do COVID-19, entre os seus servidores e entre a comunidade carcerária. Por conta desse novo contexto, as visitas aos apenados foram
suspensas, numa tentativa de não alastrar o contágio da doença nas UPS, com substituição da visita virtual. Foi necessário um preparo dos servidores que laboram nas Unidades Prisionais,
para a utilização das ferramentas e programas para demandar as visitas virtuais. Por determinação de Decreto Estadual, os profissionais que se encontravam no grupo de risco, foram
afastados de suas atividades laborais presenciais. Por este motivo, algumas Unidades tiveram a sua produtividade reduzida no tocante aos projetos psicossociais de atendimento presencial
com famílias e outros voltados para procedimentos disciplinares de julgamentos e oitivas. Especialmente no primeiro semestre houve a redução no quantitativo de presos em atividade laborais,
observando-se ainda que houve, em certos momentos, a paralisação das frentes de trabalho em algumas Unidades Prisionais do Estado. Mas, o ano de 2020 foi finalizado com a meta superior
a 3.000 (três mil) internos trabalhando. É importante mencionar que a mão de obra carcerária no trabalho externo foi responsável por reformas de escolas estaduais (Programa Escola Digna),
revitalização de “Farol do Saber”, restauração e revitalização de espaços e prédios públicos, pavimentação de ruas, entre outras, porém, com os cuidados que o momento requeria. A
Cerimonia de Livramento Condicional prevista na LEP foi suspensa devido a pandemia COVID 19,bem como Audiências Admonitória e de Justificativa, 18 e 9 respectivamente . No tocante às
obras de reforma, ampliação e construção de Unidades Prisionais, estas foram paralisadas em alguns momentos, ocasionando atraso nas entregas de criação de número de vagas previstas,
inicialmente para serem 981 e, foram realizadas 636: na Penitenciária Regional de Pedreiras – 02 vagas; na Penitenciária Regional de Pinheiro - 80; bem como com Reformas/ampliações na
UPR de Açailândia –02 vagas, UPR São Luís 2 – 18 vagas, UPR São Luís 3 – 18 vagas, UPR de São Luís 4 – 18 vagas, UPR São Luís 5 – 24 vagas, UPR Imperatriz – 180 vagas, UPR Viana
– 30 vagas, UPR Bacabal – 01 vaga, UPR Carolina – 61 vagas, UPR Presidente Dutra – 72 vagas, APAC de Imperatriz - 10, além da obra concluída da UPR de Segurança Máxima com 120
novas vagas que contou com o apoio do BNDES para sua execução. A redução do número de cursos de capacitação e profissionalização também foi contabilizada, entretanto, houve a
diversificação de opções com a Educação a Distancia – EAD.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.
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A Secretaria de Estado e Administração Penitenciária (Seap) elaborou um Plano de Contingência para enfrentamento do novo coronavírus no Sistema Penitenciário do Maranhão. As medidas
seguiram os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN).A Supervisão de Saúde da SEAP/MA ficou
disponível 24h para receber notícias e adotar providências para os casos de servidor e/ou Pessoa Privada de Liberdade (PPL) que apresentaram sintomas de gripe e contato com pessoa
diagnosticada com o coronavirus.
Orientou para que servidores com sintomas de resfriado fossem encaminhados para o setor de saúde do local de trabalho e, após avaliação, a chefia imediata procedesse a autorização de
repouso em casa.
A SEAP continuamente disponibilizou no site e nas redes sociais orientações sobre protocolos específicos para enfrentamento do coronavírus nas Unidades Prisionais. Todavia, para dúvidas e
esclarecimentos e foram feitas adaptações em espaços dentro das Unidades Prisionais para atendimentos da pessoa presa nos casos que precisasse de internação em área isolada, bem
como orientou para que todos os servidores e visitantes mantivessem hábitos de higiene como lavar as mãos com água e sabão, uso de álcool e gel, evitasse contato com pessoas resfriados
ou gripadas e mantivesse ambientes sempre arejados.
De modo a não descuidar do aspecto humanitário da pena, foram firmados Acordos de Cooperação Técnica com o Instituto Ação pela Paz e com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para
que fossem aparelhadas as Unidades do interior e da capital, para implementação de visitas virtuais;
Significativo número de internos pertencentes ao grupo de risco foram colocados em prisão e recolhimento domiciliar, conforme Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Os demais pertencentes ao grupo de risco que não tinham perfilamento para se beneficiarem de tal recomendação, foram monitorados constantemente pela equipe de saúde, para que
quaisquer infecções fossem rapidamente identificadas e isoladas.
A busca ativa dos sintomáticos respiratórios foi intensificada por meio de consultas de enfermagem, médicas e realização de exames de baciloscopia, TRM (teste reagente molecular) e raio X.
Os banhos de sol foram intensificados, sendo acrescidos às rotinas nos horários em que os mesmos estariam gozando da visita social.
A Unidade Prisional Feminina e Unidades Prisionais Mistas foram devidamente higienizadas e materiais de limpeza distribuídos a todas as custodiadas, para que fosse realizada a higienização
constante das celas. Ademais, foram incluídas na rotina das Unidades a assepsia das celas e dos espaços comuns com solução de água sanitária, bem como sanitização periódica.
Todos os servidores e prestadores de serviço foram submetidos a avaliações médicas antes de adentrarem as Unidades e Sede da SEAP, a fim de se identificar possíveis sintomas, isolando-
se os servidores que os apresentaram pelo período mínimo de 15 dias.
Considerando o crescente número de pessoas presas com sintomas gripais, bem como a necessidade no aumento do quadro funcional de profissionais de saúde, esta SEAP promoveu a
contratação de duas equipes para reforçar as ações da pasta em epígrafe, bem como realização de imunização co ntra a gripe H1N1 de presos e servidores nas Unidades Prisionais e Sede
Administrativa desta SEAP.
A Equipe de Psicossocial realizou atendimentos pontuais, orientação relacionada aos cuidados preventivos, visando encaminhar as internas conforme a demanda, assim como
acompanhamento do grupo de risco. A realização da visita virtual possibilita as mulheres presas o contato com seus filhos e familiares, promovendo assim, o fortalecimento do vínculo;
Foram realizadas campanhas, pela Supervisão de Assistência às Famílias (SAF) de conscientização e orientação aos familiares das internas, em parceria com a Supervisão de Assistência à
Saúde, com a entrega de panfletos informativos sobre a Covid-19;
Ressaltamos que todas as ações tomadas pela SEAP/MA tiveram caráter técnico e se basearam em protocolos de saúde estabelecidos pelos órgãos competentes, além de estarem descritos
em fluxos específicos e planos destinados a cada público, à exemplo do Fluxo de Informação, Controle de Identificação de Sintomáticos Gripais, Definição de Casos Suspeitos, Avaliação
Médica, Isolamento e Procedimentos para Diagnóstico de Covid-19 para PPL e o Plano de Gestão do Cuidado Mútuo para controle do Covid-19 no Sistema Penitenciário do Maranhão, que
traçaram procedimentos a serem adotados acerca de pessoas privadas de liberdade e servidores, ambos disponibilizados às gestões locais das Unidades Prisionais.

Apesar de toda a dificuldade encontrada por conta do cenário epidêmico os especialistas realizam atendimentos pontuais relacionada aos cuidados preventivos, visando orientar e encaminhar
os internos (as), conforme a demanda, assim como acompanhamento do grupo de risco.
Além disso, no mês de maio do corrente ano, onde tivemos uma crescente onda de infecção por COVID-19 e as visitais presenciais foram suspensas, mas, foi possível através do trabalho
remoto continuar a orientar também as famílias, principalmente dos internos (as), acometidos com sintomas relacionados ao COVID-19. Os assistentes sociais realizaram contato telefônico
com os familiares, buscando informar o estado de recuperação, foi assegurado o direito à informação sobre o quadro clínico aos familiares da pessoa privada de liberdade e, sempre que
possível, a comunicação por meio eletrônico entre pessoa acometida pela enfermidade e familiares, visto que a humanização do atendimento é entendida como valor primordial decorrente do
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
As reuniões por vídeo conferência e capacitação foram os grandes diferenciais nos atendimentos e acompanhamento dos trabalhos relacionados a nossa Supervisão de Assistência
Psicossocial e propiciou a troca de experiências e a tomada de decisões em tempo hábil.
De modo a não descuidar do aspecto humanitário da pena, foram firmados Acordos de Cooperação Técnica com o Instituto Ação pela Paz e com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para
aparelhar as Unidades do interior e da capital, para implementação da Visita Virtual Social Assistida.
A realização da Visita Virtual Social Assistida possibilitou o contato dos internos (as) com seus filhos e familiares, promovendo o fortalecimento dos vínculos, buscando minimizar os efeitos do
grave momento que ainda estamos vivendo. 90
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3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Com a política de isolamento social e/ou distanciamento social (os setores da sociedade que permaneceram em exercício das atividades priorizou-se o distanciamento) o desenvolvimento de
projetos de educação na modalidade à distância (EaD) com o objetivo de dar continuidade às atividades educacionais, com protocolos de prevenção e contensão do COVID-19 orientados pela
Organização Mundial de Saúde dentre outras instâncias governamentais. Houve o quantitativo de 1.751 pessoas presas estudando em EAD. O PROJETO LEITURA INTERATIVA (REMIÇÃO
PELA LEITURA) - viabilizou à pessoa presa, a remição de pena pela leitura de obras e produção textual acerca da leitura, estimulou a criticidade, a capacidade reflexiva, bem como o resgate
da identidade cultural do indivíduo que participou do projeto, por meio de atividades complementares à leitura, com a periodicidade
– ocorre durante o Ano Letivo em ciclos de 30 dias e, a cada 01 (uma) Obra lida O reeducando remi até 04 (quatro) dias de pena. Quantitativo de pessoas presas participantes – 778
pessoas presas participantes.
Verificou-se que a adesão ao ENEM PPL/2020, por parte do público privado de liberdade, superou o ano de 2019 (com obtenção de 945 inscritos) constatando o quantitativo de
1.148 inscrições efetuadas nesta edição. Em 2020 houve uma considerada redução das atividades em todos os setores produtivos do Estado do Maranhão, que atingiu em especial as ações
laborais desenvolvidas no Sistema Penitenciário Maranhense, com a redução da oferta de cursos profissionalizantes, de eventos de trabalho prisional e de novas parcerias como setor público
e privado.

Ainda assim, foram produzidas aproximadamente 2.000.000 (dois milhões) de máscaras de proteção individual com a finalidade de doação para os seguintes órgãos: Segov, Seplan, Casa da
Mulher, Seduc, EMSERH, Vigilância Sanitária, VEP, Unidades Prisionais, Setres, Procon, Semdel e Funac como medida de proteção e contenção da disseminação do Covid 19.
Também como forma de combate ao novo coronavírus, a SEAP iniciou a produção de aventais, onde, até o dia 31 de julho, as malharias produziram 17.712 (dezessete mil setecentos e doze)
aventais para a EMSERH.
O trabalho no período da pandemia/COVID 19 se concentrou na produção de EPI’s como meio de contenção e prevenção da disseminação do Covid-19
A confecção do fardamento escolar da rede estadual de ensino, parceria firmada com a Secretaria Estadual de Educação, foram confeccionados 10.822 blusões. (Dez mil oitocentos e vinte e
dois) blusões para os alunos da rede estadual.
Durante o ano foi realizado 42 cursos de profissionalizantes aos ergastulados por meio do Instituto Maranhense de Educação, Pesquisa, Extensão e Cultura - IMEPEC com o objetivo oferecer
capacitação profissional oportunizando a ressocialização dos apenados do sistema prisional do Maranhão.

É importante mencionar que a mão de obra carcerária no trabalho externo - 2.926 (dois mil novecentos e vinte e seis), foi responsável por reformas de escolas estaduais (Programa Escola
Digna), revitalização de “Farol do Saber”, restauração e revitalização de espaços e prédios públicos, pavimentação de ruas, entre outras.
Em 2020, foram produzidos nas malharias (UPSL 1, UPSL 2, UPSL 5, UPFEM, PRSLZ e UPR Rosário) o total de 9.000 (nove mil) camisas e 8.500 (oito mil e quinhentos) bermudas para todo
sistema prisional do Maranhão. No mês de abril, a produção desses itens foi suspensa devido a pandemia do novo coronavírus e redirecionada para fabricar máscaras de proteção e aventais
para EMSERH (Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares). A produção de máscaras de proteção encerrou no dia 12 de agosto para dar continuidade a confecção do fardamento escolar
e dos ergástulos.
Em parceria com a SETRES, as fábricas de blocos produziram este ano 585.323 (quinhentos e trinta e cinco mil e trezentos e vinte e três) Blocos de concreto utilizados no Programa Rua
Digna.

Por meio de diversas parcerias, a marcenaria/SEAP produziu este ano 1.747 (hum mil setecentos e quarenta e sete) móveis projetados para o seguinte órgão: AGED, Prefeitura de Colinas,
Prefeitura de Cururupu, JUCEMA, DPE, SEGOV, CAEMA, SETRES E SEDUC.

No mês de outubro foi implantada a Oficina de Serralheria, com atividades voltadas para atender a demanda do convênio firmado com a SEDUC para a produção de 2.000 (duas mil) carteiras
escolares para a rede estadual de ensino.

Foram fabricados 9.600 (nove mil e seiscentos) pares de chinelos, que supriu necessidade interna do sistema carcerário do Estado do Maranhao e incentivou o trabalho do apenados.

No período em pauta, registrou-se um aumento nas atividades religiosas (previsto 577 e realizadas 4.207) que deram suporte não só para os internos nas Unidades Prisionais como para suas
famílias e servidores da SEAP.
No que diz respeito às atividades relacionadas às oportunidades de trabalho para egressos e pessoas com alternativas penais, considerou-se como indicador as cartas de encaminhamento
para oportunidade de emprego e o cadastro e atualização de egressos no Sistema Nacional de Emprego (SINE), sobretudo este último indicador apresenta-se zerado, no quadriênio.
O trabalho desenvolvido pela SEAP através das APACS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS teve um reconhecimento nacional, pois são poucas as
Secretarias que operacionalizam essa metodologia no trato com a pessoa privada de liberdade. Em 2020, foram implementadas ações através de Termos de Parceria com as APACS de 

Bacabal, Timon, Pedreiras, São Luís, Imperatriz, Itapecuru-Mirim e Viana. O total de apenados atendidos nas APACs em 2020 foi de 4.727.
No que tange o processo de soltura e desligamento, considerou-se as concessões do auxílio passagem para egressos do sistema prisional deslocarem-se às suas cidades de residências.
Classificação e seleção de pessoas presas presas para ocupar vagas disponíveis nas frentes intra e extramuros, visou atender os objetivos das parcerias celebradas com outros Órgãos
Públicos e da iniciativa privada, sendo no primeiro quadrimestre do ano um total de 721 pessoas presas classificadas para frentes específicas de trabalho, no segundo quadrimestre 611
nacionais classificados e encaminhados para o trabalho laboral, e no terceiro quadrimestre houve encaminhamento de 634 custodiados.
O Rumo Certo é o Programa de Aumento do Nível de Escolaridade e Profissionalização do Sistema Penitenciário do Maranhão, sendo que a qualificação profissional das pessoas presas,
egressas e familiares foi viabilizada por meio de parcerias com Instituições de Ensino Profissional. Devido este Programa a SEAP participou do Programa no Prêmio de Excelência em
Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP) –prêmio que tem por objetivo reconhecer os Estados que se destacam em relação à priorização da competitividade na formação da
agenda do estado, através de políticas de impacto potencialmente alto, tendo ficado entre os projetos finalistas.
Os grandes parceiros na oferta de cursos presenciais na educação profissional foram o SENAC e o IEMA, por meio de Convênios custeados com recursos do FUNPEN (Nota de Aplicação de
2017). A partir de 2020, também passamos a contar com a capacitação profissional oferecida pelo IMEPEC, cujas atividades educacionais foram estritamente relacionadas com as oficinas de
trabalho dentro dos estabelecimentos penais.
Em se tratando das atividades educacionais de ensino à distância, elas foram retomadas paulatinamente a partir de julho, considerando as condições epidemiológicas de cada Unidade
Prisional, atendendo a todas as medidas sanitárias necessárias neste cenário de pandemia. projeto dos laboratórios de informática, a fim de que todas as Unidades Prisionais e APACs possam
desenvolver atividades EAD: 432 computadores foram destinados para instalação/ampliação dos laboratórios.
Ainda pensando em otimizar as atividades EAD dentro das Unidades Prisionais, a partir da identificação de que havia dificuldade por parte de especialistas do interior no manuseio das
plataformas de ensino, a coordenação do Rumo Certo produziu vídeos tutoriais de como cadastrar os alunos e as alunas e como utilizar cada um dos ambientes virtuais de aprendizagem
(UEMANET, IMM e FIEMA). Assim, as atividades de Ensino à Distância (EAD) foram desenvolvidas nos estabelecimentos penais que possuiam laboratório de informática ativos. Até 2019,
tínhamos 26 laboratórios de informática: 1 na Central Integrada de Alternativas Penais e Inserção Social (CIAPIS); 3 nas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) e; 22
nas Unidade Prisionais do Estado (UPRs e Penitenciárias Regionais). Em 2020, foram inaugurados 2 laboratórios de informática nas APACs de São Luís (com doações da SEAP) e de Timon
(com doações da sociedade civil); 4 laboratórios de informática nas Regional de Pinheiro, UPR de Pinheiro, UPR de Zé Doca, UPR do Anil; afora a expansão dos laboratórios de informática da
Regional de São Luís e da UPR de Imperatriz – totalizando 32 laboratórios ativos para atividades de educação à distância.. Em 2020 foi previsto oferecer 2.664 vagas em cursos presenciais
para as pessoas privadas de liberdade e, 125 para familiares e pessoas egressas do sistema. Para o segundo semestre, repetiríamos a oferta de vagas, para o alcance de mais outras
pessoas. Com as medidas de prevenção ao COVID-19, somente foi possível que fossem realizadas Afora esses cursos das Instituições de Ensino Profissional parceiras da SEAP, a UPR de 

Presidente Dutra ofereceu o curso de Agricultura Orgânica, promovido pela Coordenação de Formação e Capacitação Rural da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão e
Extensão Rural do Maranhão – AGERP/MA. O curso tem carga horária de 8 horas e beneficiou 25 internos no mês de outubro de 2020.
A capacitação de 3.600 servidores do Sistema Penitenciário foi realizada através da Academia de Gestão Penitenciária nas áreas de formação de auxiliares e agentes penitenciários, Rádio,
comunicação e segurança eletrônica, Curso de Procedimento Disciplinar Interno – PDI, Aplicado ao Sistema Penitenciário Maranhense (Turmas 02), Curso de APH Tático, Palestra online:
Procedimentos da Aquisição de Armas de Fogo, CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA A UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, IV CURSO DE ESCOLTA TÁTICA, CURSO DE
ROTINAS PENITENCIÁRIAS, CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE ESTADUAL DE EXECUÇÃO PENAL – TEMPORÁRIO, CAPACITAÇÃO EM TONFA E
IMOBILIZAÇÃO, CURSO DE INTERVENÇÃO TÁTICA – FUNAC, Armamento, munição: regras de segurança, Curso de Formação de Agente Estadual de Execução Penal – Temporário –
Turma ALPHA 2020.2, Curso de Formação de Auxiliar de Segurança Penitenciária.

Houve a aquisição de armamentos e munições, coletes balísticos, bombas de incêndio, submersíveis, centrífugas, equipamentos para fábricas de chinelos, Salão de Beleza, Padaria, etc, num
total de 850 equipamentos adquiridos;
O Programa de Visitas Virtuais tendo em vista o período de isolamento social em função da pandemia do Covid 19, a Assessoria de Modernização Institucional – ASSEMI promoveu a parceria
com a sociedade civil organizada e a implantação de cabines de visita em todas as unidades prisionais do estado. Modelo de projeto reaplicado em outras unidades da federação. Foi realizado
treinamento presencial com toda a equipe da capital e região metropolitana, bem como treinamento virtual com as equipes do interior.
Foi intensificada articulação com as Secretarias Adjuntas e ASSEMI para implementação dos procedimentos de rotina, atividades de humanização e protocolos de segurança com vistas a
inauguração da Unidade Prisional de Segurança Máxima, com revisão da planta baixa e do prédio, propondo alterações estruturais que fortalecem a segurança do edifício. Elaboração da rotina
da unidade. Requisição de todo material necessário para suprimento da UPMAX (móveis, armamento, computadores, esteiras e scanners corporais).
O GESPEN: Programa de Gestão do Sistema Penitenciário para o exercício de 2020 foi concluído com acompanhamento no desempenho das Unidades Prisionais – Auxílio na melhora de
performance em indicadores propostos pelo GESPEN, nos níveis de atendimento, administração e segurança; Ranking emitido mensalmente no site da SEAP para maior divulgação;
Foi elaborado o Plano de contingência e procedimentos operacionais padrão implementados para dar suporte às unidades prisionais, bem como a elaboração e publicação periódica de
Instruções Normativas sobre a pandemia na seara penitenciária: atualização normativa acerca das visitas presenciais e íntimas nas Unidades Prisionais e APACs, bem como de protocolos de
prevenção, controle e contenção de riscos ao avanço do COVID-19 e H1N1; Registramos a manutenção de 45 Unidades Prisionais garantindo o seu funcionamento, com atividades de
manutenção preventiva e corretiva das suas estruturas físicas, alimentação adequada e nutricional para os 13.060 apenados, kits de higiene, fardamento, segurança, educação, saúde,
insumos para as fábricas e oficinas de trabalho, transporte para deslocamento para audiências de custódia, dedetização, energia, materiais de limpeza.
Para atender de modo mais célere às demandas e conter situações relativas às ocorrências prisionais (rebeliões, motins, fugas por transposição de barreira e etc) e ainda, empreender os
protocolos relacionados à contenção da disseminação do COVID-19, a Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária- SASPE adotou o sistema de Regionalização das Unidades Prisionais do
Estado, e para cada região, foi designado um “Ponto de Referência”, ou seja, um diretor foi determinado como responsável por chefiar/supervisionar/prover as ações de segurança em qualquer
das unidades pertencentes ao seu grupo.
Em setembro/2020 dois eventos merecem destaque: a intervenção realizada na UPFEM e o ajuste de procedimentos realizado na UPTIM. Na UPFEM, a intervenção se deu no sentido de
ajustar as ações administrativas e operacionais, para que aquela unidade prisional pudesse alcançar o status de unidade A+ no selo Ministério da Justiça - DEPEN. Enquanto que a UPR de
Timon – UPTIM, foi objeto de readequação, realizada pela SASPE, no tocante aos procedimentos operacionais de segurança, para que todos os servidores daquela unidade pudessem passar
por uma reciclagem.
Registrou-se em 2020, o monitoramento eletrônico através de Tornozeleiras de 1.288 apenados.

A SEAP ainda conseguiu alcançar o primeiro lugar no percentual de presos trabalhando e estudando, conforme os dados do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, e, prosseguir
trabalhando para que a segurança dentro das Unidades Prisionais, funcionasse de forma efetiva. Assim, finalizou o ano de 2020 sem ocorrências graves.
Enquanto fator decisivo para o bom funcionamento do sistema penitenciário, a segurança na SEAP recebeu investimentos na aquisição de novos aparatos marvóticos, tais como: armamentos,
munições, equipamentos eletrônicos de inspeção corporal e ainda realizou através da sua Academia de Gestão Penitenciária – AGPEN, cursos de capacitação e reciclagem para que mais de
3.600 servidores pudessem operar os equipamentos. Os servidores também receberam treinamento de preparação para atuar na Força Tarefa de Intervenção Penitenciária – FTIP, curso
ofertado pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN.

No tocante as ações do FUNPEN, Fundo Penitenciário Estadual,este recebeu recursos provenientes da Departamento Nacional/Ministério da Justiça com a finalidade de proporcionar recursos
e meios para financiar e apoiar as atividades de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro, com execução Fundo a Fundo, e, desenvolver Ações de Ressocialização
de Apenados e Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais implementando ações complementares para o alcance dos objetivos e metas de Governo no
âmbito da administração penitenciária. Recebeu ainda recursos oriundos de Convênio Estadual nº 712/2018 (com a Agile, Caema e Fênix), e de parcerias com órgãos estaduais para
reintegração e cidadania, voltados para ressocialização dos apenados.

Os recursos consignados ao Fundo são aplicados em construção, reforma, ampliação de estabelecimentos penais; formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço penitenciário;
aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados imprescindíveis ao funcionamento dos estabelecimentos penais; formação educacional e cultural do preso;
programas de assistência jurídica aos presos e internados carentes; e demais ações que visam o aprimoramento do sistema penitenciário em âmbito nacional. Outra destinação legal dos
recursos do Fundo foi custear seu próprio funcionamento, bem como ações que buscam a geração de vagas; o aprimoramento tecnológico dos estabelecimentos penais; o tratamento
penitenciário adequado e digno ao apenado, internado e egresso do sistema com a sua posterior reintegração à sociedade.
Tais recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN à conta específica do Fundo Penitenciário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em cumprimento às
disposições contidas na Portaria Ministerial nº 1.414/2016-MJC, recebidos em 2016, 2017, 2018 e 2019, continuaram em execução em 2020 e puderam compor o orçamento do FUNPEN com
a apuração do superávit de receita.
Apesar de iniciadas as obras de construção da Unidade Prisional de Brejo, Governador Nunes Freire e modernizações na estrutura física da Unidade Prisional São Luís VII que resultarão na
criação de vagas, após as suas conclusões, estas não foram concluídas em função de suas paralizações devido ao período de pandemia. A modernização das Unidades Prisionais incluiu a
aquisição de equipamentos, armamentos, algemas, munições e locação de Boddy scanner.
A implementação do Programa Rumo Certo contou com o apoio do FUNPEN para ampliar as oportunidades de formação e qualificação de mão de obra, oferecendo cursos de capacitação
profissional, alfabetização, pós-graduação e preparatório para vestibulares, totalmente gratuitos, no âmbito do Sistema Penitenciário Maranhense.
Para tanto, foram firmadas importantes parcerias com várias instituições de ensino: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC) e com o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) e o IMEPEC. Apesar das atipicidades deste ano, tivemos uma inovação importante: pela primeira vez,
tivemos curso no período noturno, beneficiando as pessoas privadas de liberdade do regime semiaberto da UPR do Monte Castelo, todas inseridas em frentes de trabalho. A primeira turma
noturna funcionou como um projeto piloto para a execução futura de outros cursos mais complexos e com maior tempo de duração.
Neste sentido, foram realizados 17 (dezessete) cursos do IEMA desde o dia 18 de novembro, com finalização prevista para janeiro de 2021.Todos os cursos FIC têm 25 vagas disponíveis.
Em se tratando das atividades educacionais de ensino à distância, elas foram retomadas paulatinamente a partir de julho, considerando as condições epidemiológicas de cada Unidade
Prisional, atendendo a todas as medidas sanitárias necessárias neste cenário de pandemia. Os cursos executados neste período estão relacionados nas tabelas abaixo, sendo que os dados
quantitativos serão apresentados no próximo tópico.
O Programa Rumo Certo foi inscrito e ficou entre os finalistas no Prêmio de Excelência em Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP) – que é um prêmio que tem por objetivo 

reconhecer os Estados que se destacam em relação à priorização da competitividade na formação da agenda do estado, através de políticas de impacto potencialmente alto.
Foi realizado estudo para subsidiar a SALIP na execução da segunda fase do projeto dos laboratórios de informática, a fim de que todas as Unidades Prisionais e APACs possam desenvolver
atividades EAD: 432 computadores foram destinados para instalação/ampliação dos laboratórios.
Ainda pensando em otimizar as atividades EAD dentro das Unidades Prisionais, a partir da identificação de que havia dificuldade por parte de especialistas do interior no manuseio das
plataformas de ensino, a coordenação do Rumo Certo produziu vídeos tutoriais de como cadastrar os alunos e as alunas e como utilizar cada um dos ambientes virtuais de aprendizagem
(UEMANET, IMM e FIEMA).
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Com a política de isolamento social e/ou distanciamento social (os setores da sociedade que permaneceram em exercício das atividades priorizou-se o distanciamento) o desenvolvimento de
projetos de educação na modalidade à distância (EaD) com o objetivo de dar continuidade às atividades educacionais, com protocolos de prevenção e contensão do COVID-19 orientados pela
Organização Mundial de Saúde dentre outras instâncias governamentais. Houve o quantitativo de 1.751 pessoas presas estudando em EAD. O PROJETO LEITURA INTERATIVA (REMIÇÃO
PELA LEITURA) - viabilizou à pessoa presa, a remição de pena pela leitura de obras e produção textual acerca da leitura, estimulou a criticidade, a capacidade reflexiva, bem como o resgate
da identidade cultural do indivíduo que participou do projeto, por meio de atividades complementares à leitura, com a periodicidade
– ocorre durante o Ano Letivo em ciclos de 30 dias e, a cada 01 (uma) Obra lida O reeducando remi até 04 (quatro) dias de pena. Quantitativo de pessoas presas participantes – 778
pessoas presas participantes.
Verificou-se que a adesão ao ENEM PPL/2020, por parte do público privado de liberdade, superou o ano de 2019 (com obtenção de 945 inscritos) constatando o quantitativo de
1.148 inscrições efetuadas nesta edição. Em 2020 houve uma considerada redução das atividades em todos os setores produtivos do Estado do Maranhão, que atingiu em especial as ações
laborais desenvolvidas no Sistema Penitenciário Maranhense, com a redução da oferta de cursos profissionalizantes, de eventos de trabalho prisional e de novas parcerias como setor público
e privado.

Ainda assim, foram produzidas aproximadamente 2.000.000 (dois milhões) de máscaras de proteção individual com a finalidade de doação para os seguintes órgãos: Segov, Seplan, Casa da
Mulher, Seduc, EMSERH, Vigilância Sanitária, VEP, Unidades Prisionais, Setres, Procon, Semdel e Funac como medida de proteção e contenção da disseminação do Covid 19.
Também como forma de combate ao novo coronavírus, a SEAP iniciou a produção de aventais, onde, até o dia 31 de julho, as malharias produziram 17.712 (dezessete mil setecentos e doze)
aventais para a EMSERH.
O trabalho no período da pandemia/COVID 19 se concentrou na produção de EPI’s como meio de contenção e prevenção da disseminação do Covid-19
A confecção do fardamento escolar da rede estadual de ensino, parceria firmada com a Secretaria Estadual de Educação, foram confeccionados 10.822 blusões. (Dez mil oitocentos e vinte e
dois) blusões para os alunos da rede estadual.
Durante o ano foi realizado 42 cursos de profissionalizantes aos ergastulados por meio do Instituto Maranhense de Educação, Pesquisa, Extensão e Cultura - IMEPEC com o objetivo oferecer
capacitação profissional oportunizando a ressocialização dos apenados do sistema prisional do Maranhão.

É importante mencionar que a mão de obra carcerária no trabalho externo - 2.926 (dois mil novecentos e vinte e seis), foi responsável por reformas de escolas estaduais (Programa Escola
Digna), revitalização de “Farol do Saber”, restauração e revitalização de espaços e prédios públicos, pavimentação de ruas, entre outras.
Em 2020, foram produzidos nas malharias (UPSL 1, UPSL 2, UPSL 5, UPFEM, PRSLZ e UPR Rosário) o total de 9.000 (nove mil) camisas e 8.500 (oito mil e quinhentos) bermudas para todo
sistema prisional do Maranhão. No mês de abril, a produção desses itens foi suspensa devido a pandemia do novo coronavírus e redirecionada para fabricar máscaras de proteção e aventais
para EMSERH (Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares). A produção de máscaras de proteção encerrou no dia 12 de agosto para dar continuidade a confecção do fardamento escolar
e dos ergástulos.
Em parceria com a SETRES, as fábricas de blocos produziram este ano 585.323 (quinhentos e trinta e cinco mil e trezentos e vinte e três) Blocos de concreto utilizados no Programa Rua
Digna.

Por meio de diversas parcerias, a marcenaria/SEAP produziu este ano 1.747 (hum mil setecentos e quarenta e sete) móveis projetados para o seguinte órgão: AGED, Prefeitura de Colinas,
Prefeitura de Cururupu, JUCEMA, DPE, SEGOV, CAEMA, SETRES E SEDUC.

No mês de outubro foi implantada a Oficina de Serralheria, com atividades voltadas para atender a demanda do convênio firmado com a SEDUC para a produção de 2.000 (duas mil) carteiras
escolares para a rede estadual de ensino.

Foram fabricados 9.600 (nove mil e seiscentos) pares de chinelos, que supriu necessidade interna do sistema carcerário do Estado do Maranhao e incentivou o trabalho do apenados.

No período em pauta, registrou-se um aumento nas atividades religiosas (previsto 577 e realizadas 4.207) que deram suporte não só para os internos nas Unidades Prisionais como para suas
famílias e servidores da SEAP.
No que diz respeito às atividades relacionadas às oportunidades de trabalho para egressos e pessoas com alternativas penais, considerou-se como indicador as cartas de encaminhamento
para oportunidade de emprego e o cadastro e atualização de egressos no Sistema Nacional de Emprego (SINE), sobretudo este último indicador apresenta-se zerado, no quadriênio.
O trabalho desenvolvido pela SEAP através das APACS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS teve um reconhecimento nacional, pois são poucas as
Secretarias que operacionalizam essa metodologia no trato com a pessoa privada de liberdade. Em 2020, foram implementadas ações através de Termos de Parceria com as APACS de 

Bacabal, Timon, Pedreiras, São Luís, Imperatriz, Itapecuru-Mirim e Viana. O total de apenados atendidos nas APACs em 2020 foi de 4.727.
No que tange o processo de soltura e desligamento, considerou-se as concessões do auxílio passagem para egressos do sistema prisional deslocarem-se às suas cidades de residências.
Classificação e seleção de pessoas presas presas para ocupar vagas disponíveis nas frentes intra e extramuros, visou atender os objetivos das parcerias celebradas com outros Órgãos
Públicos e da iniciativa privada, sendo no primeiro quadrimestre do ano um total de 721 pessoas presas classificadas para frentes específicas de trabalho, no segundo quadrimestre 611
nacionais classificados e encaminhados para o trabalho laboral, e no terceiro quadrimestre houve encaminhamento de 634 custodiados.
O Rumo Certo é o Programa de Aumento do Nível de Escolaridade e Profissionalização do Sistema Penitenciário do Maranhão, sendo que a qualificação profissional das pessoas presas,
egressas e familiares foi viabilizada por meio de parcerias com Instituições de Ensino Profissional. Devido este Programa a SEAP participou do Programa no Prêmio de Excelência em
Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP) –prêmio que tem por objetivo reconhecer os Estados que se destacam em relação à priorização da competitividade na formação da
agenda do estado, através de políticas de impacto potencialmente alto, tendo ficado entre os projetos finalistas.
Os grandes parceiros na oferta de cursos presenciais na educação profissional foram o SENAC e o IEMA, por meio de Convênios custeados com recursos do FUNPEN (Nota de Aplicação de
2017). A partir de 2020, também passamos a contar com a capacitação profissional oferecida pelo IMEPEC, cujas atividades educacionais foram estritamente relacionadas com as oficinas de
trabalho dentro dos estabelecimentos penais.
Em se tratando das atividades educacionais de ensino à distância, elas foram retomadas paulatinamente a partir de julho, considerando as condições epidemiológicas de cada Unidade
Prisional, atendendo a todas as medidas sanitárias necessárias neste cenário de pandemia. projeto dos laboratórios de informática, a fim de que todas as Unidades Prisionais e APACs possam
desenvolver atividades EAD: 432 computadores foram destinados para instalação/ampliação dos laboratórios.
Ainda pensando em otimizar as atividades EAD dentro das Unidades Prisionais, a partir da identificação de que havia dificuldade por parte de especialistas do interior no manuseio das
plataformas de ensino, a coordenação do Rumo Certo produziu vídeos tutoriais de como cadastrar os alunos e as alunas e como utilizar cada um dos ambientes virtuais de aprendizagem
(UEMANET, IMM e FIEMA). Assim, as atividades de Ensino à Distância (EAD) foram desenvolvidas nos estabelecimentos penais que possuiam laboratório de informática ativos. Até 2019,
tínhamos 26 laboratórios de informática: 1 na Central Integrada de Alternativas Penais e Inserção Social (CIAPIS); 3 nas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) e; 22
nas Unidade Prisionais do Estado (UPRs e Penitenciárias Regionais). Em 2020, foram inaugurados 2 laboratórios de informática nas APACs de São Luís (com doações da SEAP) e de Timon
(com doações da sociedade civil); 4 laboratórios de informática nas Regional de Pinheiro, UPR de Pinheiro, UPR de Zé Doca, UPR do Anil; afora a expansão dos laboratórios de informática da
Regional de São Luís e da UPR de Imperatriz – totalizando 32 laboratórios ativos para atividades de educação à distância.. Em 2020 foi previsto oferecer 2.664 vagas em cursos presenciais
para as pessoas privadas de liberdade e, 125 para familiares e pessoas egressas do sistema. Para o segundo semestre, repetiríamos a oferta de vagas, para o alcance de mais outras
pessoas. Com as medidas de prevenção ao COVID-19, somente foi possível que fossem realizadas Afora esses cursos das Instituições de Ensino Profissional parceiras da SEAP, a UPR de 

Presidente Dutra ofereceu o curso de Agricultura Orgânica, promovido pela Coordenação de Formação e Capacitação Rural da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão e
Extensão Rural do Maranhão – AGERP/MA. O curso tem carga horária de 8 horas e beneficiou 25 internos no mês de outubro de 2020.
A capacitação de 3.600 servidores do Sistema Penitenciário foi realizada através da Academia de Gestão Penitenciária nas áreas de formação de auxiliares e agentes penitenciários, Rádio,
comunicação e segurança eletrônica, Curso de Procedimento Disciplinar Interno – PDI, Aplicado ao Sistema Penitenciário Maranhense (Turmas 02), Curso de APH Tático, Palestra online:
Procedimentos da Aquisição de Armas de Fogo, CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA A UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, IV CURSO DE ESCOLTA TÁTICA, CURSO DE
ROTINAS PENITENCIÁRIAS, CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE ESTADUAL DE EXECUÇÃO PENAL – TEMPORÁRIO, CAPACITAÇÃO EM TONFA E
IMOBILIZAÇÃO, CURSO DE INTERVENÇÃO TÁTICA – FUNAC, Armamento, munição: regras de segurança, Curso de Formação de Agente Estadual de Execução Penal – Temporário –
Turma ALPHA 2020.2, Curso de Formação de Auxiliar de Segurança Penitenciária.

Houve a aquisição de armamentos e munições, coletes balísticos, bombas de incêndio, submersíveis, centrífugas, equipamentos para fábricas de chinelos, Salão de Beleza, Padaria, etc, num
total de 850 equipamentos adquiridos;
O Programa de Visitas Virtuais tendo em vista o período de isolamento social em função da pandemia do Covid 19, a Assessoria de Modernização Institucional – ASSEMI promoveu a parceria
com a sociedade civil organizada e a implantação de cabines de visita em todas as unidades prisionais do estado. Modelo de projeto reaplicado em outras unidades da federação. Foi realizado
treinamento presencial com toda a equipe da capital e região metropolitana, bem como treinamento virtual com as equipes do interior.
Foi intensificada articulação com as Secretarias Adjuntas e ASSEMI para implementação dos procedimentos de rotina, atividades de humanização e protocolos de segurança com vistas a
inauguração da Unidade Prisional de Segurança Máxima, com revisão da planta baixa e do prédio, propondo alterações estruturais que fortalecem a segurança do edifício. Elaboração da rotina
da unidade. Requisição de todo material necessário para suprimento da UPMAX (móveis, armamento, computadores, esteiras e scanners corporais).
O GESPEN: Programa de Gestão do Sistema Penitenciário para o exercício de 2020 foi concluído com acompanhamento no desempenho das Unidades Prisionais – Auxílio na melhora de
performance em indicadores propostos pelo GESPEN, nos níveis de atendimento, administração e segurança; Ranking emitido mensalmente no site da SEAP para maior divulgação;
Foi elaborado o Plano de contingência e procedimentos operacionais padrão implementados para dar suporte às unidades prisionais, bem como a elaboração e publicação periódica de
Instruções Normativas sobre a pandemia na seara penitenciária: atualização normativa acerca das visitas presenciais e íntimas nas Unidades Prisionais e APACs, bem como de protocolos de
prevenção, controle e contenção de riscos ao avanço do COVID-19 e H1N1; Registramos a manutenção de 45 Unidades Prisionais garantindo o seu funcionamento, com atividades de
manutenção preventiva e corretiva das suas estruturas físicas, alimentação adequada e nutricional para os 13.060 apenados, kits de higiene, fardamento, segurança, educação, saúde,
insumos para as fábricas e oficinas de trabalho, transporte para deslocamento para audiências de custódia, dedetização, energia, materiais de limpeza.
Para atender de modo mais célere às demandas e conter situações relativas às ocorrências prisionais (rebeliões, motins, fugas por transposição de barreira e etc) e ainda, empreender os
protocolos relacionados à contenção da disseminação do COVID-19, a Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária- SASPE adotou o sistema de Regionalização das Unidades Prisionais do
Estado, e para cada região, foi designado um “Ponto de Referência”, ou seja, um diretor foi determinado como responsável por chefiar/supervisionar/prover as ações de segurança em qualquer
das unidades pertencentes ao seu grupo.
Em setembro/2020 dois eventos merecem destaque: a intervenção realizada na UPFEM e o ajuste de procedimentos realizado na UPTIM. Na UPFEM, a intervenção se deu no sentido de
ajustar as ações administrativas e operacionais, para que aquela unidade prisional pudesse alcançar o status de unidade A+ no selo Ministério da Justiça - DEPEN. Enquanto que a UPR de
Timon – UPTIM, foi objeto de readequação, realizada pela SASPE, no tocante aos procedimentos operacionais de segurança, para que todos os servidores daquela unidade pudessem passar
por uma reciclagem.
Registrou-se em 2020, o monitoramento eletrônico através de Tornozeleiras de 1.288 apenados.

A SEAP ainda conseguiu alcançar o primeiro lugar no percentual de presos trabalhando e estudando, conforme os dados do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, e, prosseguir
trabalhando para que a segurança dentro das Unidades Prisionais, funcionasse de forma efetiva. Assim, finalizou o ano de 2020 sem ocorrências graves.
Enquanto fator decisivo para o bom funcionamento do sistema penitenciário, a segurança na SEAP recebeu investimentos na aquisição de novos aparatos marvóticos, tais como: armamentos,
munições, equipamentos eletrônicos de inspeção corporal e ainda realizou através da sua Academia de Gestão Penitenciária – AGPEN, cursos de capacitação e reciclagem para que mais de
3.600 servidores pudessem operar os equipamentos. Os servidores também receberam treinamento de preparação para atuar na Força Tarefa de Intervenção Penitenciária – FTIP, curso
ofertado pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN.

No tocante as ações do FUNPEN, Fundo Penitenciário Estadual,este recebeu recursos provenientes da Departamento Nacional/Ministério da Justiça com a finalidade de proporcionar recursos
e meios para financiar e apoiar as atividades de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro, com execução Fundo a Fundo, e, desenvolver Ações de Ressocialização
de Apenados e Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais implementando ações complementares para o alcance dos objetivos e metas de Governo no
âmbito da administração penitenciária. Recebeu ainda recursos oriundos de Convênio Estadual nº 712/2018 (com a Agile, Caema e Fênix), e de parcerias com órgãos estaduais para
reintegração e cidadania, voltados para ressocialização dos apenados.

Os recursos consignados ao Fundo são aplicados em construção, reforma, ampliação de estabelecimentos penais; formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço penitenciário;
aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados imprescindíveis ao funcionamento dos estabelecimentos penais; formação educacional e cultural do preso;
programas de assistência jurídica aos presos e internados carentes; e demais ações que visam o aprimoramento do sistema penitenciário em âmbito nacional. Outra destinação legal dos
recursos do Fundo foi custear seu próprio funcionamento, bem como ações que buscam a geração de vagas; o aprimoramento tecnológico dos estabelecimentos penais; o tratamento
penitenciário adequado e digno ao apenado, internado e egresso do sistema com a sua posterior reintegração à sociedade.
Tais recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN à conta específica do Fundo Penitenciário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em cumprimento às
disposições contidas na Portaria Ministerial nº 1.414/2016-MJC, recebidos em 2016, 2017, 2018 e 2019, continuaram em execução em 2020 e puderam compor o orçamento do FUNPEN com
a apuração do superávit de receita.
Apesar de iniciadas as obras de construção da Unidade Prisional de Brejo, Governador Nunes Freire e modernizações na estrutura física da Unidade Prisional São Luís VII que resultarão na
criação de vagas, após as suas conclusões, estas não foram concluídas em função de suas paralizações devido ao período de pandemia. A modernização das Unidades Prisionais incluiu a
aquisição de equipamentos, armamentos, algemas, munições e locação de Boddy scanner.
A implementação do Programa Rumo Certo contou com o apoio do FUNPEN para ampliar as oportunidades de formação e qualificação de mão de obra, oferecendo cursos de capacitação
profissional, alfabetização, pós-graduação e preparatório para vestibulares, totalmente gratuitos, no âmbito do Sistema Penitenciário Maranhense.
Para tanto, foram firmadas importantes parcerias com várias instituições de ensino: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC) e com o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) e o IMEPEC. Apesar das atipicidades deste ano, tivemos uma inovação importante: pela primeira vez,
tivemos curso no período noturno, beneficiando as pessoas privadas de liberdade do regime semiaberto da UPR do Monte Castelo, todas inseridas em frentes de trabalho. A primeira turma
noturna funcionou como um projeto piloto para a execução futura de outros cursos mais complexos e com maior tempo de duração.
Neste sentido, foram realizados 17 (dezessete) cursos do IEMA desde o dia 18 de novembro, com finalização prevista para janeiro de 2021.Todos os cursos FIC têm 25 vagas disponíveis.
Em se tratando das atividades educacionais de ensino à distância, elas foram retomadas paulatinamente a partir de julho, considerando as condições epidemiológicas de cada Unidade
Prisional, atendendo a todas as medidas sanitárias necessárias neste cenário de pandemia. Os cursos executados neste período estão relacionados nas tabelas abaixo, sendo que os dados
quantitativos serão apresentados no próximo tópico.
O Programa Rumo Certo foi inscrito e ficou entre os finalistas no Prêmio de Excelência em Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP) – que é um prêmio que tem por objetivo 

reconhecer os Estados que se destacam em relação à priorização da competitividade na formação da agenda do estado, através de políticas de impacto potencialmente alto.
Foi realizado estudo para subsidiar a SALIP na execução da segunda fase do projeto dos laboratórios de informática, a fim de que todas as Unidades Prisionais e APACs possam desenvolver
atividades EAD: 432 computadores foram destinados para instalação/ampliação dos laboratórios.
Ainda pensando em otimizar as atividades EAD dentro das Unidades Prisionais, a partir da identificação de que havia dificuldade por parte de especialistas do interior no manuseio das
plataformas de ensino, a coordenação do Rumo Certo produziu vídeos tutoriais de como cadastrar os alunos e as alunas e como utilizar cada um dos ambientes virtuais de aprendizagem
(UEMANET, IMM e FIEMA).
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Com a política de isolamento social e/ou distanciamento social (os setores da sociedade que permaneceram em exercício das atividades priorizou-se o distanciamento) o desenvolvimento de
projetos de educação na modalidade à distância (EaD) com o objetivo de dar continuidade às atividades educacionais, com protocolos de prevenção e contensão do COVID-19 orientados pela
Organização Mundial de Saúde dentre outras instâncias governamentais. Houve o quantitativo de 1.751 pessoas presas estudando em EAD. O PROJETO LEITURA INTERATIVA (REMIÇÃO
PELA LEITURA) - viabilizou à pessoa presa, a remição de pena pela leitura de obras e produção textual acerca da leitura, estimulou a criticidade, a capacidade reflexiva, bem como o resgate
da identidade cultural do indivíduo que participou do projeto, por meio de atividades complementares à leitura, com a periodicidade
– ocorre durante o Ano Letivo em ciclos de 30 dias e, a cada 01 (uma) Obra lida O reeducando remi até 04 (quatro) dias de pena. Quantitativo de pessoas presas participantes – 778
pessoas presas participantes.
Verificou-se que a adesão ao ENEM PPL/2020, por parte do público privado de liberdade, superou o ano de 2019 (com obtenção de 945 inscritos) constatando o quantitativo de
1.148 inscrições efetuadas nesta edição. Em 2020 houve uma considerada redução das atividades em todos os setores produtivos do Estado do Maranhão, que atingiu em especial as ações
laborais desenvolvidas no Sistema Penitenciário Maranhense, com a redução da oferta de cursos profissionalizantes, de eventos de trabalho prisional e de novas parcerias como setor público
e privado.

Ainda assim, foram produzidas aproximadamente 2.000.000 (dois milhões) de máscaras de proteção individual com a finalidade de doação para os seguintes órgãos: Segov, Seplan, Casa da
Mulher, Seduc, EMSERH, Vigilância Sanitária, VEP, Unidades Prisionais, Setres, Procon, Semdel e Funac como medida de proteção e contenção da disseminação do Covid 19.
Também como forma de combate ao novo coronavírus, a SEAP iniciou a produção de aventais, onde, até o dia 31 de julho, as malharias produziram 17.712 (dezessete mil setecentos e doze)
aventais para a EMSERH.
O trabalho no período da pandemia/COVID 19 se concentrou na produção de EPI’s como meio de contenção e prevenção da disseminação do Covid-19
A confecção do fardamento escolar da rede estadual de ensino, parceria firmada com a Secretaria Estadual de Educação, foram confeccionados 10.822 blusões. (Dez mil oitocentos e vinte e
dois) blusões para os alunos da rede estadual.
Durante o ano foi realizado 42 cursos de profissionalizantes aos ergastulados por meio do Instituto Maranhense de Educação, Pesquisa, Extensão e Cultura - IMEPEC com o objetivo oferecer
capacitação profissional oportunizando a ressocialização dos apenados do sistema prisional do Maranhão.

É importante mencionar que a mão de obra carcerária no trabalho externo - 2.926 (dois mil novecentos e vinte e seis), foi responsável por reformas de escolas estaduais (Programa Escola
Digna), revitalização de “Farol do Saber”, restauração e revitalização de espaços e prédios públicos, pavimentação de ruas, entre outras.
Em 2020, foram produzidos nas malharias (UPSL 1, UPSL 2, UPSL 5, UPFEM, PRSLZ e UPR Rosário) o total de 9.000 (nove mil) camisas e 8.500 (oito mil e quinhentos) bermudas para todo
sistema prisional do Maranhão. No mês de abril, a produção desses itens foi suspensa devido a pandemia do novo coronavírus e redirecionada para fabricar máscaras de proteção e aventais
para EMSERH (Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares). A produção de máscaras de proteção encerrou no dia 12 de agosto para dar continuidade a confecção do fardamento escolar
e dos ergástulos.
Em parceria com a SETRES, as fábricas de blocos produziram este ano 585.323 (quinhentos e trinta e cinco mil e trezentos e vinte e três) Blocos de concreto utilizados no Programa Rua
Digna.

Por meio de diversas parcerias, a marcenaria/SEAP produziu este ano 1.747 (hum mil setecentos e quarenta e sete) móveis projetados para o seguinte órgão: AGED, Prefeitura de Colinas,
Prefeitura de Cururupu, JUCEMA, DPE, SEGOV, CAEMA, SETRES E SEDUC.

No mês de outubro foi implantada a Oficina de Serralheria, com atividades voltadas para atender a demanda do convênio firmado com a SEDUC para a produção de 2.000 (duas mil) carteiras
escolares para a rede estadual de ensino.

Foram fabricados 9.600 (nove mil e seiscentos) pares de chinelos, que supriu necessidade interna do sistema carcerário do Estado do Maranhao e incentivou o trabalho do apenados.

No período em pauta, registrou-se um aumento nas atividades religiosas (previsto 577 e realizadas 4.207) que deram suporte não só para os internos nas Unidades Prisionais como para suas
famílias e servidores da SEAP.
No que diz respeito às atividades relacionadas às oportunidades de trabalho para egressos e pessoas com alternativas penais, considerou-se como indicador as cartas de encaminhamento
para oportunidade de emprego e o cadastro e atualização de egressos no Sistema Nacional de Emprego (SINE), sobretudo este último indicador apresenta-se zerado, no quadriênio.
O trabalho desenvolvido pela SEAP através das APACS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS teve um reconhecimento nacional, pois são poucas as
Secretarias que operacionalizam essa metodologia no trato com a pessoa privada de liberdade. Em 2020, foram implementadas ações através de Termos de Parceria com as APACS de 

Bacabal, Timon, Pedreiras, São Luís, Imperatriz, Itapecuru-Mirim e Viana. O total de apenados atendidos nas APACs em 2020 foi de 4.727.
No que tange o processo de soltura e desligamento, considerou-se as concessões do auxílio passagem para egressos do sistema prisional deslocarem-se às suas cidades de residências.
Classificação e seleção de pessoas presas presas para ocupar vagas disponíveis nas frentes intra e extramuros, visou atender os objetivos das parcerias celebradas com outros Órgãos
Públicos e da iniciativa privada, sendo no primeiro quadrimestre do ano um total de 721 pessoas presas classificadas para frentes específicas de trabalho, no segundo quadrimestre 611
nacionais classificados e encaminhados para o trabalho laboral, e no terceiro quadrimestre houve encaminhamento de 634 custodiados.
O Rumo Certo é o Programa de Aumento do Nível de Escolaridade e Profissionalização do Sistema Penitenciário do Maranhão, sendo que a qualificação profissional das pessoas presas,
egressas e familiares foi viabilizada por meio de parcerias com Instituições de Ensino Profissional. Devido este Programa a SEAP participou do Programa no Prêmio de Excelência em
Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP) –prêmio que tem por objetivo reconhecer os Estados que se destacam em relação à priorização da competitividade na formação da
agenda do estado, através de políticas de impacto potencialmente alto, tendo ficado entre os projetos finalistas.
Os grandes parceiros na oferta de cursos presenciais na educação profissional foram o SENAC e o IEMA, por meio de Convênios custeados com recursos do FUNPEN (Nota de Aplicação de
2017). A partir de 2020, também passamos a contar com a capacitação profissional oferecida pelo IMEPEC, cujas atividades educacionais foram estritamente relacionadas com as oficinas de
trabalho dentro dos estabelecimentos penais.
Em se tratando das atividades educacionais de ensino à distância, elas foram retomadas paulatinamente a partir de julho, considerando as condições epidemiológicas de cada Unidade
Prisional, atendendo a todas as medidas sanitárias necessárias neste cenário de pandemia. projeto dos laboratórios de informática, a fim de que todas as Unidades Prisionais e APACs possam
desenvolver atividades EAD: 432 computadores foram destinados para instalação/ampliação dos laboratórios.
Ainda pensando em otimizar as atividades EAD dentro das Unidades Prisionais, a partir da identificação de que havia dificuldade por parte de especialistas do interior no manuseio das
plataformas de ensino, a coordenação do Rumo Certo produziu vídeos tutoriais de como cadastrar os alunos e as alunas e como utilizar cada um dos ambientes virtuais de aprendizagem
(UEMANET, IMM e FIEMA). Assim, as atividades de Ensino à Distância (EAD) foram desenvolvidas nos estabelecimentos penais que possuiam laboratório de informática ativos. Até 2019,
tínhamos 26 laboratórios de informática: 1 na Central Integrada de Alternativas Penais e Inserção Social (CIAPIS); 3 nas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) e; 22
nas Unidade Prisionais do Estado (UPRs e Penitenciárias Regionais). Em 2020, foram inaugurados 2 laboratórios de informática nas APACs de São Luís (com doações da SEAP) e de Timon
(com doações da sociedade civil); 4 laboratórios de informática nas Regional de Pinheiro, UPR de Pinheiro, UPR de Zé Doca, UPR do Anil; afora a expansão dos laboratórios de informática da
Regional de São Luís e da UPR de Imperatriz – totalizando 32 laboratórios ativos para atividades de educação à distância.. Em 2020 foi previsto oferecer 2.664 vagas em cursos presenciais
para as pessoas privadas de liberdade e, 125 para familiares e pessoas egressas do sistema. Para o segundo semestre, repetiríamos a oferta de vagas, para o alcance de mais outras
pessoas. Com as medidas de prevenção ao COVID-19, somente foi possível que fossem realizadas Afora esses cursos das Instituições de Ensino Profissional parceiras da SEAP, a UPR de 

Presidente Dutra ofereceu o curso de Agricultura Orgânica, promovido pela Coordenação de Formação e Capacitação Rural da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão e
Extensão Rural do Maranhão – AGERP/MA. O curso tem carga horária de 8 horas e beneficiou 25 internos no mês de outubro de 2020.
A capacitação de 3.600 servidores do Sistema Penitenciário foi realizada através da Academia de Gestão Penitenciária nas áreas de formação de auxiliares e agentes penitenciários, Rádio,
comunicação e segurança eletrônica, Curso de Procedimento Disciplinar Interno – PDI, Aplicado ao Sistema Penitenciário Maranhense (Turmas 02), Curso de APH Tático, Palestra online:
Procedimentos da Aquisição de Armas de Fogo, CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA A UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, IV CURSO DE ESCOLTA TÁTICA, CURSO DE
ROTINAS PENITENCIÁRIAS, CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE ESTADUAL DE EXECUÇÃO PENAL – TEMPORÁRIO, CAPACITAÇÃO EM TONFA E
IMOBILIZAÇÃO, CURSO DE INTERVENÇÃO TÁTICA – FUNAC, Armamento, munição: regras de segurança, Curso de Formação de Agente Estadual de Execução Penal – Temporário –
Turma ALPHA 2020.2, Curso de Formação de Auxiliar de Segurança Penitenciária.

Houve a aquisição de armamentos e munições, coletes balísticos, bombas de incêndio, submersíveis, centrífugas, equipamentos para fábricas de chinelos, Salão de Beleza, Padaria, etc, num
total de 850 equipamentos adquiridos;
O Programa de Visitas Virtuais tendo em vista o período de isolamento social em função da pandemia do Covid 19, a Assessoria de Modernização Institucional – ASSEMI promoveu a parceria
com a sociedade civil organizada e a implantação de cabines de visita em todas as unidades prisionais do estado. Modelo de projeto reaplicado em outras unidades da federação. Foi realizado
treinamento presencial com toda a equipe da capital e região metropolitana, bem como treinamento virtual com as equipes do interior.
Foi intensificada articulação com as Secretarias Adjuntas e ASSEMI para implementação dos procedimentos de rotina, atividades de humanização e protocolos de segurança com vistas a
inauguração da Unidade Prisional de Segurança Máxima, com revisão da planta baixa e do prédio, propondo alterações estruturais que fortalecem a segurança do edifício. Elaboração da rotina
da unidade. Requisição de todo material necessário para suprimento da UPMAX (móveis, armamento, computadores, esteiras e scanners corporais).
O GESPEN: Programa de Gestão do Sistema Penitenciário para o exercício de 2020 foi concluído com acompanhamento no desempenho das Unidades Prisionais – Auxílio na melhora de
performance em indicadores propostos pelo GESPEN, nos níveis de atendimento, administração e segurança; Ranking emitido mensalmente no site da SEAP para maior divulgação;
Foi elaborado o Plano de contingência e procedimentos operacionais padrão implementados para dar suporte às unidades prisionais, bem como a elaboração e publicação periódica de
Instruções Normativas sobre a pandemia na seara penitenciária: atualização normativa acerca das visitas presenciais e íntimas nas Unidades Prisionais e APACs, bem como de protocolos de
prevenção, controle e contenção de riscos ao avanço do COVID-19 e H1N1; Registramos a manutenção de 45 Unidades Prisionais garantindo o seu funcionamento, com atividades de
manutenção preventiva e corretiva das suas estruturas físicas, alimentação adequada e nutricional para os 13.060 apenados, kits de higiene, fardamento, segurança, educação, saúde,
insumos para as fábricas e oficinas de trabalho, transporte para deslocamento para audiências de custódia, dedetização, energia, materiais de limpeza.
Para atender de modo mais célere às demandas e conter situações relativas às ocorrências prisionais (rebeliões, motins, fugas por transposição de barreira e etc) e ainda, empreender os
protocolos relacionados à contenção da disseminação do COVID-19, a Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária- SASPE adotou o sistema de Regionalização das Unidades Prisionais do
Estado, e para cada região, foi designado um “Ponto de Referência”, ou seja, um diretor foi determinado como responsável por chefiar/supervisionar/prover as ações de segurança em qualquer
das unidades pertencentes ao seu grupo.
Em setembro/2020 dois eventos merecem destaque: a intervenção realizada na UPFEM e o ajuste de procedimentos realizado na UPTIM. Na UPFEM, a intervenção se deu no sentido de
ajustar as ações administrativas e operacionais, para que aquela unidade prisional pudesse alcançar o status de unidade A+ no selo Ministério da Justiça - DEPEN. Enquanto que a UPR de
Timon – UPTIM, foi objeto de readequação, realizada pela SASPE, no tocante aos procedimentos operacionais de segurança, para que todos os servidores daquela unidade pudessem passar
por uma reciclagem.
Registrou-se em 2020, o monitoramento eletrônico através de Tornozeleiras de 1.288 apenados.

A SEAP ainda conseguiu alcançar o primeiro lugar no percentual de presos trabalhando e estudando, conforme os dados do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, e, prosseguir
trabalhando para que a segurança dentro das Unidades Prisionais, funcionasse de forma efetiva. Assim, finalizou o ano de 2020 sem ocorrências graves.
Enquanto fator decisivo para o bom funcionamento do sistema penitenciário, a segurança na SEAP recebeu investimentos na aquisição de novos aparatos marvóticos, tais como: armamentos,
munições, equipamentos eletrônicos de inspeção corporal e ainda realizou através da sua Academia de Gestão Penitenciária – AGPEN, cursos de capacitação e reciclagem para que mais de
3.600 servidores pudessem operar os equipamentos. Os servidores também receberam treinamento de preparação para atuar na Força Tarefa de Intervenção Penitenciária – FTIP, curso
ofertado pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN.

No tocante as ações do FUNPEN, Fundo Penitenciário Estadual,este recebeu recursos provenientes da Departamento Nacional/Ministério da Justiça com a finalidade de proporcionar recursos
e meios para financiar e apoiar as atividades de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro, com execução Fundo a Fundo, e, desenvolver Ações de Ressocialização
de Apenados e Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais implementando ações complementares para o alcance dos objetivos e metas de Governo no
âmbito da administração penitenciária. Recebeu ainda recursos oriundos de Convênio Estadual nº 712/2018 (com a Agile, Caema e Fênix), e de parcerias com órgãos estaduais para
reintegração e cidadania, voltados para ressocialização dos apenados.

Os recursos consignados ao Fundo são aplicados em construção, reforma, ampliação de estabelecimentos penais; formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço penitenciário;
aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados imprescindíveis ao funcionamento dos estabelecimentos penais; formação educacional e cultural do preso;
programas de assistência jurídica aos presos e internados carentes; e demais ações que visam o aprimoramento do sistema penitenciário em âmbito nacional. Outra destinação legal dos
recursos do Fundo foi custear seu próprio funcionamento, bem como ações que buscam a geração de vagas; o aprimoramento tecnológico dos estabelecimentos penais; o tratamento
penitenciário adequado e digno ao apenado, internado e egresso do sistema com a sua posterior reintegração à sociedade.
Tais recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN à conta específica do Fundo Penitenciário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em cumprimento às
disposições contidas na Portaria Ministerial nº 1.414/2016-MJC, recebidos em 2016, 2017, 2018 e 2019, continuaram em execução em 2020 e puderam compor o orçamento do FUNPEN com
a apuração do superávit de receita.
Apesar de iniciadas as obras de construção da Unidade Prisional de Brejo, Governador Nunes Freire e modernizações na estrutura física da Unidade Prisional São Luís VII que resultarão na
criação de vagas, após as suas conclusões, estas não foram concluídas em função de suas paralizações devido ao período de pandemia. A modernização das Unidades Prisionais incluiu a
aquisição de equipamentos, armamentos, algemas, munições e locação de Boddy scanner.
A implementação do Programa Rumo Certo contou com o apoio do FUNPEN para ampliar as oportunidades de formação e qualificação de mão de obra, oferecendo cursos de capacitação
profissional, alfabetização, pós-graduação e preparatório para vestibulares, totalmente gratuitos, no âmbito do Sistema Penitenciário Maranhense.
Para tanto, foram firmadas importantes parcerias com várias instituições de ensino: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC) e com o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) e o IMEPEC. Apesar das atipicidades deste ano, tivemos uma inovação importante: pela primeira vez,
tivemos curso no período noturno, beneficiando as pessoas privadas de liberdade do regime semiaberto da UPR do Monte Castelo, todas inseridas em frentes de trabalho. A primeira turma
noturna funcionou como um projeto piloto para a execução futura de outros cursos mais complexos e com maior tempo de duração.
Neste sentido, foram realizados 17 (dezessete) cursos do IEMA desde o dia 18 de novembro, com finalização prevista para janeiro de 2021.Todos os cursos FIC têm 25 vagas disponíveis.
Em se tratando das atividades educacionais de ensino à distância, elas foram retomadas paulatinamente a partir de julho, considerando as condições epidemiológicas de cada Unidade
Prisional, atendendo a todas as medidas sanitárias necessárias neste cenário de pandemia. Os cursos executados neste período estão relacionados nas tabelas abaixo, sendo que os dados
quantitativos serão apresentados no próximo tópico.
O Programa Rumo Certo foi inscrito e ficou entre os finalistas no Prêmio de Excelência em Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP) – que é um prêmio que tem por objetivo 

reconhecer os Estados que se destacam em relação à priorização da competitividade na formação da agenda do estado, através de políticas de impacto potencialmente alto.
Foi realizado estudo para subsidiar a SALIP na execução da segunda fase do projeto dos laboratórios de informática, a fim de que todas as Unidades Prisionais e APACs possam desenvolver
atividades EAD: 432 computadores foram destinados para instalação/ampliação dos laboratórios.
Ainda pensando em otimizar as atividades EAD dentro das Unidades Prisionais, a partir da identificação de que havia dificuldade por parte de especialistas do interior no manuseio das
plataformas de ensino, a coordenação do Rumo Certo produziu vídeos tutoriais de como cadastrar os alunos e as alunas e como utilizar cada um dos ambientes virtuais de aprendizagem
(UEMANET, IMM e FIEMA).
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Com a política de isolamento social e/ou distanciamento social (os setores da sociedade que permaneceram em exercício das atividades priorizou-se o distanciamento) o desenvolvimento de
projetos de educação na modalidade à distância (EaD) com o objetivo de dar continuidade às atividades educacionais, com protocolos de prevenção e contensão do COVID-19 orientados pela
Organização Mundial de Saúde dentre outras instâncias governamentais. Houve o quantitativo de 1.751 pessoas presas estudando em EAD. O PROJETO LEITURA INTERATIVA (REMIÇÃO
PELA LEITURA) - viabilizou à pessoa presa, a remição de pena pela leitura de obras e produção textual acerca da leitura, estimulou a criticidade, a capacidade reflexiva, bem como o resgate
da identidade cultural do indivíduo que participou do projeto, por meio de atividades complementares à leitura, com a periodicidade
– ocorre durante o Ano Letivo em ciclos de 30 dias e, a cada 01 (uma) Obra lida O reeducando remi até 04 (quatro) dias de pena. Quantitativo de pessoas presas participantes – 778
pessoas presas participantes.
Verificou-se que a adesão ao ENEM PPL/2020, por parte do público privado de liberdade, superou o ano de 2019 (com obtenção de 945 inscritos) constatando o quantitativo de
1.148 inscrições efetuadas nesta edição. Em 2020 houve uma considerada redução das atividades em todos os setores produtivos do Estado do Maranhão, que atingiu em especial as ações
laborais desenvolvidas no Sistema Penitenciário Maranhense, com a redução da oferta de cursos profissionalizantes, de eventos de trabalho prisional e de novas parcerias como setor público
e privado.

Ainda assim, foram produzidas aproximadamente 2.000.000 (dois milhões) de máscaras de proteção individual com a finalidade de doação para os seguintes órgãos: Segov, Seplan, Casa da
Mulher, Seduc, EMSERH, Vigilância Sanitária, VEP, Unidades Prisionais, Setres, Procon, Semdel e Funac como medida de proteção e contenção da disseminação do Covid 19.
Também como forma de combate ao novo coronavírus, a SEAP iniciou a produção de aventais, onde, até o dia 31 de julho, as malharias produziram 17.712 (dezessete mil setecentos e doze)
aventais para a EMSERH.
O trabalho no período da pandemia/COVID 19 se concentrou na produção de EPI’s como meio de contenção e prevenção da disseminação do Covid-19
A confecção do fardamento escolar da rede estadual de ensino, parceria firmada com a Secretaria Estadual de Educação, foram confeccionados 10.822 blusões. (Dez mil oitocentos e vinte e
dois) blusões para os alunos da rede estadual.
Durante o ano foi realizado 42 cursos de profissionalizantes aos ergastulados por meio do Instituto Maranhense de Educação, Pesquisa, Extensão e Cultura - IMEPEC com o objetivo oferecer
capacitação profissional oportunizando a ressocialização dos apenados do sistema prisional do Maranhão.

É importante mencionar que a mão de obra carcerária no trabalho externo - 2.926 (dois mil novecentos e vinte e seis), foi responsável por reformas de escolas estaduais (Programa Escola
Digna), revitalização de “Farol do Saber”, restauração e revitalização de espaços e prédios públicos, pavimentação de ruas, entre outras.
Em 2020, foram produzidos nas malharias (UPSL 1, UPSL 2, UPSL 5, UPFEM, PRSLZ e UPR Rosário) o total de 9.000 (nove mil) camisas e 8.500 (oito mil e quinhentos) bermudas para todo
sistema prisional do Maranhão. No mês de abril, a produção desses itens foi suspensa devido a pandemia do novo coronavírus e redirecionada para fabricar máscaras de proteção e aventais
para EMSERH (Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares). A produção de máscaras de proteção encerrou no dia 12 de agosto para dar continuidade a confecção do fardamento escolar
e dos ergástulos.
Em parceria com a SETRES, as fábricas de blocos produziram este ano 585.323 (quinhentos e trinta e cinco mil e trezentos e vinte e três) Blocos de concreto utilizados no Programa Rua
Digna.

Por meio de diversas parcerias, a marcenaria/SEAP produziu este ano 1.747 (hum mil setecentos e quarenta e sete) móveis projetados para o seguinte órgão: AGED, Prefeitura de Colinas,
Prefeitura de Cururupu, JUCEMA, DPE, SEGOV, CAEMA, SETRES E SEDUC.

No mês de outubro foi implantada a Oficina de Serralheria, com atividades voltadas para atender a demanda do convênio firmado com a SEDUC para a produção de 2.000 (duas mil) carteiras
escolares para a rede estadual de ensino.

Foram fabricados 9.600 (nove mil e seiscentos) pares de chinelos, que supriu necessidade interna do sistema carcerário do Estado do Maranhao e incentivou o trabalho do apenados.

No período em pauta, registrou-se um aumento nas atividades religiosas (previsto 577 e realizadas 4.207) que deram suporte não só para os internos nas Unidades Prisionais como para suas
famílias e servidores da SEAP.
No que diz respeito às atividades relacionadas às oportunidades de trabalho para egressos e pessoas com alternativas penais, considerou-se como indicador as cartas de encaminhamento
para oportunidade de emprego e o cadastro e atualização de egressos no Sistema Nacional de Emprego (SINE), sobretudo este último indicador apresenta-se zerado, no quadriênio.
O trabalho desenvolvido pela SEAP através das APACS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS teve um reconhecimento nacional, pois são poucas as
Secretarias que operacionalizam essa metodologia no trato com a pessoa privada de liberdade. Em 2020, foram implementadas ações através de Termos de Parceria com as APACS de 

Bacabal, Timon, Pedreiras, São Luís, Imperatriz, Itapecuru-Mirim e Viana. O total de apenados atendidos nas APACs em 2020 foi de 4.727.
No que tange o processo de soltura e desligamento, considerou-se as concessões do auxílio passagem para egressos do sistema prisional deslocarem-se às suas cidades de residências.
Classificação e seleção de pessoas presas presas para ocupar vagas disponíveis nas frentes intra e extramuros, visou atender os objetivos das parcerias celebradas com outros Órgãos
Públicos e da iniciativa privada, sendo no primeiro quadrimestre do ano um total de 721 pessoas presas classificadas para frentes específicas de trabalho, no segundo quadrimestre 611
nacionais classificados e encaminhados para o trabalho laboral, e no terceiro quadrimestre houve encaminhamento de 634 custodiados.
O Rumo Certo é o Programa de Aumento do Nível de Escolaridade e Profissionalização do Sistema Penitenciário do Maranhão, sendo que a qualificação profissional das pessoas presas,
egressas e familiares foi viabilizada por meio de parcerias com Instituições de Ensino Profissional. Devido este Programa a SEAP participou do Programa no Prêmio de Excelência em
Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP) –prêmio que tem por objetivo reconhecer os Estados que se destacam em relação à priorização da competitividade na formação da
agenda do estado, através de políticas de impacto potencialmente alto, tendo ficado entre os projetos finalistas.
Os grandes parceiros na oferta de cursos presenciais na educação profissional foram o SENAC e o IEMA, por meio de Convênios custeados com recursos do FUNPEN (Nota de Aplicação de
2017). A partir de 2020, também passamos a contar com a capacitação profissional oferecida pelo IMEPEC, cujas atividades educacionais foram estritamente relacionadas com as oficinas de
trabalho dentro dos estabelecimentos penais.
Em se tratando das atividades educacionais de ensino à distância, elas foram retomadas paulatinamente a partir de julho, considerando as condições epidemiológicas de cada Unidade
Prisional, atendendo a todas as medidas sanitárias necessárias neste cenário de pandemia. projeto dos laboratórios de informática, a fim de que todas as Unidades Prisionais e APACs possam
desenvolver atividades EAD: 432 computadores foram destinados para instalação/ampliação dos laboratórios.
Ainda pensando em otimizar as atividades EAD dentro das Unidades Prisionais, a partir da identificação de que havia dificuldade por parte de especialistas do interior no manuseio das
plataformas de ensino, a coordenação do Rumo Certo produziu vídeos tutoriais de como cadastrar os alunos e as alunas e como utilizar cada um dos ambientes virtuais de aprendizagem
(UEMANET, IMM e FIEMA). Assim, as atividades de Ensino à Distância (EAD) foram desenvolvidas nos estabelecimentos penais que possuiam laboratório de informática ativos. Até 2019,
tínhamos 26 laboratórios de informática: 1 na Central Integrada de Alternativas Penais e Inserção Social (CIAPIS); 3 nas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) e; 22
nas Unidade Prisionais do Estado (UPRs e Penitenciárias Regionais). Em 2020, foram inaugurados 2 laboratórios de informática nas APACs de São Luís (com doações da SEAP) e de Timon
(com doações da sociedade civil); 4 laboratórios de informática nas Regional de Pinheiro, UPR de Pinheiro, UPR de Zé Doca, UPR do Anil; afora a expansão dos laboratórios de informática da
Regional de São Luís e da UPR de Imperatriz – totalizando 32 laboratórios ativos para atividades de educação à distância.. Em 2020 foi previsto oferecer 2.664 vagas em cursos presenciais
para as pessoas privadas de liberdade e, 125 para familiares e pessoas egressas do sistema. Para o segundo semestre, repetiríamos a oferta de vagas, para o alcance de mais outras
pessoas. Com as medidas de prevenção ao COVID-19, somente foi possível que fossem realizadas Afora esses cursos das Instituições de Ensino Profissional parceiras da SEAP, a UPR de 

Presidente Dutra ofereceu o curso de Agricultura Orgânica, promovido pela Coordenação de Formação e Capacitação Rural da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão e
Extensão Rural do Maranhão – AGERP/MA. O curso tem carga horária de 8 horas e beneficiou 25 internos no mês de outubro de 2020.
A capacitação de 3.600 servidores do Sistema Penitenciário foi realizada através da Academia de Gestão Penitenciária nas áreas de formação de auxiliares e agentes penitenciários, Rádio,
comunicação e segurança eletrônica, Curso de Procedimento Disciplinar Interno – PDI, Aplicado ao Sistema Penitenciário Maranhense (Turmas 02), Curso de APH Tático, Palestra online:
Procedimentos da Aquisição de Armas de Fogo, CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA A UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, IV CURSO DE ESCOLTA TÁTICA, CURSO DE
ROTINAS PENITENCIÁRIAS, CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE ESTADUAL DE EXECUÇÃO PENAL – TEMPORÁRIO, CAPACITAÇÃO EM TONFA E
IMOBILIZAÇÃO, CURSO DE INTERVENÇÃO TÁTICA – FUNAC, Armamento, munição: regras de segurança, Curso de Formação de Agente Estadual de Execução Penal – Temporário –
Turma ALPHA 2020.2, Curso de Formação de Auxiliar de Segurança Penitenciária.

Houve a aquisição de armamentos e munições, coletes balísticos, bombas de incêndio, submersíveis, centrífugas, equipamentos para fábricas de chinelos, Salão de Beleza, Padaria, etc, num
total de 850 equipamentos adquiridos;
O Programa de Visitas Virtuais tendo em vista o período de isolamento social em função da pandemia do Covid 19, a Assessoria de Modernização Institucional – ASSEMI promoveu a parceria
com a sociedade civil organizada e a implantação de cabines de visita em todas as unidades prisionais do estado. Modelo de projeto reaplicado em outras unidades da federação. Foi realizado
treinamento presencial com toda a equipe da capital e região metropolitana, bem como treinamento virtual com as equipes do interior.
Foi intensificada articulação com as Secretarias Adjuntas e ASSEMI para implementação dos procedimentos de rotina, atividades de humanização e protocolos de segurança com vistas a
inauguração da Unidade Prisional de Segurança Máxima, com revisão da planta baixa e do prédio, propondo alterações estruturais que fortalecem a segurança do edifício. Elaboração da rotina
da unidade. Requisição de todo material necessário para suprimento da UPMAX (móveis, armamento, computadores, esteiras e scanners corporais).
O GESPEN: Programa de Gestão do Sistema Penitenciário para o exercício de 2020 foi concluído com acompanhamento no desempenho das Unidades Prisionais – Auxílio na melhora de
performance em indicadores propostos pelo GESPEN, nos níveis de atendimento, administração e segurança; Ranking emitido mensalmente no site da SEAP para maior divulgação;
Foi elaborado o Plano de contingência e procedimentos operacionais padrão implementados para dar suporte às unidades prisionais, bem como a elaboração e publicação periódica de
Instruções Normativas sobre a pandemia na seara penitenciária: atualização normativa acerca das visitas presenciais e íntimas nas Unidades Prisionais e APACs, bem como de protocolos de
prevenção, controle e contenção de riscos ao avanço do COVID-19 e H1N1; Registramos a manutenção de 45 Unidades Prisionais garantindo o seu funcionamento, com atividades de
manutenção preventiva e corretiva das suas estruturas físicas, alimentação adequada e nutricional para os 13.060 apenados, kits de higiene, fardamento, segurança, educação, saúde,
insumos para as fábricas e oficinas de trabalho, transporte para deslocamento para audiências de custódia, dedetização, energia, materiais de limpeza.
Para atender de modo mais célere às demandas e conter situações relativas às ocorrências prisionais (rebeliões, motins, fugas por transposição de barreira e etc) e ainda, empreender os
protocolos relacionados à contenção da disseminação do COVID-19, a Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária- SASPE adotou o sistema de Regionalização das Unidades Prisionais do
Estado, e para cada região, foi designado um “Ponto de Referência”, ou seja, um diretor foi determinado como responsável por chefiar/supervisionar/prover as ações de segurança em qualquer
das unidades pertencentes ao seu grupo.
Em setembro/2020 dois eventos merecem destaque: a intervenção realizada na UPFEM e o ajuste de procedimentos realizado na UPTIM. Na UPFEM, a intervenção se deu no sentido de
ajustar as ações administrativas e operacionais, para que aquela unidade prisional pudesse alcançar o status de unidade A+ no selo Ministério da Justiça - DEPEN. Enquanto que a UPR de
Timon – UPTIM, foi objeto de readequação, realizada pela SASPE, no tocante aos procedimentos operacionais de segurança, para que todos os servidores daquela unidade pudessem passar
por uma reciclagem.
Registrou-se em 2020, o monitoramento eletrônico através de Tornozeleiras de 1.288 apenados.

A SEAP ainda conseguiu alcançar o primeiro lugar no percentual de presos trabalhando e estudando, conforme os dados do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, e, prosseguir
trabalhando para que a segurança dentro das Unidades Prisionais, funcionasse de forma efetiva. Assim, finalizou o ano de 2020 sem ocorrências graves.
Enquanto fator decisivo para o bom funcionamento do sistema penitenciário, a segurança na SEAP recebeu investimentos na aquisição de novos aparatos marvóticos, tais como: armamentos,
munições, equipamentos eletrônicos de inspeção corporal e ainda realizou através da sua Academia de Gestão Penitenciária – AGPEN, cursos de capacitação e reciclagem para que mais de
3.600 servidores pudessem operar os equipamentos. Os servidores também receberam treinamento de preparação para atuar na Força Tarefa de Intervenção Penitenciária – FTIP, curso
ofertado pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN.

No tocante as ações do FUNPEN, Fundo Penitenciário Estadual,este recebeu recursos provenientes da Departamento Nacional/Ministério da Justiça com a finalidade de proporcionar recursos
e meios para financiar e apoiar as atividades de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro, com execução Fundo a Fundo, e, desenvolver Ações de Ressocialização
de Apenados e Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais implementando ações complementares para o alcance dos objetivos e metas de Governo no
âmbito da administração penitenciária. Recebeu ainda recursos oriundos de Convênio Estadual nº 712/2018 (com a Agile, Caema e Fênix), e de parcerias com órgãos estaduais para
reintegração e cidadania, voltados para ressocialização dos apenados.

Os recursos consignados ao Fundo são aplicados em construção, reforma, ampliação de estabelecimentos penais; formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço penitenciário;
aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados imprescindíveis ao funcionamento dos estabelecimentos penais; formação educacional e cultural do preso;
programas de assistência jurídica aos presos e internados carentes; e demais ações que visam o aprimoramento do sistema penitenciário em âmbito nacional. Outra destinação legal dos
recursos do Fundo foi custear seu próprio funcionamento, bem como ações que buscam a geração de vagas; o aprimoramento tecnológico dos estabelecimentos penais; o tratamento
penitenciário adequado e digno ao apenado, internado e egresso do sistema com a sua posterior reintegração à sociedade.
Tais recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN à conta específica do Fundo Penitenciário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em cumprimento às
disposições contidas na Portaria Ministerial nº 1.414/2016-MJC, recebidos em 2016, 2017, 2018 e 2019, continuaram em execução em 2020 e puderam compor o orçamento do FUNPEN com
a apuração do superávit de receita.
Apesar de iniciadas as obras de construção da Unidade Prisional de Brejo, Governador Nunes Freire e modernizações na estrutura física da Unidade Prisional São Luís VII que resultarão na
criação de vagas, após as suas conclusões, estas não foram concluídas em função de suas paralizações devido ao período de pandemia. A modernização das Unidades Prisionais incluiu a
aquisição de equipamentos, armamentos, algemas, munições e locação de Boddy scanner.
A implementação do Programa Rumo Certo contou com o apoio do FUNPEN para ampliar as oportunidades de formação e qualificação de mão de obra, oferecendo cursos de capacitação
profissional, alfabetização, pós-graduação e preparatório para vestibulares, totalmente gratuitos, no âmbito do Sistema Penitenciário Maranhense.
Para tanto, foram firmadas importantes parcerias com várias instituições de ensino: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC) e com o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) e o IMEPEC. Apesar das atipicidades deste ano, tivemos uma inovação importante: pela primeira vez,
tivemos curso no período noturno, beneficiando as pessoas privadas de liberdade do regime semiaberto da UPR do Monte Castelo, todas inseridas em frentes de trabalho. A primeira turma
noturna funcionou como um projeto piloto para a execução futura de outros cursos mais complexos e com maior tempo de duração.
Neste sentido, foram realizados 17 (dezessete) cursos do IEMA desde o dia 18 de novembro, com finalização prevista para janeiro de 2021.Todos os cursos FIC têm 25 vagas disponíveis.
Em se tratando das atividades educacionais de ensino à distância, elas foram retomadas paulatinamente a partir de julho, considerando as condições epidemiológicas de cada Unidade
Prisional, atendendo a todas as medidas sanitárias necessárias neste cenário de pandemia. Os cursos executados neste período estão relacionados nas tabelas abaixo, sendo que os dados
quantitativos serão apresentados no próximo tópico.
O Programa Rumo Certo foi inscrito e ficou entre os finalistas no Prêmio de Excelência em Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP) – que é um prêmio que tem por objetivo 

reconhecer os Estados que se destacam em relação à priorização da competitividade na formação da agenda do estado, através de políticas de impacto potencialmente alto.
Foi realizado estudo para subsidiar a SALIP na execução da segunda fase do projeto dos laboratórios de informática, a fim de que todas as Unidades Prisionais e APACs possam desenvolver
atividades EAD: 432 computadores foram destinados para instalação/ampliação dos laboratórios.
Ainda pensando em otimizar as atividades EAD dentro das Unidades Prisionais, a partir da identificação de que havia dificuldade por parte de especialistas do interior no manuseio das
plataformas de ensino, a coordenação do Rumo Certo produziu vídeos tutoriais de como cadastrar os alunos e as alunas e como utilizar cada um dos ambientes virtuais de aprendizagem
(UEMANET, IMM e FIEMA).

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Diante dos índices alcançados de Eficácia : 421 % e Eficiência 1.403,48% e a visibilidade das ações realizadas expressas nas atividades realizadas indicam que o Programa não carece de
modificação.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 563 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO E DOS DIREITOS DAS MULHERES

Unidade Executora: 52101 - Secretaria de Estado da Mulher

Problema: Elevado índice de desigualdade de gênero, associado à supressão dos direitos da mulher.

Objetivo: Reduzir a desigualdade de gênero promovendo a defesa dos direitos femininos, por meio do combate a todas as formas de discriminação e violência contra
a mulher e da oferta de condições de empoderamento e igualdade de oportunidades

Público Alvo: Mulheres do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 

A viabilidade financeira do programa se dará através de recursos do tesouro estadual, de recursos provenientes de convênios federais e de emendas
parlamentares estaduais e federais; realização de ações em parceria com outras secretarias de governo, a exemplo da secretaria de estado da saúde, da
secretaria de segurança pública e da secretaria de direitos humanos e participação popular; serão realizadas ações para conscientização da igualdade
gêneros, disseminação dos direitos das mulheres, articulações locais para viabilizar capacitações para mulheres para o mercado de trabalho, dentre outras;
expansão do atendimento no estado, por meio da carreta da mulher maranhense e da ampliação do quantitativo de casas da mulher maranhense.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      14.965.997,00 Atual (B):      18.074.111,09 Variação (% B/A) =      20,77

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

14.965.997,00 18.074.111,09 6.594.899,19 6.125.052,65 5.780.908,35
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

52101 - SEMU 3283 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DA
CASA DA MULHER

Unidade
Aparelhada Unidade(s) 1 1 100,00% 1.600.000,00 1.600.000,00 85.036,51 67.555,50 4,22% 2.368,42%

52101 - SEMU 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 5.138.638,00 5.123.988,00 4.368.156,61 4.248.227,15 82,91% 0,00%

52101 - SEMU
4806 - FORTALECIMENTO DA REDE DE
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS
MULHERES

Mulher
Protegida Unidade(s) 10.070 1.987 19,73% 6.648.431,00 9.771.195,09 1.566.544,83 1.321.983,24 13,53% 145,84%

52101 - SEMU
4884 - ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS
MULHERES

Articulação
Realizada Unidade(s) 15 10 66,67% 1.578.928,00 1.578.928,00 575.161,24 487.286,76 30,86% 216,02%

TOTAL: 14.965.997,00 18.074.111,09 6.594.899,19 6.125.052,65

Média: Eficácia (B/A) = C 46,60%                        Eficiência (C/H) 682,57%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF
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1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

A pandemia da COVID-19 teve grande impactos nas políticas públicas da SEMU. Duas das mais importantes ações da secretaria foram fortemente afetadas, quais sejam: Carreta da Mulher e
Ônibus Lilás. Tratam-se de atendimentos itinerantes à mulheres com fornecimento de serviços como testes rápidos, exames preventivos, mensuração de pressão arterial, consultas médicas,
palestras, orientações entre outros.
Em 2019 foram realizados 45 ações da Carreta da Mulher com 13234 mulheres atendidas. No ano de 2020, a secretaria conseguiu realizar apenas 12 ações, o que culminou com o
atendimento de apenas 2045 mulheres. Já o Ônibus Lilás teve impactos ainda mais evidentes. Ao todo o programa alcançou em 2020 somente 127 mulheres, um número muito abaixo do ano
anterior, que ultrapassou a marca de 2100 mulheres beneficiadas. As campanhas sociais em locais de aglomeração e as panfletagens também foram duramente afetadas, com utilização de
apenas 11% do contrato de confecção e fornecimento de serviços gráficos, com dotação estimada de 405 mil reais para o ano de 2020.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Diretamente, a SEMU não participou do enfrentamento ao vírus Sars-CoV-2. Contudo, ocorreram diversas atividades realizadas pela SEMU no enfrentamento à violência de gênero, sobretudo
no período de isolamento social, com destaque para: Implantação do programa Aluguel Social Maria da Penha, instituída pela Lei 11.350/2020; Campanha Mesa Cheia, em parceria com o
instituto Bem Estar, com doação de cerca de mil cestas básicas a 7 municípios do interior do Estado;  Lives, palestras e campanhas virtuais no enfrentamento à violência durante o período de
pandemia, como: “Isoladas Sim, Sozinhas Jamais!, “Fia Não se Cale – Denuncie!”, e “Fia, não se cale - quebre o ciclo da violência!”

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Entre as principais entregues no ano de 2020 estão:

A construção e implantação da Casa da Mulher Maranhense de Imperatriz,
Com inauguração em 14 de agosto de 2020, espaço conta com uma equipe multidisciplinar incluindo delegacia, promotoria, defensoria e vara especializada na defesa dos direitos da mulher.
No ano 2020, a CMM realizou 398 atendimentos à mulheres vítimas de violência.

Aumento no número de atendimentos na Casa da Mulher Brasileira de São Luís. Uma das consequências indiretas da pandemia do novo Coronavírus foi o aumento da violência doméstica,
mormente pela necessidade de isolamento social entre as famílias. Nesse sentido, a Casa da Mulher Brasileira foi de fundamental importância no combate à violência contra a mulher na
grande ilha.

De janeiro a Dezembro de 2020, a Casa da Mulher Brasileira de São Luís realizou 49073 atendimentos, um amento de quase 100% em relação ao ano de 2019, em que foram registrados
24638 atendimentos.

Aumento no número de campanhas.
Com a necessidade do isolamento social, a maioria das campanhas foram realizadas de forma virtual. Em 2020, A SEMU realizou 155 ações como palestras, encontro, seminários e rodas de
conversa por meio de seus núcleos finalísticos da Juventude, Mulheres Negras e Idosas, LGBT, Mulheres Com Deficiência, e Combate à Violência, a maioria em plataformas digitais, com um
aumento de 18% em relação ao ano anterior.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.
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Sim.
Algumas subações do Quadro de Detalhamento de Despesa da SEMU estão alocadas em Ações que dificultam a avaliação das metas e produtos da Secretaria de Estado da Mulher, como
segue:
Subação 15879 – Conselho.
Subação pertence atualmente a Ação 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres. Contudo o produto da subação e o controle de metas se
adequam melhor a Ação 4884 – Articulação e Promoção de Políticas Públicas Voltadas para Mulheres.
Subação 13165 – Locação de Veículos - Carreta
Trata-se de subação referente a despesas com a Carreta da Mulher, produto que se adequa a Ação 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres. Contudo está
localizado na Ação 4884 – Articulação e Promoção de Políticas Públicas Voltadas para Mulheres.
Subação 15886 – Repasse financeiro – FES
Subação referente ao pagamento de despesas com profissionais da EMSERH, para o projeto Carreta da Mulher. Atualmente se encontra na ação 4450 – Gestão do Programa, porém se
adequa melhor a Ação 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres.
Subação 13163 – Vigilância
Atualmente localizada na Ação 4884 – Articulação e Promoção de Políticas Públicas Voltadas para Mulheres, a subação possui maior relação com a ação 4450 – Gestão do Programa.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 590 - PROMOÇÃO  E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Unidade Executora: 54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

Problema: Violação dos direitos humanos

Objetivo: Garantir o respeito aos direitos humanos e acesso às políticas públicas dos indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade e violação de direitos

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: 

as diversas e complexas situações de violação de direitos humanos no estado do maranhão exigem  da sedihpop o desenvolvimento de um conjunto de
ações articuladas em nível federal, estadual e municipal, com órgãos governamentais, organizações da sociedade civil e da rede privada, visando a
transversalidade e intersetorialidade das ações, bem como a criação de novos modelos e metodologias de trabalho necessárias para a promoção, proteção
e defesa dos direitos das pessoas.    considerando a importância da ampliação e fortalecimento das redes de direitos humanos, se faz necessário o fomento
a criação e/ou aperfeiçoamento de instrumentos e mecanismos de regulamentação, coordenação, execução e controle das políticas públicas de direitos
humanos, em conjunto com os demais órgãos estaduais e prefeituras municipais. para cumprir o princípio da participação popular deverá desenvolver um
conjunto de ações que possam contribuir com o fortalecimento dos espaços de participação popular e controle social (conselhos, fóruns, comitês,
comissões, ouvidorias, conferências, plataforma digital e orçamento participativo).  com vistas a inclusão dos usuários da política de direitos humanos nos
serviços, projetos, programas e ações governamentais serão desenvolvidas articulações com as demais políticas públicas e outros setores; mobilização,
monitoramento e execução, visando o desenvolvimento socioeconômico e cultural em consonância com os direitos humanos.   serão realizadas campanhas
sobre direitos humanos e de combate ao racismo; formação de servidores da sedihpop e demais órgãos estaduais; sensibilização e mobilização social e de
parlamentares e captação de recursos. para acompanhamento e controle das ações, estas serão apresentadas e validadas pelos conselhos estaduais das
políticas afins, também serão realizadas audiências públicas, reuniões com parceiros e movimentos sociais. serão definidos períodos de monitoramento
semestral das ações e avaliação anual, com vistas a verificação dos resultados e necessidades de redimensionamento das estratégias e/ou das atividades.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      77.521.693,00 Atual (B):      79.874.461,83 Variação (% B/A) =      3,03

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

77.521.693,00 79.874.461,83 65.693.631,28 64.823.832,32 63.543.817,20
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

54101 -
SEDIHPOP

3279 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS E
CENTROS DE REFERÊNCIA

Núcleo/Centro
Implantado Unidade(s) 1 0 0,00% 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

54101 -
SEDIHPOP 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela

Despesa R$ 0 0 0,00% 12.930.384,00 12.968.473,00 11.317.223,69 11.062.705,80 85,30% 0,00%

54101 -
SEDIHPOP

4470 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
E CULTURA DE PAZ

Pessoa
Atendida Unidade(s) 3.900 1.137 29,15% 288.899,00 405.810,00 223.480,00 216.052,13 53,24% 54,76%

54101 -
SEDIHPOP

4757 - FORTALECIMENTO E
MUNICIPALIZAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS

Política
Fortalecida Unidade(s) 14 28 200,00% 615.250,00 490.250,00 237.547,67 236.947,67 48,33% 413,80%

54101 -
SEDIHPOP

4759 - ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS
NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS
HUMANOS

Pessoa
Atendida Unidade(s) 10.400 55.731 535,88% 6.779.199,00 6.380.248,00 6.040.503,47 5.846.052,62 91,63% 584,84%

54101 -
SEDIHPOP

4760 - ARTICULAÇÃO DE AÇÕES E
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO E
DIREITOS HUMANOS

Políticas
Articuladas Unidade(s) 250 319 127,60% 1.978.474,00 3.161.913,23 1.482.477,85 1.338.031,77 42,32% 301,53%

54101 -
SEDIHPOP

4762 - ARTICULAÇÃO E APOIO À
PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE
SOCIAL

Instrumento
Implementado Unidade(s) 45 47 104,44% 982.260,00 982.260,00 288.301,68 192.256,08 19,57% 533,62%
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54101 -
SEDIHPOP

4881 - PROMOÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS NOS NÚCLEOS E CENTROS DE
REFERÊNCIA

Centro de
Referência
Implantado

Unidade(s) 3 0 0,00% 139.100,00 139.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

54101 -
SEDIHPOP

4882 - PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E
INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
(PCD)

Pessoa
Atendida Unidade(s) 600 626 104,33% 189.419,00 189.419,00 145.814,60 145.814,60 76,98% 135,53%

54201 - FUNAC 3066 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO
DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO

Unidade de
Atendimento
Construída/
Equipada

Unidade(s) 1 1 100,00% 500.000,00 500.000,00 456.879,10 456.879,10 91,38% 109,44%

54201 - FUNAC
4292 - EXECUÇÃO DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS RESTRITIVAS E
PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Adolescente
Atendido Unidade(s) 6.000 4.493 74,88% 22.767.161,00 22.607.161,00 21.442.055,30 21.269.744,63 94,08% 79,59%

54201 - FUNAC 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 26.666.977,00 26.691.408,80 23.875.338,67 23.875.338,67 89,45% 0,00%

54201 - FUNAC 4735 - FORMAÇÃO DE OPERADORES DO
SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Operador
Socioeducativo
Formado

Unidade(s) 900 1.579 175,44% 500.000,00 500.000,00 184.009,25 184.009,25 36,80% 476,73%

54902 - FEDCA
4633 - ATENDIMENTO E DEFESA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Projeto Apoiado Unidade(s) 3 0 0,00% 654.570,00 1.582.864,93 0,00 0,00 0,00% 0,00%

54904 - FEPDD 4864 - APOIO A AÇÕES DE DEFESA DOS
DIREITOS DIFUSOS Projeto Apoiado Unidade(s) 8 0 0,00% 320.000,00 649.124,41 0,00 0,00 0,00% 0,00%

54905 - FEDPI 4835 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Projeto Apoiado Unidade(s) 6 0 0,00% 540.000,00 956.429,46 0,00 0,00 0,00% 0,00%

54906 - FEPD 4856 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA
DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Projeto Apoiado Unidade(s) 4 0 0,00% 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 77.521.693,00 79.874.461,83 65.693.631,28 64.823.832,32

Média: Eficácia (B/A) = C 90,73%                        Eficiência (C/H) 168,12%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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A SEDIHPOP, incluindo as Secretarias Extraordinárias da Juventude e da Igualdade Racial, com a pandemia da COVID-19, tiveram que repensar suas ações e metodologias, tendo em vista o
planejamento de diversas ações nos municípios maranhenses, além da realização de atividades de sensibilização, mobilização, capacitação e formação em temáticas voltadas para educação
em direitos humanos. Destacam-se as entregas e projetos mais prejudicados: Toda a programação da Escola de Conselhos Elisângela Cardoso e as ações de mobilização, sensibilização e
formação em educação em direitos humanos foram reformuladas, adaptando-se, na medida do possível, para o formato digital, acarretando em uma redução no público alcançado de 66%. Em
2019 foram atendidas 3.310 pessoas e apenas 1.137,em 2020. As ações de  articulação e municipalização de políticas públicas de direitos humanos, bem como, as ações de mediação de
conflitos também foram, bastante prejudicadas, pois as atividades ocorrem nos municípios, envolvendo reuniões, encontros e seminários com Gestores Públicos, sociedade civil organizada,
Conselhos Municipais de Direitos e de Políticas Públicas, Ministério Público e outros atores sociais. Devido a pandemia do COVID 19, as viagens foram suspensas, ocorrendo apenas em
situações de emergências. Algumas atividades ocorreram no formato virtual, entretanto, devido as dificuldades de acesso a internet, principalmente nos demais municípios, houve uma redução
no atendimento. Dos  217 municípios maranhenses, em virtude da pandemia do COVID 19, apenas 71 municípios tiveram ações presenciais da SEDIHPOP, o que equivale a 32,72% dos
municípios maranhenses.150 municípios tiveram ações presenciais ou virtuais. Com relação às ações planejadas pela Fundação da Criança e do Adolescente/FUNAC, no que diz respeito ao
atendimento das medidas socioeducativas,  a escolarização e a profissionalização foram os projetos mais impactados pela pandemia de Covid-19, considerando que a suspensão das
atividades coletivas implicou na não execução do convênio Funac-IEMA, reduzindo em 92% o número de certificações, em 2019 foram 1261 certificações e apenas 101 certificações em 2020,
em cursos profissionalizantes: Artesanato de materiais recicláveis 13,  Montagem e manutenção de computadores 15, Eletricista residencial 19, Pedreiro 13, Marcenaria 30, Manutenção de ar
condicionado 6 e Horticultura 5 (ofertado pelas instituições: FUNAC, SENAR, SMDS).

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

1. Acompanhamento e distribuição de cestas básicas para migrantes e refugiados nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Imperatriz, Açailândia e Santa Inês.2. Acompanhamento e
encaminhamento de pedidos de ajudas humanitárias (cesta básica, kits de higiene e máscaras) solicitados por entidades/associações da sociedade civil que trabalham com o segmento de
PcD; 3. Acompanhamento e mobilização, através de reuniões on-line, junto a gestores e sociedade civil para tratar de pautas prioritárias frente ao COVID-19 (saúde, assistência), no que se
refere à PcD. 4. Alinhamento e orientação às secretarias municipais de saúde sobre a vacinação da população quilombola. 5. Alteração no formato de atendimento da Central de Interpretação
de Libras-CIL – criação de canal no Youtube e grupo de Whatsapp para informar e atender as pessoas surdas. 6. Articulação da Rede de prevenção e combate à violência LGBTI+, para
garantia dos direitos e proteção da população LGBTI+ durante a pandemia. 7. Articulação e colaboração com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CEPD para
construção de nota técnica, orientando quanto à necessidade de garantir as especificidades do segmento da PcD no âmbito das ações de prevenção, combate e tratamento do Covid 19,
encaminhada aos gestores estaduais e municipais. 8. Articulação e distribuição de cestas básicas para grupos em situação de vulnerabilidade: LGBTTs, pessoas com deficiência; migrantes
africanos; povos de terreiro; associação de bairros de São Luís, Defensores de Direitos Humanos, nas comunidades de Géré (São Luís Gonzaga), Aldeia Velha (Pirapemas) e Ilha de
Camaputiua (Cajari). 9. Articulação junto a SES e SEMUS para que fossem incluídos protocolos de atendimento e protocolo clínico específico nas unidades de saúde à condição de PcD, com a
especificação do tipo de deficiência para que fosse viável a contabilização dos casos de PcD acometidas pela COVID-19, bem como, solicitação para incluir as PcD nos testes drive thru. 10.
Articulações objetivando doações de kits de higiene e limpeza para Asilo de Mendicidade, Casa do Idoso, Solar do Outono, Abrigo São Vicente de Paulo, Casa Happy e Lar Bela Vida. 11.
Disponibilização de números de telefone para orientação e recebimento de denúncias de violência contra grupos em situação de vulnerabilidade: pessoa idosa; LGBTI; população em situação
de rua; migrantes e refugiados.
12. Distribuição de 180 quilos de pescado para a população LGBTI em parceria com a SEMAPA. 13. Distribuição de 750 cestas básicas para população LGBTI+ e profissionais do sexo, em
estado de vulnerabilidade em função da crise sanitária. 14. Distribuição de cestas básicas doadas pelo Governo do Maranhão às famílias assistidas pela arquidiocese de São Luís (600) e
Diocese de Zé Doca (200). 15. Distribuição de Kits de higiene para 10 municípios em parceria com UNICEF, como prevenção a COVID 19. 16. Distribuição de kits de higiene para população
LGBTI em 10 municípios, em parceria com ONU, como prevenção a COVID 19. 
17. Reunião com os segmentos religiosos, igreja católica, evangélica, matriz africana, federação espírita sobre enfrentamento a COVID 19. 18. Diálogo com os movimentos sociais negros, e
negras, LGBTI, quilombola, ribeirinhas, quebradeiras de coco, entre outros sobre enfrentamento a pandemia
19. Doação de 500 sabonetes para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas unidades da FUNAC. 
20. Elaboração e produção de material educativo sobre a pandemia e demais problemas ocasionados em razão dela, tais como: saúde mental; violência contra grupos em situação de
vulnerabilidade. 21. Articulação com movimento da população em situação de rua, pastoral do povo de rua e Prefeitura de São Luís/SEMCAS com o objetivo de assegurar alojamento,
condições de higiene e alimentação regular para a população em situação de rua em São Luís.
22. Entrega de 200 cestas básicas na Escola Familiar Rural de Morros, trabalhadores e trabalhadoras rurais.
23. Entrega de 200 cestas básicas para a Paróquia de São José do Periá (Humberto de Campos). 24. Entrega de 500 cestas básicas ao Centro de Cultura Negra do Maranhão. 25. Mobilização
de entidades e movimentos sociais para discutir medidas de prevenção e controle da COVID 19.
26. Monitoramento das ILPIs, através de grupo de whatsapp, com a participação de representações da sociedade civil e do poder público. 
27. Participação em Grupo de Trabalho, objetivando socializar os protocolos sobre óbitos (parceiros: SEDES, SES e SEMCAS). 

28. Participação em Live 's que tratavam assuntos variados da pandemia. 
29. Participação na construção do Plano de Contingência para proteção social dos públicos mais vulneráveis.
30. Participação na realização do Projeto Conexão Solidária/Maranhão (ADPMA) com a entrega de 200 quilos de peixes às ILPIs. A doação foi feita pela instituição              ICFish do
Maranhão.
31. Realização de acessibilidade comunicacional nos vídeos institucionais relacionados à pandemia do Covid- 19.
32. Realização de Live com médicas para tratar questões relacionadas à pessoa idosa e a vacinação.
33. Realização de Live 's com as famílias e os idosos sobre a prevenção e o tratamento da Covid 19. 
34. Realização do curso de Acessibilidade Comunicacional em parceria com a EGMA;
35. Realização do curso de noções básicas de “Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência” em parceria com a Escola de Conselhos, considerando o momento de pandemia.
36. Realização do projeto Atitudes Acessíveis - que consistiu em uma série de discussões envolvendo diversas temáticas transversais à política de inclusão e o atual momento de
enfrentamento à pandemia. 37. Realização, online, de todo o processo do OP 2021 (reuniões, Live de abertura, reuniões de mobilização com parceiros, organizações da sociedade civil,
Webinário, Dia D, Consultas Públicas e outros).
38. Recebimento e acompanhamento de casos de violência de Pessoas com Deficiência, durante a pandemia.
39. Reunião, para discutir questões da pandemia, com a SEDES e Gestores Municipais da Assistência Social e representantes de movimentos sociais da região de Imperatriz e Açailândia.
40. Reunião com as regionais de saúde, envolvendo os gestores municipais de cada regional para verificar os protocolos de vacinação ao povo quilombola e a entrega de cestas básicas na
Cúria Arquidiocesana e CNBB.
41. Reunião com CCN, CONAC, SEDIHPOP, SEIR, SES para preparar definição do acompanhamento do calendário de vacinação. 
42. Reunião do Poder Público com representantes dos povos indígenas e da sociedade civil para definição de estratégias de prevenção e atendimento de saúde ao povo Gamela diante da
pandemia de COVID-19.
43. Reunião online com os Movimentos Sociais, Secretários dos Direitos Humanos, Secretário de Articulação Política e CAEMA sobre a Pandemia e o Auxílio Emergencial.
44. Reunião online do Poder Público Estadual com Representantes de Comunidades Indígenas para discutir sobre o Processo de execução e distribuição da alimentação escolar indígena,
durante o período da pandemia.
45. Reunião virtual com as Regionais de Saúde e os Movimentos Quilombolas de Caxias, Itapecuru, Chapadinha, Pedreiras, Codó e Pinheiro, para tratar questões da crise sanitária.
46. Revisão de textos e materiais gráficos referentes à pandemia, bem como, garantia do suporte técnico e tecnológico necessário para a Secretaria desenvolver suas atividades durante o
período da crise sanitária (a exemplo de participação nos grupos de trabalho, CoronaSemFakenews, Comunicação Covid-19).
47. Solicitação de 04 contas GSuite à SEATI para realizar reuniões, via videochamadas, corporativas – contas SEDIHPOP geral, Conselhos, Escola dos Conselhos, Participa MA;
48. Treinamento de equipes de trabalho da SEDIHPOP conferindo autonomia às mesmas diante da frequente necessidade de realizar eventos virtuais. 
49. Visitas institucionais aos municípios de Imperatriz e Açailândia para tratar da situação de imigrantes venezuelanos/etnia warao naqueles municípios. 
50. Realização da Campanha, nas redes sociais, “Para Não Surtar” com os “Diálogos #Para Não Surtar”, objetivando a superação dos desafios cotidianos dos jovens que foram afetados pela
crise sanitária. 
51. Realização da Campanha, no Canal Youtube Juventude Maranhão, Setembro Amarelo, como Roda de conversa “Saúde Mental em Tempos de Pandemia” e “Juventude Rural e Saúde
Mental em tempo de pandemia”.
52. Ações de enfrentamento a COVID-19, em 11 municípios quilombolas, com organização de perfil epidemiológico. 
53. Acompanhamento da doação de 1.000 cestas básicas do Governo do Estado e Companhia Vale para comunidades quilombolas, nos municípios de Anajatuba, Cururupu, Itapecuru-Mirim,
Matinha, Pedro do Rosário, Penalva, São Matheus e Viana.
54. Acompanhamento da doação de 294 cestas básicas a comunidades quilombolas, feita pela Companhia VALE. Localidades beneficiadas: Quilombo Urbano da Liberdade, Rosário, Igarapé
do Meio, Santa Rita e Monção.
55. Acompanhamento das doações feitas pela UNICEF, de 1.500 litros de álcool gel 70. O material foi distribuído para: 200 terreiros da Grande São Luís e para 100 terreiros de municípios
(Alcântara, São Mateus, Chapadinha, São João Batista, Santa Helena, Cururupu, Bacabal, Pindaré Mirim).
56. Acompanhamento das doações feitas pela UNICEF, de 1.800 kits de higiene. Doações foram feitas a 78 Casas de Religião de Matriz Africana. Conteúdo de cada kit: sabão para lavar
roupa, sabonete e creme dental, álcool em gel e limpeza de piso.
57. Acompanhamento das doações feitas pela UNICEF, de 4.500 kits de higiene (sabão para lavar roupa, sabonete e creme dental, álcool em gel e limpeza de piso), para 24 municípios
maranhenses: São Luís, Itapecuru-Mirim, Icatu, São Mateus, Anajatuba, Bacuri, Bacurituba, Cajapió, Cedral, Cururupu, Guimarães, Matinha, Monção, São Bento, São Vicente Ferrer, Serrano
do Maranhão, Vitória do Mearim, Codó, Lima Campos, Peritoró, Presidente Vargas, Matões do Norte, São João do Soter, Vargem Grande.
58. Articulação e mobilização de ações do projeto Mães da Ilha. Foram beneficiados 04 terreiros da área metropolitana de São Luís. Atingiu 120 comunidades, com os seguintes serviços
oferecidos à população alvo da ação: (a) realização de 1.952 testes da Covid-19; (b)Consultas médicas, testes rápidos de Hiv, sífilis, hepatites B e C vacinas, preventivos, (c) 16 visitas nos
terreiros, 27 visitas domiciliares, (d) distribuição de 20 frascos de Álcool gel e 07 entrevistas e escutas individuais: e 06 rodas coletivas;
59. Campanha de doação de tecidos para confecção de máscaras para 06 comunidades quilombolas de Matinha. Municípios beneficiados: Serrano, São Vicente de Ferrer, Matinha, Monção,
Alcântara, Bequimão, Lima Campos, São Luís Gonzaga, Vargem Grande, Itapecuru e Bacuri. 60. Participação em discussões e repasse de informações às lideranças da sociedade civil sobre a
pandemia e as medidas adotadas pelo Governo do Estado.
61. Realização de 08 (oito) escutas com profissionais da Assistência Social e lideranças dos povos e comunidades tradicionais, objetivando monitorar e acompanhar os casos de COVID nos
municípios, bem como, orientar os gestores municipais sobre as medidas emergenciais do governo.
62. Realização de escutas, virtuais, intersetoriais e transversais com órgãos públicos e movimentos sociais para organização do plano de contingência em políticas públicas de enfrentamento à
pandemia covid-19. Sendo 05 escutas com a SEDES que atingiu 67 municípios e teve 325 participantes; 01 escuta com a AGERP com 30 participantes e 02 escutas com movimentos sociais
com 150 participantes, realização de 222 testes da Covid 19; rodas de conversa, palestras e oficinas de abayomis. 
63. O Projeto Interligados Rede DH promoveu nos meses de abril e maio a difusão de informações seguras em saúde, políticas públicas de enfrentamento à Covid-19 e as orientações de
cuidado e autocuidado em tempos da pandemia. No total foram realizadas 07 lives, com mais de 500 acessos. Contou com a parceria da UFMA, ABJD, Departamento de Atenção à Saúde
Mental – SES/MA.
64. Criada a Comissão Especial COVID-19 Povos Indígenas no âmbito da COEPI
65.          Realizados 2500 atendimentos de saúde em aldeias com surto de covid-19, com testagem, entrega de medicação, em parceria com a COEPI, SES, FESMA, Prefeituras, DSEI MA 
66. Doação de EPIs e de Testes Rápido a profissionais de saúde indígena e equipes da FUNAI, em parceria com a COEPI e SES 
67. Definido pela SES fluxo de atendimentos e estratégia específica para transporte (UTI Móvel e Aérea), regulação e liberação de leitos de UTI para indígenas, em parceria com a COEPI, SES
e SSP 
68. Campanhas informativas sobre coronavírus direcionada aos indígenas (TV, podcast O MARAKA, spot de rádios), em parceria com a COEPI, Mídia Índia; CTI e ISPN 
69. Doação de kits de alimento, higiene e limpeza aos migrantes venezuelanos indígenas WARAO (5 municípios), em parceria com a COEPI, UNICEF e Prefeituras
70. Geração de renda à costureiras indígenas na produção de máscaras de tecido e doação de (60 mil máscaras) à toda população indígena adulta no Maranhão, em parceria com a COEPI,
SUZANO, AGEMSUL e Corpo de Bombeiros
71. Ações integradas das equipes de saúde FESMA, DSEI e Municípios de vacinação nas aldeias, em parceria com a COEPI, FESMA, DSEI e Prefeituras 
72. Doação de 4500 cestas básicas à famílias indígenas ultra vulneráveis (sem acesso à água potável, áreas mais inóspitas, presença de idosos, gestantes e crianças), em parceria com a
COEPI, SUZANO, AGEMSUL e Corpo de Bombeiros
73.       Participação em reunião virtual da COEPI, em Imperatriz, com a participação do DISEI-MA, FUNAI, CONDISI, SES, objetivando discutir o Plano de Contingência de prevenção e
controle da pandemia da COVID-19 nas terras indígenas, tendo como resultado a cobertura vacinal de 36.000 (mil) indígenas (vacina H1N1). 
74.       Realização de doação de material de limpeza e higienização para os indígenas Guajajaras e Kanelas, como medida de combate da COVID-19 nas terras indígenas. 3.000 indígenas
foram beneficiados e como parceiros da ação tivemos o DISEI-MA, SEFAZ, UNICEF, FUNAI.

75.       Criação, pela FUNAC, de Normativas Internas (portarias) seguindo os dispostos nos decretos estaduais para adequar o atendimento socioeducativo ao contexto de pandemia. 
76.       Criação, pela FUNAC, do Serviço de Atendimento ao Servidor – SAS, que neste contexto de pandêmia atendeu a 346 servidores;
77.       Distribuição, pela FUNAC, de EPI’s e materiais de higiene: Garantida a saúde de adolescentes e servidores por meio da sanitização da sede administrativa e Centros socioeducativos e
aquisição de equipamentos de proteção individual:  22150 máscaras, 13 termômetro digital , 780 vidros de álcool em gel 70% com 500ml, 16.987 luvas.
78.       Readequação do cardapio, por nutricionistas, servidores da FUNAC, com oferta de 6 refeições diárias, visando a manutenção e reforço da imunidade dos adolescentes atendidos. 
79.       Como forma de assegurar a escolarização dos socioeducandos, atendidos pela FUNAC, foram desenvolvidos 10 projetos de leituras nos seguintes centros socioeducativos: Vinhais,
Florescer, Canaã (02 projetos), Sítio Nova Vida, São Cristóvão, Semear, Semiliberdade de Timon e Provisória de Timon
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1. Acompanhamento e distribuição de cestas básicas para migrantes e refugiados nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Imperatriz, Açailândia e Santa Inês.2. Acompanhamento e
encaminhamento de pedidos de ajudas humanitárias (cesta básica, kits de higiene e máscaras) solicitados por entidades/associações da sociedade civil que trabalham com o segmento de
PcD; 3. Acompanhamento e mobilização, através de reuniões on-line, junto a gestores e sociedade civil para tratar de pautas prioritárias frente ao COVID-19 (saúde, assistência), no que se
refere à PcD. 4. Alinhamento e orientação às secretarias municipais de saúde sobre a vacinação da população quilombola. 5. Alteração no formato de atendimento da Central de Interpretação
de Libras-CIL – criação de canal no Youtube e grupo de Whatsapp para informar e atender as pessoas surdas. 6. Articulação da Rede de prevenção e combate à violência LGBTI+, para
garantia dos direitos e proteção da população LGBTI+ durante a pandemia. 7. Articulação e colaboração com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CEPD para
construção de nota técnica, orientando quanto à necessidade de garantir as especificidades do segmento da PcD no âmbito das ações de prevenção, combate e tratamento do Covid 19,
encaminhada aos gestores estaduais e municipais. 8. Articulação e distribuição de cestas básicas para grupos em situação de vulnerabilidade: LGBTTs, pessoas com deficiência; migrantes
africanos; povos de terreiro; associação de bairros de São Luís, Defensores de Direitos Humanos, nas comunidades de Géré (São Luís Gonzaga), Aldeia Velha (Pirapemas) e Ilha de
Camaputiua (Cajari). 9. Articulação junto a SES e SEMUS para que fossem incluídos protocolos de atendimento e protocolo clínico específico nas unidades de saúde à condição de PcD, com a
especificação do tipo de deficiência para que fosse viável a contabilização dos casos de PcD acometidas pela COVID-19, bem como, solicitação para incluir as PcD nos testes drive thru. 10.
Articulações objetivando doações de kits de higiene e limpeza para Asilo de Mendicidade, Casa do Idoso, Solar do Outono, Abrigo São Vicente de Paulo, Casa Happy e Lar Bela Vida. 11.
Disponibilização de números de telefone para orientação e recebimento de denúncias de violência contra grupos em situação de vulnerabilidade: pessoa idosa; LGBTI; população em situação
de rua; migrantes e refugiados.
12. Distribuição de 180 quilos de pescado para a população LGBTI em parceria com a SEMAPA. 13. Distribuição de 750 cestas básicas para população LGBTI+ e profissionais do sexo, em
estado de vulnerabilidade em função da crise sanitária. 14. Distribuição de cestas básicas doadas pelo Governo do Maranhão às famílias assistidas pela arquidiocese de São Luís (600) e
Diocese de Zé Doca (200). 15. Distribuição de Kits de higiene para 10 municípios em parceria com UNICEF, como prevenção a COVID 19. 16. Distribuição de kits de higiene para população
LGBTI em 10 municípios, em parceria com ONU, como prevenção a COVID 19. 
17. Reunião com os segmentos religiosos, igreja católica, evangélica, matriz africana, federação espírita sobre enfrentamento a COVID 19. 18. Diálogo com os movimentos sociais negros, e
negras, LGBTI, quilombola, ribeirinhas, quebradeiras de coco, entre outros sobre enfrentamento a pandemia
19. Doação de 500 sabonetes para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas unidades da FUNAC. 
20. Elaboração e produção de material educativo sobre a pandemia e demais problemas ocasionados em razão dela, tais como: saúde mental; violência contra grupos em situação de
vulnerabilidade. 21. Articulação com movimento da população em situação de rua, pastoral do povo de rua e Prefeitura de São Luís/SEMCAS com o objetivo de assegurar alojamento,
condições de higiene e alimentação regular para a população em situação de rua em São Luís.
22. Entrega de 200 cestas básicas na Escola Familiar Rural de Morros, trabalhadores e trabalhadoras rurais.
23. Entrega de 200 cestas básicas para a Paróquia de São José do Periá (Humberto de Campos). 24. Entrega de 500 cestas básicas ao Centro de Cultura Negra do Maranhão. 25. Mobilização
de entidades e movimentos sociais para discutir medidas de prevenção e controle da COVID 19.
26. Monitoramento das ILPIs, através de grupo de whatsapp, com a participação de representações da sociedade civil e do poder público. 
27. Participação em Grupo de Trabalho, objetivando socializar os protocolos sobre óbitos (parceiros: SEDES, SES e SEMCAS). 

28. Participação em Live 's que tratavam assuntos variados da pandemia. 
29. Participação na construção do Plano de Contingência para proteção social dos públicos mais vulneráveis.
30. Participação na realização do Projeto Conexão Solidária/Maranhão (ADPMA) com a entrega de 200 quilos de peixes às ILPIs. A doação foi feita pela instituição              ICFish do
Maranhão.
31. Realização de acessibilidade comunicacional nos vídeos institucionais relacionados à pandemia do Covid- 19.
32. Realização de Live com médicas para tratar questões relacionadas à pessoa idosa e a vacinação.
33. Realização de Live 's com as famílias e os idosos sobre a prevenção e o tratamento da Covid 19. 
34. Realização do curso de Acessibilidade Comunicacional em parceria com a EGMA;
35. Realização do curso de noções básicas de “Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência” em parceria com a Escola de Conselhos, considerando o momento de pandemia.
36. Realização do projeto Atitudes Acessíveis - que consistiu em uma série de discussões envolvendo diversas temáticas transversais à política de inclusão e o atual momento de
enfrentamento à pandemia. 37. Realização, online, de todo o processo do OP 2021 (reuniões, Live de abertura, reuniões de mobilização com parceiros, organizações da sociedade civil,
Webinário, Dia D, Consultas Públicas e outros).
38. Recebimento e acompanhamento de casos de violência de Pessoas com Deficiência, durante a pandemia.
39. Reunião, para discutir questões da pandemia, com a SEDES e Gestores Municipais da Assistência Social e representantes de movimentos sociais da região de Imperatriz e Açailândia.
40. Reunião com as regionais de saúde, envolvendo os gestores municipais de cada regional para verificar os protocolos de vacinação ao povo quilombola e a entrega de cestas básicas na
Cúria Arquidiocesana e CNBB.
41. Reunião com CCN, CONAC, SEDIHPOP, SEIR, SES para preparar definição do acompanhamento do calendário de vacinação. 
42. Reunião do Poder Público com representantes dos povos indígenas e da sociedade civil para definição de estratégias de prevenção e atendimento de saúde ao povo Gamela diante da
pandemia de COVID-19.
43. Reunião online com os Movimentos Sociais, Secretários dos Direitos Humanos, Secretário de Articulação Política e CAEMA sobre a Pandemia e o Auxílio Emergencial.
44. Reunião online do Poder Público Estadual com Representantes de Comunidades Indígenas para discutir sobre o Processo de execução e distribuição da alimentação escolar indígena,
durante o período da pandemia.
45. Reunião virtual com as Regionais de Saúde e os Movimentos Quilombolas de Caxias, Itapecuru, Chapadinha, Pedreiras, Codó e Pinheiro, para tratar questões da crise sanitária.
46. Revisão de textos e materiais gráficos referentes à pandemia, bem como, garantia do suporte técnico e tecnológico necessário para a Secretaria desenvolver suas atividades durante o
período da crise sanitária (a exemplo de participação nos grupos de trabalho, CoronaSemFakenews, Comunicação Covid-19).
47. Solicitação de 04 contas GSuite à SEATI para realizar reuniões, via videochamadas, corporativas – contas SEDIHPOP geral, Conselhos, Escola dos Conselhos, Participa MA;
48. Treinamento de equipes de trabalho da SEDIHPOP conferindo autonomia às mesmas diante da frequente necessidade de realizar eventos virtuais. 
49. Visitas institucionais aos municípios de Imperatriz e Açailândia para tratar da situação de imigrantes venezuelanos/etnia warao naqueles municípios. 
50. Realização da Campanha, nas redes sociais, “Para Não Surtar” com os “Diálogos #Para Não Surtar”, objetivando a superação dos desafios cotidianos dos jovens que foram afetados pela
crise sanitária. 
51. Realização da Campanha, no Canal Youtube Juventude Maranhão, Setembro Amarelo, como Roda de conversa “Saúde Mental em Tempos de Pandemia” e “Juventude Rural e Saúde
Mental em tempo de pandemia”.
52. Ações de enfrentamento a COVID-19, em 11 municípios quilombolas, com organização de perfil epidemiológico. 
53. Acompanhamento da doação de 1.000 cestas básicas do Governo do Estado e Companhia Vale para comunidades quilombolas, nos municípios de Anajatuba, Cururupu, Itapecuru-Mirim,
Matinha, Pedro do Rosário, Penalva, São Matheus e Viana.
54. Acompanhamento da doação de 294 cestas básicas a comunidades quilombolas, feita pela Companhia VALE. Localidades beneficiadas: Quilombo Urbano da Liberdade, Rosário, Igarapé
do Meio, Santa Rita e Monção.
55. Acompanhamento das doações feitas pela UNICEF, de 1.500 litros de álcool gel 70. O material foi distribuído para: 200 terreiros da Grande São Luís e para 100 terreiros de municípios
(Alcântara, São Mateus, Chapadinha, São João Batista, Santa Helena, Cururupu, Bacabal, Pindaré Mirim).
56. Acompanhamento das doações feitas pela UNICEF, de 1.800 kits de higiene. Doações foram feitas a 78 Casas de Religião de Matriz Africana. Conteúdo de cada kit: sabão para lavar
roupa, sabonete e creme dental, álcool em gel e limpeza de piso.
57. Acompanhamento das doações feitas pela UNICEF, de 4.500 kits de higiene (sabão para lavar roupa, sabonete e creme dental, álcool em gel e limpeza de piso), para 24 municípios
maranhenses: São Luís, Itapecuru-Mirim, Icatu, São Mateus, Anajatuba, Bacuri, Bacurituba, Cajapió, Cedral, Cururupu, Guimarães, Matinha, Monção, São Bento, São Vicente Ferrer, Serrano
do Maranhão, Vitória do Mearim, Codó, Lima Campos, Peritoró, Presidente Vargas, Matões do Norte, São João do Soter, Vargem Grande.
58. Articulação e mobilização de ações do projeto Mães da Ilha. Foram beneficiados 04 terreiros da área metropolitana de São Luís. Atingiu 120 comunidades, com os seguintes serviços
oferecidos à população alvo da ação: (a) realização de 1.952 testes da Covid-19; (b)Consultas médicas, testes rápidos de Hiv, sífilis, hepatites B e C vacinas, preventivos, (c) 16 visitas nos
terreiros, 27 visitas domiciliares, (d) distribuição de 20 frascos de Álcool gel e 07 entrevistas e escutas individuais: e 06 rodas coletivas;
59. Campanha de doação de tecidos para confecção de máscaras para 06 comunidades quilombolas de Matinha. Municípios beneficiados: Serrano, São Vicente de Ferrer, Matinha, Monção,
Alcântara, Bequimão, Lima Campos, São Luís Gonzaga, Vargem Grande, Itapecuru e Bacuri. 60. Participação em discussões e repasse de informações às lideranças da sociedade civil sobre a
pandemia e as medidas adotadas pelo Governo do Estado.
61. Realização de 08 (oito) escutas com profissionais da Assistência Social e lideranças dos povos e comunidades tradicionais, objetivando monitorar e acompanhar os casos de COVID nos
municípios, bem como, orientar os gestores municipais sobre as medidas emergenciais do governo.
62. Realização de escutas, virtuais, intersetoriais e transversais com órgãos públicos e movimentos sociais para organização do plano de contingência em políticas públicas de enfrentamento à
pandemia covid-19. Sendo 05 escutas com a SEDES que atingiu 67 municípios e teve 325 participantes; 01 escuta com a AGERP com 30 participantes e 02 escutas com movimentos sociais
com 150 participantes, realização de 222 testes da Covid 19; rodas de conversa, palestras e oficinas de abayomis. 
63. O Projeto Interligados Rede DH promoveu nos meses de abril e maio a difusão de informações seguras em saúde, políticas públicas de enfrentamento à Covid-19 e as orientações de
cuidado e autocuidado em tempos da pandemia. No total foram realizadas 07 lives, com mais de 500 acessos. Contou com a parceria da UFMA, ABJD, Departamento de Atenção à Saúde
Mental – SES/MA.
64. Criada a Comissão Especial COVID-19 Povos Indígenas no âmbito da COEPI
65.          Realizados 2500 atendimentos de saúde em aldeias com surto de covid-19, com testagem, entrega de medicação, em parceria com a COEPI, SES, FESMA, Prefeituras, DSEI MA 
66. Doação de EPIs e de Testes Rápido a profissionais de saúde indígena e equipes da FUNAI, em parceria com a COEPI e SES 
67. Definido pela SES fluxo de atendimentos e estratégia específica para transporte (UTI Móvel e Aérea), regulação e liberação de leitos de UTI para indígenas, em parceria com a COEPI, SES
e SSP 
68. Campanhas informativas sobre coronavírus direcionada aos indígenas (TV, podcast O MARAKA, spot de rádios), em parceria com a COEPI, Mídia Índia; CTI e ISPN 
69. Doação de kits de alimento, higiene e limpeza aos migrantes venezuelanos indígenas WARAO (5 municípios), em parceria com a COEPI, UNICEF e Prefeituras
70. Geração de renda à costureiras indígenas na produção de máscaras de tecido e doação de (60 mil máscaras) à toda população indígena adulta no Maranhão, em parceria com a COEPI,
SUZANO, AGEMSUL e Corpo de Bombeiros
71. Ações integradas das equipes de saúde FESMA, DSEI e Municípios de vacinação nas aldeias, em parceria com a COEPI, FESMA, DSEI e Prefeituras 
72. Doação de 4500 cestas básicas à famílias indígenas ultra vulneráveis (sem acesso à água potável, áreas mais inóspitas, presença de idosos, gestantes e crianças), em parceria com a
COEPI, SUZANO, AGEMSUL e Corpo de Bombeiros
73.       Participação em reunião virtual da COEPI, em Imperatriz, com a participação do DISEI-MA, FUNAI, CONDISI, SES, objetivando discutir o Plano de Contingência de prevenção e
controle da pandemia da COVID-19 nas terras indígenas, tendo como resultado a cobertura vacinal de 36.000 (mil) indígenas (vacina H1N1). 
74.       Realização de doação de material de limpeza e higienização para os indígenas Guajajaras e Kanelas, como medida de combate da COVID-19 nas terras indígenas. 3.000 indígenas
foram beneficiados e como parceiros da ação tivemos o DISEI-MA, SEFAZ, UNICEF, FUNAI.

75.       Criação, pela FUNAC, de Normativas Internas (portarias) seguindo os dispostos nos decretos estaduais para adequar o atendimento socioeducativo ao contexto de pandemia. 
76.       Criação, pela FUNAC, do Serviço de Atendimento ao Servidor – SAS, que neste contexto de pandêmia atendeu a 346 servidores;
77.       Distribuição, pela FUNAC, de EPI’s e materiais de higiene: Garantida a saúde de adolescentes e servidores por meio da sanitização da sede administrativa e Centros socioeducativos e
aquisição de equipamentos de proteção individual:  22150 máscaras, 13 termômetro digital , 780 vidros de álcool em gel 70% com 500ml, 16.987 luvas.
78.       Readequação do cardapio, por nutricionistas, servidores da FUNAC, com oferta de 6 refeições diárias, visando a manutenção e reforço da imunidade dos adolescentes atendidos. 
79.       Como forma de assegurar a escolarização dos socioeducandos, atendidos pela FUNAC, foram desenvolvidos 10 projetos de leituras nos seguintes centros socioeducativos: Vinhais,
Florescer, Canaã (02 projetos), Sítio Nova Vida, São Cristóvão, Semear, Semiliberdade de Timon e Provisória de Timon
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EXERCÍCIO

2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1. Acompanhamento e distribuição de cestas básicas para migrantes e refugiados nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Imperatriz, Açailândia e Santa Inês.2. Acompanhamento e
encaminhamento de pedidos de ajudas humanitárias (cesta básica, kits de higiene e máscaras) solicitados por entidades/associações da sociedade civil que trabalham com o segmento de
PcD; 3. Acompanhamento e mobilização, através de reuniões on-line, junto a gestores e sociedade civil para tratar de pautas prioritárias frente ao COVID-19 (saúde, assistência), no que se
refere à PcD. 4. Alinhamento e orientação às secretarias municipais de saúde sobre a vacinação da população quilombola. 5. Alteração no formato de atendimento da Central de Interpretação
de Libras-CIL – criação de canal no Youtube e grupo de Whatsapp para informar e atender as pessoas surdas. 6. Articulação da Rede de prevenção e combate à violência LGBTI+, para
garantia dos direitos e proteção da população LGBTI+ durante a pandemia. 7. Articulação e colaboração com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CEPD para
construção de nota técnica, orientando quanto à necessidade de garantir as especificidades do segmento da PcD no âmbito das ações de prevenção, combate e tratamento do Covid 19,
encaminhada aos gestores estaduais e municipais. 8. Articulação e distribuição de cestas básicas para grupos em situação de vulnerabilidade: LGBTTs, pessoas com deficiência; migrantes
africanos; povos de terreiro; associação de bairros de São Luís, Defensores de Direitos Humanos, nas comunidades de Géré (São Luís Gonzaga), Aldeia Velha (Pirapemas) e Ilha de
Camaputiua (Cajari). 9. Articulação junto a SES e SEMUS para que fossem incluídos protocolos de atendimento e protocolo clínico específico nas unidades de saúde à condição de PcD, com a
especificação do tipo de deficiência para que fosse viável a contabilização dos casos de PcD acometidas pela COVID-19, bem como, solicitação para incluir as PcD nos testes drive thru. 10.
Articulações objetivando doações de kits de higiene e limpeza para Asilo de Mendicidade, Casa do Idoso, Solar do Outono, Abrigo São Vicente de Paulo, Casa Happy e Lar Bela Vida. 11.
Disponibilização de números de telefone para orientação e recebimento de denúncias de violência contra grupos em situação de vulnerabilidade: pessoa idosa; LGBTI; população em situação
de rua; migrantes e refugiados.
12. Distribuição de 180 quilos de pescado para a população LGBTI em parceria com a SEMAPA. 13. Distribuição de 750 cestas básicas para população LGBTI+ e profissionais do sexo, em
estado de vulnerabilidade em função da crise sanitária. 14. Distribuição de cestas básicas doadas pelo Governo do Maranhão às famílias assistidas pela arquidiocese de São Luís (600) e
Diocese de Zé Doca (200). 15. Distribuição de Kits de higiene para 10 municípios em parceria com UNICEF, como prevenção a COVID 19. 16. Distribuição de kits de higiene para população
LGBTI em 10 municípios, em parceria com ONU, como prevenção a COVID 19. 
17. Reunião com os segmentos religiosos, igreja católica, evangélica, matriz africana, federação espírita sobre enfrentamento a COVID 19. 18. Diálogo com os movimentos sociais negros, e
negras, LGBTI, quilombola, ribeirinhas, quebradeiras de coco, entre outros sobre enfrentamento a pandemia
19. Doação de 500 sabonetes para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas unidades da FUNAC. 
20. Elaboração e produção de material educativo sobre a pandemia e demais problemas ocasionados em razão dela, tais como: saúde mental; violência contra grupos em situação de
vulnerabilidade. 21. Articulação com movimento da população em situação de rua, pastoral do povo de rua e Prefeitura de São Luís/SEMCAS com o objetivo de assegurar alojamento,
condições de higiene e alimentação regular para a população em situação de rua em São Luís.
22. Entrega de 200 cestas básicas na Escola Familiar Rural de Morros, trabalhadores e trabalhadoras rurais.
23. Entrega de 200 cestas básicas para a Paróquia de São José do Periá (Humberto de Campos). 24. Entrega de 500 cestas básicas ao Centro de Cultura Negra do Maranhão. 25. Mobilização
de entidades e movimentos sociais para discutir medidas de prevenção e controle da COVID 19.
26. Monitoramento das ILPIs, através de grupo de whatsapp, com a participação de representações da sociedade civil e do poder público. 
27. Participação em Grupo de Trabalho, objetivando socializar os protocolos sobre óbitos (parceiros: SEDES, SES e SEMCAS). 

28. Participação em Live 's que tratavam assuntos variados da pandemia. 
29. Participação na construção do Plano de Contingência para proteção social dos públicos mais vulneráveis.
30. Participação na realização do Projeto Conexão Solidária/Maranhão (ADPMA) com a entrega de 200 quilos de peixes às ILPIs. A doação foi feita pela instituição              ICFish do
Maranhão.
31. Realização de acessibilidade comunicacional nos vídeos institucionais relacionados à pandemia do Covid- 19.
32. Realização de Live com médicas para tratar questões relacionadas à pessoa idosa e a vacinação.
33. Realização de Live 's com as famílias e os idosos sobre a prevenção e o tratamento da Covid 19. 
34. Realização do curso de Acessibilidade Comunicacional em parceria com a EGMA;
35. Realização do curso de noções básicas de “Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência” em parceria com a Escola de Conselhos, considerando o momento de pandemia.
36. Realização do projeto Atitudes Acessíveis - que consistiu em uma série de discussões envolvendo diversas temáticas transversais à política de inclusão e o atual momento de
enfrentamento à pandemia. 37. Realização, online, de todo o processo do OP 2021 (reuniões, Live de abertura, reuniões de mobilização com parceiros, organizações da sociedade civil,
Webinário, Dia D, Consultas Públicas e outros).
38. Recebimento e acompanhamento de casos de violência de Pessoas com Deficiência, durante a pandemia.
39. Reunião, para discutir questões da pandemia, com a SEDES e Gestores Municipais da Assistência Social e representantes de movimentos sociais da região de Imperatriz e Açailândia.
40. Reunião com as regionais de saúde, envolvendo os gestores municipais de cada regional para verificar os protocolos de vacinação ao povo quilombola e a entrega de cestas básicas na
Cúria Arquidiocesana e CNBB.
41. Reunião com CCN, CONAC, SEDIHPOP, SEIR, SES para preparar definição do acompanhamento do calendário de vacinação. 
42. Reunião do Poder Público com representantes dos povos indígenas e da sociedade civil para definição de estratégias de prevenção e atendimento de saúde ao povo Gamela diante da
pandemia de COVID-19.
43. Reunião online com os Movimentos Sociais, Secretários dos Direitos Humanos, Secretário de Articulação Política e CAEMA sobre a Pandemia e o Auxílio Emergencial.
44. Reunião online do Poder Público Estadual com Representantes de Comunidades Indígenas para discutir sobre o Processo de execução e distribuição da alimentação escolar indígena,
durante o período da pandemia.
45. Reunião virtual com as Regionais de Saúde e os Movimentos Quilombolas de Caxias, Itapecuru, Chapadinha, Pedreiras, Codó e Pinheiro, para tratar questões da crise sanitária.
46. Revisão de textos e materiais gráficos referentes à pandemia, bem como, garantia do suporte técnico e tecnológico necessário para a Secretaria desenvolver suas atividades durante o
período da crise sanitária (a exemplo de participação nos grupos de trabalho, CoronaSemFakenews, Comunicação Covid-19).
47. Solicitação de 04 contas GSuite à SEATI para realizar reuniões, via videochamadas, corporativas – contas SEDIHPOP geral, Conselhos, Escola dos Conselhos, Participa MA;
48. Treinamento de equipes de trabalho da SEDIHPOP conferindo autonomia às mesmas diante da frequente necessidade de realizar eventos virtuais. 
49. Visitas institucionais aos municípios de Imperatriz e Açailândia para tratar da situação de imigrantes venezuelanos/etnia warao naqueles municípios. 
50. Realização da Campanha, nas redes sociais, “Para Não Surtar” com os “Diálogos #Para Não Surtar”, objetivando a superação dos desafios cotidianos dos jovens que foram afetados pela
crise sanitária. 
51. Realização da Campanha, no Canal Youtube Juventude Maranhão, Setembro Amarelo, como Roda de conversa “Saúde Mental em Tempos de Pandemia” e “Juventude Rural e Saúde
Mental em tempo de pandemia”.
52. Ações de enfrentamento a COVID-19, em 11 municípios quilombolas, com organização de perfil epidemiológico. 
53. Acompanhamento da doação de 1.000 cestas básicas do Governo do Estado e Companhia Vale para comunidades quilombolas, nos municípios de Anajatuba, Cururupu, Itapecuru-Mirim,
Matinha, Pedro do Rosário, Penalva, São Matheus e Viana.
54. Acompanhamento da doação de 294 cestas básicas a comunidades quilombolas, feita pela Companhia VALE. Localidades beneficiadas: Quilombo Urbano da Liberdade, Rosário, Igarapé
do Meio, Santa Rita e Monção.
55. Acompanhamento das doações feitas pela UNICEF, de 1.500 litros de álcool gel 70. O material foi distribuído para: 200 terreiros da Grande São Luís e para 100 terreiros de municípios
(Alcântara, São Mateus, Chapadinha, São João Batista, Santa Helena, Cururupu, Bacabal, Pindaré Mirim).
56. Acompanhamento das doações feitas pela UNICEF, de 1.800 kits de higiene. Doações foram feitas a 78 Casas de Religião de Matriz Africana. Conteúdo de cada kit: sabão para lavar
roupa, sabonete e creme dental, álcool em gel e limpeza de piso.
57. Acompanhamento das doações feitas pela UNICEF, de 4.500 kits de higiene (sabão para lavar roupa, sabonete e creme dental, álcool em gel e limpeza de piso), para 24 municípios
maranhenses: São Luís, Itapecuru-Mirim, Icatu, São Mateus, Anajatuba, Bacuri, Bacurituba, Cajapió, Cedral, Cururupu, Guimarães, Matinha, Monção, São Bento, São Vicente Ferrer, Serrano
do Maranhão, Vitória do Mearim, Codó, Lima Campos, Peritoró, Presidente Vargas, Matões do Norte, São João do Soter, Vargem Grande.
58. Articulação e mobilização de ações do projeto Mães da Ilha. Foram beneficiados 04 terreiros da área metropolitana de São Luís. Atingiu 120 comunidades, com os seguintes serviços
oferecidos à população alvo da ação: (a) realização de 1.952 testes da Covid-19; (b)Consultas médicas, testes rápidos de Hiv, sífilis, hepatites B e C vacinas, preventivos, (c) 16 visitas nos
terreiros, 27 visitas domiciliares, (d) distribuição de 20 frascos de Álcool gel e 07 entrevistas e escutas individuais: e 06 rodas coletivas;
59. Campanha de doação de tecidos para confecção de máscaras para 06 comunidades quilombolas de Matinha. Municípios beneficiados: Serrano, São Vicente de Ferrer, Matinha, Monção,
Alcântara, Bequimão, Lima Campos, São Luís Gonzaga, Vargem Grande, Itapecuru e Bacuri. 60. Participação em discussões e repasse de informações às lideranças da sociedade civil sobre a
pandemia e as medidas adotadas pelo Governo do Estado.
61. Realização de 08 (oito) escutas com profissionais da Assistência Social e lideranças dos povos e comunidades tradicionais, objetivando monitorar e acompanhar os casos de COVID nos
municípios, bem como, orientar os gestores municipais sobre as medidas emergenciais do governo.
62. Realização de escutas, virtuais, intersetoriais e transversais com órgãos públicos e movimentos sociais para organização do plano de contingência em políticas públicas de enfrentamento à
pandemia covid-19. Sendo 05 escutas com a SEDES que atingiu 67 municípios e teve 325 participantes; 01 escuta com a AGERP com 30 participantes e 02 escutas com movimentos sociais
com 150 participantes, realização de 222 testes da Covid 19; rodas de conversa, palestras e oficinas de abayomis. 
63. O Projeto Interligados Rede DH promoveu nos meses de abril e maio a difusão de informações seguras em saúde, políticas públicas de enfrentamento à Covid-19 e as orientações de
cuidado e autocuidado em tempos da pandemia. No total foram realizadas 07 lives, com mais de 500 acessos. Contou com a parceria da UFMA, ABJD, Departamento de Atenção à Saúde
Mental – SES/MA.
64. Criada a Comissão Especial COVID-19 Povos Indígenas no âmbito da COEPI
65.          Realizados 2500 atendimentos de saúde em aldeias com surto de covid-19, com testagem, entrega de medicação, em parceria com a COEPI, SES, FESMA, Prefeituras, DSEI MA 
66. Doação de EPIs e de Testes Rápido a profissionais de saúde indígena e equipes da FUNAI, em parceria com a COEPI e SES 
67. Definido pela SES fluxo de atendimentos e estratégia específica para transporte (UTI Móvel e Aérea), regulação e liberação de leitos de UTI para indígenas, em parceria com a COEPI, SES
e SSP 
68. Campanhas informativas sobre coronavírus direcionada aos indígenas (TV, podcast O MARAKA, spot de rádios), em parceria com a COEPI, Mídia Índia; CTI e ISPN 
69. Doação de kits de alimento, higiene e limpeza aos migrantes venezuelanos indígenas WARAO (5 municípios), em parceria com a COEPI, UNICEF e Prefeituras
70. Geração de renda à costureiras indígenas na produção de máscaras de tecido e doação de (60 mil máscaras) à toda população indígena adulta no Maranhão, em parceria com a COEPI,
SUZANO, AGEMSUL e Corpo de Bombeiros
71. Ações integradas das equipes de saúde FESMA, DSEI e Municípios de vacinação nas aldeias, em parceria com a COEPI, FESMA, DSEI e Prefeituras 
72. Doação de 4500 cestas básicas à famílias indígenas ultra vulneráveis (sem acesso à água potável, áreas mais inóspitas, presença de idosos, gestantes e crianças), em parceria com a
COEPI, SUZANO, AGEMSUL e Corpo de Bombeiros
73.       Participação em reunião virtual da COEPI, em Imperatriz, com a participação do DISEI-MA, FUNAI, CONDISI, SES, objetivando discutir o Plano de Contingência de prevenção e
controle da pandemia da COVID-19 nas terras indígenas, tendo como resultado a cobertura vacinal de 36.000 (mil) indígenas (vacina H1N1). 
74.       Realização de doação de material de limpeza e higienização para os indígenas Guajajaras e Kanelas, como medida de combate da COVID-19 nas terras indígenas. 3.000 indígenas
foram beneficiados e como parceiros da ação tivemos o DISEI-MA, SEFAZ, UNICEF, FUNAI.

75.       Criação, pela FUNAC, de Normativas Internas (portarias) seguindo os dispostos nos decretos estaduais para adequar o atendimento socioeducativo ao contexto de pandemia. 
76.       Criação, pela FUNAC, do Serviço de Atendimento ao Servidor – SAS, que neste contexto de pandêmia atendeu a 346 servidores;
77.       Distribuição, pela FUNAC, de EPI’s e materiais de higiene: Garantida a saúde de adolescentes e servidores por meio da sanitização da sede administrativa e Centros socioeducativos e
aquisição de equipamentos de proteção individual:  22150 máscaras, 13 termômetro digital , 780 vidros de álcool em gel 70% com 500ml, 16.987 luvas.
78.       Readequação do cardapio, por nutricionistas, servidores da FUNAC, com oferta de 6 refeições diárias, visando a manutenção e reforço da imunidade dos adolescentes atendidos. 
79.       Como forma de assegurar a escolarização dos socioeducandos, atendidos pela FUNAC, foram desenvolvidos 10 projetos de leituras nos seguintes centros socioeducativos: Vinhais,
Florescer, Canaã (02 projetos), Sítio Nova Vida, São Cristóvão, Semear, Semiliberdade de Timon e Provisória de Timon

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

1.O Encontro de Gestores de Juventude realizado em abril de 2020 com o objetivo de fortalecer a relação do Governo do Estado com a Rede de Gestores de Juventude, assim como refletir e
projetar ações para os jovens maranhenses no contexto da Crise Sanitária Mundial. A temática refletida foi: “Políticas Públicas de Juventude e a Crise Sanitária Mundial” a partir da análise de
conjuntura da atuação do Estado durante o período de isolamento social. Participaram da atividade 21 Gestores Municipais de Juventude de 17 municípios: Açailândia, Axixá, Bacabal, Barão
de Grajaú, Belágua, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas, Caxias, Governador Newton Bello, Olho D'Água das Cunhãs, Paraibano, Santa Helena, São João Batista, São Mateus do Maranhão,
Timon, Urbano Santos e Vitorino Freire. 
2. A Oficina de Projetos para Popularização da Ciência foi realizada em parceria com a Academia Brasileira de Ciência (ABC) entre 30 de novembro e 04 de dezembro de 2020, no formato
virtual e teve como missão fortalecer a educação científica nos municípios com vulnerabilidade social, científica, educacional e cultural.
3. Realização da Campanha Para Não Surtar, que aconteceu dos dias 15/06 a 29/07/2020, com os “Diálogos #Para Não Surtar”. A mobilização foi feita pelas redes sociais da SEEJUV. A
Campanha centrou-se em conteúdos de interesse da juventude maranhense objetivando a superação dos desafios cotidianos, especialmente os jovens que foram afetados pela crise sanitária
provocada pela pandemia do COVID-19 e do contexto econômico, social e político em geral. A ação ocorreu por meio de uma curadoria de convidadas(os) de acordo com as temáticas
estabelecidas e contato com as(os) especialistas específicos que pudessem abordar de forma profissional essas temáticas. Houve mediação dos bate papos ao vivo na rede social Instagram
da SEEJUV, com 9 e 6 edições na 1ª e 2ª temporada da campanha, respectivamente. 
4. A Semana Estadual da Juventude aconteceu no período de 10 a 16 de agosto de 2020, no canal Juventude Maranhão, da Secretaria de Estado da Juventude (Seejuv), com debates, rodas
de diálogos e apresentações culturais, tendo a participação e colaboração de 10 municípios de forma direta.
5. Construção do documento preliminar das Diretrizes Curriculares da Educação Escolar Quilombola.
6.Curso de Formação Básica de Conselheiro/as (EAD) que contemplou 84 municípios (76 municípios maranhenses, 05 do Piauí, 02 do Paraná e 01 de Minas Gerais) 22 regiões de
desenvolvimento do Estado e 02 municípios (Primeira Cruz e Santo Amaro) do Plano Mais IDH. Teve 438 pessoas inscritas e 137 concludentes (145 foram conselheiros de direitos e políticas e
96 conselheiros tutelares).
7. Ciclo de Oficinas para Conselheiros/as - “Como usar as tecnologias digitais nos processos de participação popular”. Contemplou 24 municípios maranhenses, abrangendo 11 regiões de
desenvolvimento do Estado e 01 município (Belágua) que compõem o Plano Mais IDH. Teve 92 pessoas inscritas e 28 concludentes (50 foram conselheiros de direitos e políticas públicas e 08
conselheiros tutelares). 
8.Realização do Webinário “Violência contra criança e adolescente e escuta especializada” que atingiu 46 municípios maranhenses, mais 07 municípios de outros cinco estados brasileiros.
Abrangeu 21 regiões de desenvolvimento do Estado e 01 município (Brejo de Areia) que compõem o Plano Mais IDH. Com a participação de 234 pessoas (desse público: 53 conselheiros de
direitos e políticas e 33 conselheiros tutelares).
9. Apoio às vítimas de violência e de violações de direitos humanos, através das seguintes ações: Execução físico-financeiro do PPCAAM, conforme Convênio/TC (07 crianças e adolescentes
beneficiados) e Execução físico-financeira do Provita conforme Convênio/TC (87 defensores de Direitos Humanos beneficiados).
10. 630 pessoas, vítimas de violência e violação de direitos humanos atendidas pelo Centro de Apoio às Vítimas /CEAV.
11. Monitoramento dos locais de privação de liberdade do Estado (29 Presídios e 11 unidades socioeducativas, com  6.716 pessoas beneficiadas).
12.Visitas emergências em áreas de conflitos nos municípios de Mirador, Aldeias Altas e Viana, na região metropolitana, São Luís (Bairro Olho D’Água, Maracanã e atendimento da
reintegração de posse embaixo da Ponte São Francisco), Raposa e Santa Rita.
13.Realização de monitoramento de ações possessórias e conflitos fundiários que ocorram nas áreas de conflitos socioambientais e territoriais. Nos seguintes municípios: 
Aldeias Altas, Alto Alegre do Maranhão, Balsas, Brejo, Buriti, Cajari, Caxias, Codó, Colinas, Formosa da Serra Negra, Grajaú, Guimarães, Junco do Maranhão, Lago do Junco, Luís Domingues,
Mirador, Monção, Parnarama, Peritoró, Pirapemas, Santa Rita, São Benedito do Rio Preto, São Luís, São Raimundo das Mangabeiras, Serrano e Timbiras. 
14.Participação na Semana de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa - Seminário de Enfrentamento à pessoa idosa com foco na institucionalização que teve a participação de 33
pessoas idosas e 75 pessoas da população em geral.
15.Acompanhamento de 12 casos de trabalhadores resgatados do trabalho escravo, com a presença do MPT, SRTb, PM, resultando, no acolhimento e retorno aos municípios de origem, com
participação da COETRAE/CE e NEPT/PI com o recebimento dos trabalhadores e continuidade dos atendimentos, bem como, a prisão dos responsáveis.
16.Entrega de 40 Escolas Digna (Construção de Escolas que teve como objetivos garantir infraestrutura física de qualidade para as escolas municipais, reorganizar a rede de ensino e
promover assessoramento técnico-pedagógico às secretarias municipais de educação, visando o aprimoramento, melhoria e qualificação do processo educativo), tendo como órgãos
executores: SEDUC, SINFRA.
17. Acompanhamento do 1º ciclo: 7.119 alfabetizados (as) + 2º ciclo: 13.230 alfabetizados (as) do Projeto Sim, eu posso! (Que teve como objetivos: Reduzir o índice de analfabetismo entre
jovens, adultos e idosos, através das estratégias educacionais do Programa “Sim, Eu Posso!”, em parceria com o SEDUC e MST). 18. Acompanhamento do Projeto IEMA no Mais IDH (que
teve como objetivos: promover formação profissional articulada aos setores produtivos locais e regionais, atender às demandas existentes de formação profissional local, tendo em vista a
inserção produtiva na perspectiva de melhorar os indicadores econômicos e sociais do Estado do Maranhão e contribuir para o acesso de jovens e adultos ao mercado de trabalho mediante a
formação profissional técnica). O projeto foi executado pelo IEMA e realizou 101 cursos, com 3.163 alunos certificados em 30 municípios.
19. Acompanhamento do Projeto Força Estadual de Saúde do Maranhão (que tinha como finalidade a execução de medidas de promoção, prevenção, assistência e combate às situações de
riscos epidemiológicos, com foco inicial em saúde da mulher, saúde da criança, hipertensão e suas alterações, diabetes e suas complicações). O projeto teve mais de 850 mil atendimentos,
com foco em hipertensão, diabetes, hanseníase, gestantes e crianças de 0 a 1 ano. Redução em 6,78% no número de mortes no primeiro ano de vida e “Farmácia Viva” implantada em 20
municípios.
20.Acompanhamento do Projeto desenvolvido pela CAEMA: Abastecimento de água tratada com rede plena de distribuição (Que tinha como objetivos: ampliar os sistemas de abastecimento
de água tratada para atendimento pleno das populações residentes nas sedes dos 30 municípios do Plano. Também busca desenvolver ações socioeducativas, ambientais e sanitárias para o
exercício da cidadania da população beneficiada). Resultado obtido: 07 (sete) sistemas universais de abastecimento de água inaugurados.
21.Acompanhamento do projeto de saneamento básico rural - Sistema Simplificado de Água (que tinha como objetivo: melhorar a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade
social dos 30 municípios do Plano, por meio de ações de saneamento básico). A SEDES foi a responsável pela execução e 71 (setenta e um) sistemas simplificados de abastecimento de água
foram entregues à população.
22. Mediação e prevenção dos conflitos na área do Cajueiro - Participação na entrega dos títulos de regularização fundiária do Cajueiro em 14/10/2020.
23. Acompanhamento na entrega de Cozinhas Comunitárias (restaurantes populares). O projeto tinha como objetivo: reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população dos 30
municípios do Plano, através da implantação de cozinhas comunitárias para fornecimento de refeições saudáveis e equilibradas. A SINFRA entregou 15 (quinze) restaurantes.
24.Acompanhamento do projeto Minha Casa, meu Maranhão (objetivo: promover o acesso à moradia, através da construção de habitações para a população rural; desenvolver ações
socioeducativas junto aos beneficiários do programa nas áreas de educação sanitária, ambiental, patrimonial e financeira; e promover curso de capacitação de geração de trabalho e renda,
respeitando os interesses e as potencialidades produtivas e de mercado). A SECID e a SINFRA fizeram a entrega de 376 casas.
25.Acompanhamento do Projeto Cisternas - Segunda Água, que foi criado com a finalidade de garantir o acesso à água potável para as populações rurais de baixa renda, em municípios com
perfil de semiárido, a partir do armazenamento de água em cisternas e implantação de pequenas Unidades Produtivas atreladas às cisternas. A execução é uma parceria entre o Governo do
Estado e a União. A SAF fez a entrega de 441 (quatrocentos e quarenta e uma) cisternas. 
26.Realização de acessibilidade comunicacional nos vídeos institucionais relacionados à pandemia do Covid-19. Estima-se que 1.000 (mil) pessoas foram beneficiadas com a acessibilidade.
27.Realização de 586 (quinhentos e oitenta e seis) atendimentos, in loco e remoto a PCD auditiva.
28. Criação e manutenção do canal do Youtube da CIL/MA que teve 92 (noventa e dois) inscritos e 594 (quinhentos e noventa e quatro) visualizações, nos municípios de São Luís, Pedreiras,
Santa Luzia, Bacabeira, Caxias, Imperatriz, Santa Inês, Itapecuru, Trizidela do Vale, Santa Rita, Paraibano, Timon, Santa Luzia e Codó.
28.Articulação na implantação de 15 postos de RCN (unidades interligadas), priorizando municípios com maior volume de partos.
29.Realização da Operação Força Tarefa Vida- FT, na Terra Indígena Araribóia com a finalidade de combater a exploração ilegal de madeiras e apurar os crimes ambientas no interior das
terras indígenas, em Amarante.
30.Apoio com efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental/BPA e policiamentos locais da PM nas Barreiras Sanitárias definidas pela FUNAI, em parceria com a COEPI, SSP e FUNAI
31.Fiscalizações em conjunto com a FUNAI e Guardiões em áreas de invasão (Rio Gurupi, TI Awá, TI Alto Turiaçu, TI Governador, TI Araribóia, etc), em parceria com a COEPI, FUNAI,
Guardiões e SSP
32.Apoio em atividades de reavivamento de limites de Terras Indígenas com Guardiões como prevenção de incêndios florestais (equipes do BPA, GOE, Força Tática, etc.), em parceria com a
COEPI e SSP
33.Realização de escolta à indígenas em escutas realizadas pelo Programa de Proteção a Defensores de DH., em parceria com a COEPI, SSP e SMDH
34.Lançamento do Edital do MA VERDE Indígena (em fase de apoio técnico e liberação de recursos) com 1000 famílias indígenas a serem beneficiadas, em parceria com a COEPI, SAF,
AGERP e SEMA
35.Lançamento do Edital do PROCAF com 2 Associações Indígenas que apresentaram manifestação de interesse, em parceria com a COEPI e SAF
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1.O Encontro de Gestores de Juventude realizado em abril de 2020 com o objetivo de fortalecer a relação do Governo do Estado com a Rede de Gestores de Juventude, assim como refletir e
projetar ações para os jovens maranhenses no contexto da Crise Sanitária Mundial. A temática refletida foi: “Políticas Públicas de Juventude e a Crise Sanitária Mundial” a partir da análise de
conjuntura da atuação do Estado durante o período de isolamento social. Participaram da atividade 21 Gestores Municipais de Juventude de 17 municípios: Açailândia, Axixá, Bacabal, Barão
de Grajaú, Belágua, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas, Caxias, Governador Newton Bello, Olho D'Água das Cunhãs, Paraibano, Santa Helena, São João Batista, São Mateus do Maranhão,
Timon, Urbano Santos e Vitorino Freire. 
2. A Oficina de Projetos para Popularização da Ciência foi realizada em parceria com a Academia Brasileira de Ciência (ABC) entre 30 de novembro e 04 de dezembro de 2020, no formato
virtual e teve como missão fortalecer a educação científica nos municípios com vulnerabilidade social, científica, educacional e cultural.
3. Realização da Campanha Para Não Surtar, que aconteceu dos dias 15/06 a 29/07/2020, com os “Diálogos #Para Não Surtar”. A mobilização foi feita pelas redes sociais da SEEJUV. A
Campanha centrou-se em conteúdos de interesse da juventude maranhense objetivando a superação dos desafios cotidianos, especialmente os jovens que foram afetados pela crise sanitária
provocada pela pandemia do COVID-19 e do contexto econômico, social e político em geral. A ação ocorreu por meio de uma curadoria de convidadas(os) de acordo com as temáticas
estabelecidas e contato com as(os) especialistas específicos que pudessem abordar de forma profissional essas temáticas. Houve mediação dos bate papos ao vivo na rede social Instagram
da SEEJUV, com 9 e 6 edições na 1ª e 2ª temporada da campanha, respectivamente. 
4. A Semana Estadual da Juventude aconteceu no período de 10 a 16 de agosto de 2020, no canal Juventude Maranhão, da Secretaria de Estado da Juventude (Seejuv), com debates, rodas
de diálogos e apresentações culturais, tendo a participação e colaboração de 10 municípios de forma direta.
5. Construção do documento preliminar das Diretrizes Curriculares da Educação Escolar Quilombola.
6.Curso de Formação Básica de Conselheiro/as (EAD) que contemplou 84 municípios (76 municípios maranhenses, 05 do Piauí, 02 do Paraná e 01 de Minas Gerais) 22 regiões de
desenvolvimento do Estado e 02 municípios (Primeira Cruz e Santo Amaro) do Plano Mais IDH. Teve 438 pessoas inscritas e 137 concludentes (145 foram conselheiros de direitos e políticas e
96 conselheiros tutelares).
7. Ciclo de Oficinas para Conselheiros/as - “Como usar as tecnologias digitais nos processos de participação popular”. Contemplou 24 municípios maranhenses, abrangendo 11 regiões de
desenvolvimento do Estado e 01 município (Belágua) que compõem o Plano Mais IDH. Teve 92 pessoas inscritas e 28 concludentes (50 foram conselheiros de direitos e políticas públicas e 08
conselheiros tutelares). 
8.Realização do Webinário “Violência contra criança e adolescente e escuta especializada” que atingiu 46 municípios maranhenses, mais 07 municípios de outros cinco estados brasileiros.
Abrangeu 21 regiões de desenvolvimento do Estado e 01 município (Brejo de Areia) que compõem o Plano Mais IDH. Com a participação de 234 pessoas (desse público: 53 conselheiros de
direitos e políticas e 33 conselheiros tutelares).
9. Apoio às vítimas de violência e de violações de direitos humanos, através das seguintes ações: Execução físico-financeiro do PPCAAM, conforme Convênio/TC (07 crianças e adolescentes
beneficiados) e Execução físico-financeira do Provita conforme Convênio/TC (87 defensores de Direitos Humanos beneficiados).
10. 630 pessoas, vítimas de violência e violação de direitos humanos atendidas pelo Centro de Apoio às Vítimas /CEAV.
11. Monitoramento dos locais de privação de liberdade do Estado (29 Presídios e 11 unidades socioeducativas, com  6.716 pessoas beneficiadas).
12.Visitas emergências em áreas de conflitos nos municípios de Mirador, Aldeias Altas e Viana, na região metropolitana, São Luís (Bairro Olho D’Água, Maracanã e atendimento da
reintegração de posse embaixo da Ponte São Francisco), Raposa e Santa Rita.
13.Realização de monitoramento de ações possessórias e conflitos fundiários que ocorram nas áreas de conflitos socioambientais e territoriais. Nos seguintes municípios: 
Aldeias Altas, Alto Alegre do Maranhão, Balsas, Brejo, Buriti, Cajari, Caxias, Codó, Colinas, Formosa da Serra Negra, Grajaú, Guimarães, Junco do Maranhão, Lago do Junco, Luís Domingues,
Mirador, Monção, Parnarama, Peritoró, Pirapemas, Santa Rita, São Benedito do Rio Preto, São Luís, São Raimundo das Mangabeiras, Serrano e Timbiras. 
14.Participação na Semana de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa - Seminário de Enfrentamento à pessoa idosa com foco na institucionalização que teve a participação de 33
pessoas idosas e 75 pessoas da população em geral.
15.Acompanhamento de 12 casos de trabalhadores resgatados do trabalho escravo, com a presença do MPT, SRTb, PM, resultando, no acolhimento e retorno aos municípios de origem, com
participação da COETRAE/CE e NEPT/PI com o recebimento dos trabalhadores e continuidade dos atendimentos, bem como, a prisão dos responsáveis.
16.Entrega de 40 Escolas Digna (Construção de Escolas que teve como objetivos garantir infraestrutura física de qualidade para as escolas municipais, reorganizar a rede de ensino e
promover assessoramento técnico-pedagógico às secretarias municipais de educação, visando o aprimoramento, melhoria e qualificação do processo educativo), tendo como órgãos
executores: SEDUC, SINFRA.
17. Acompanhamento do 1º ciclo: 7.119 alfabetizados (as) + 2º ciclo: 13.230 alfabetizados (as) do Projeto Sim, eu posso! (Que teve como objetivos: Reduzir o índice de analfabetismo entre
jovens, adultos e idosos, através das estratégias educacionais do Programa “Sim, Eu Posso!”, em parceria com o SEDUC e MST). 18. Acompanhamento do Projeto IEMA no Mais IDH (que
teve como objetivos: promover formação profissional articulada aos setores produtivos locais e regionais, atender às demandas existentes de formação profissional local, tendo em vista a
inserção produtiva na perspectiva de melhorar os indicadores econômicos e sociais do Estado do Maranhão e contribuir para o acesso de jovens e adultos ao mercado de trabalho mediante a
formação profissional técnica). O projeto foi executado pelo IEMA e realizou 101 cursos, com 3.163 alunos certificados em 30 municípios.
19. Acompanhamento do Projeto Força Estadual de Saúde do Maranhão (que tinha como finalidade a execução de medidas de promoção, prevenção, assistência e combate às situações de
riscos epidemiológicos, com foco inicial em saúde da mulher, saúde da criança, hipertensão e suas alterações, diabetes e suas complicações). O projeto teve mais de 850 mil atendimentos,
com foco em hipertensão, diabetes, hanseníase, gestantes e crianças de 0 a 1 ano. Redução em 6,78% no número de mortes no primeiro ano de vida e “Farmácia Viva” implantada em 20
municípios.
20.Acompanhamento do Projeto desenvolvido pela CAEMA: Abastecimento de água tratada com rede plena de distribuição (Que tinha como objetivos: ampliar os sistemas de abastecimento
de água tratada para atendimento pleno das populações residentes nas sedes dos 30 municípios do Plano. Também busca desenvolver ações socioeducativas, ambientais e sanitárias para o
exercício da cidadania da população beneficiada). Resultado obtido: 07 (sete) sistemas universais de abastecimento de água inaugurados.
21.Acompanhamento do projeto de saneamento básico rural - Sistema Simplificado de Água (que tinha como objetivo: melhorar a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade
social dos 30 municípios do Plano, por meio de ações de saneamento básico). A SEDES foi a responsável pela execução e 71 (setenta e um) sistemas simplificados de abastecimento de água
foram entregues à população.
22. Mediação e prevenção dos conflitos na área do Cajueiro - Participação na entrega dos títulos de regularização fundiária do Cajueiro em 14/10/2020.
23. Acompanhamento na entrega de Cozinhas Comunitárias (restaurantes populares). O projeto tinha como objetivo: reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população dos 30
municípios do Plano, através da implantação de cozinhas comunitárias para fornecimento de refeições saudáveis e equilibradas. A SINFRA entregou 15 (quinze) restaurantes.
24.Acompanhamento do projeto Minha Casa, meu Maranhão (objetivo: promover o acesso à moradia, através da construção de habitações para a população rural; desenvolver ações
socioeducativas junto aos beneficiários do programa nas áreas de educação sanitária, ambiental, patrimonial e financeira; e promover curso de capacitação de geração de trabalho e renda,
respeitando os interesses e as potencialidades produtivas e de mercado). A SECID e a SINFRA fizeram a entrega de 376 casas.
25.Acompanhamento do Projeto Cisternas - Segunda Água, que foi criado com a finalidade de garantir o acesso à água potável para as populações rurais de baixa renda, em municípios com
perfil de semiárido, a partir do armazenamento de água em cisternas e implantação de pequenas Unidades Produtivas atreladas às cisternas. A execução é uma parceria entre o Governo do
Estado e a União. A SAF fez a entrega de 441 (quatrocentos e quarenta e uma) cisternas. 
26.Realização de acessibilidade comunicacional nos vídeos institucionais relacionados à pandemia do Covid-19. Estima-se que 1.000 (mil) pessoas foram beneficiadas com a acessibilidade.
27.Realização de 586 (quinhentos e oitenta e seis) atendimentos, in loco e remoto a PCD auditiva.
28. Criação e manutenção do canal do Youtube da CIL/MA que teve 92 (noventa e dois) inscritos e 594 (quinhentos e noventa e quatro) visualizações, nos municípios de São Luís, Pedreiras,
Santa Luzia, Bacabeira, Caxias, Imperatriz, Santa Inês, Itapecuru, Trizidela do Vale, Santa Rita, Paraibano, Timon, Santa Luzia e Codó.
28.Articulação na implantação de 15 postos de RCN (unidades interligadas), priorizando municípios com maior volume de partos.
29.Realização da Operação Força Tarefa Vida- FT, na Terra Indígena Araribóia com a finalidade de combater a exploração ilegal de madeiras e apurar os crimes ambientas no interior das
terras indígenas, em Amarante.
30.Apoio com efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental/BPA e policiamentos locais da PM nas Barreiras Sanitárias definidas pela FUNAI, em parceria com a COEPI, SSP e FUNAI
31.Fiscalizações em conjunto com a FUNAI e Guardiões em áreas de invasão (Rio Gurupi, TI Awá, TI Alto Turiaçu, TI Governador, TI Araribóia, etc), em parceria com a COEPI, FUNAI,
Guardiões e SSP
32.Apoio em atividades de reavivamento de limites de Terras Indígenas com Guardiões como prevenção de incêndios florestais (equipes do BPA, GOE, Força Tática, etc.), em parceria com a
COEPI e SSP
33.Realização de escolta à indígenas em escutas realizadas pelo Programa de Proteção a Defensores de DH., em parceria com a COEPI, SSP e SMDH
34.Lançamento do Edital do MA VERDE Indígena (em fase de apoio técnico e liberação de recursos) com 1000 famílias indígenas a serem beneficiadas, em parceria com a COEPI, SAF,
AGERP e SEMA
35.Lançamento do Edital do PROCAF com 2 Associações Indígenas que apresentaram manifestação de interesse, em parceria com a COEPI e SAF
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1.O Encontro de Gestores de Juventude realizado em abril de 2020 com o objetivo de fortalecer a relação do Governo do Estado com a Rede de Gestores de Juventude, assim como refletir e
projetar ações para os jovens maranhenses no contexto da Crise Sanitária Mundial. A temática refletida foi: “Políticas Públicas de Juventude e a Crise Sanitária Mundial” a partir da análise de
conjuntura da atuação do Estado durante o período de isolamento social. Participaram da atividade 21 Gestores Municipais de Juventude de 17 municípios: Açailândia, Axixá, Bacabal, Barão
de Grajaú, Belágua, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas, Caxias, Governador Newton Bello, Olho D'Água das Cunhãs, Paraibano, Santa Helena, São João Batista, São Mateus do Maranhão,
Timon, Urbano Santos e Vitorino Freire. 
2. A Oficina de Projetos para Popularização da Ciência foi realizada em parceria com a Academia Brasileira de Ciência (ABC) entre 30 de novembro e 04 de dezembro de 2020, no formato
virtual e teve como missão fortalecer a educação científica nos municípios com vulnerabilidade social, científica, educacional e cultural.
3. Realização da Campanha Para Não Surtar, que aconteceu dos dias 15/06 a 29/07/2020, com os “Diálogos #Para Não Surtar”. A mobilização foi feita pelas redes sociais da SEEJUV. A
Campanha centrou-se em conteúdos de interesse da juventude maranhense objetivando a superação dos desafios cotidianos, especialmente os jovens que foram afetados pela crise sanitária
provocada pela pandemia do COVID-19 e do contexto econômico, social e político em geral. A ação ocorreu por meio de uma curadoria de convidadas(os) de acordo com as temáticas
estabelecidas e contato com as(os) especialistas específicos que pudessem abordar de forma profissional essas temáticas. Houve mediação dos bate papos ao vivo na rede social Instagram
da SEEJUV, com 9 e 6 edições na 1ª e 2ª temporada da campanha, respectivamente. 
4. A Semana Estadual da Juventude aconteceu no período de 10 a 16 de agosto de 2020, no canal Juventude Maranhão, da Secretaria de Estado da Juventude (Seejuv), com debates, rodas
de diálogos e apresentações culturais, tendo a participação e colaboração de 10 municípios de forma direta.
5. Construção do documento preliminar das Diretrizes Curriculares da Educação Escolar Quilombola.
6.Curso de Formação Básica de Conselheiro/as (EAD) que contemplou 84 municípios (76 municípios maranhenses, 05 do Piauí, 02 do Paraná e 01 de Minas Gerais) 22 regiões de
desenvolvimento do Estado e 02 municípios (Primeira Cruz e Santo Amaro) do Plano Mais IDH. Teve 438 pessoas inscritas e 137 concludentes (145 foram conselheiros de direitos e políticas e
96 conselheiros tutelares).
7. Ciclo de Oficinas para Conselheiros/as - “Como usar as tecnologias digitais nos processos de participação popular”. Contemplou 24 municípios maranhenses, abrangendo 11 regiões de
desenvolvimento do Estado e 01 município (Belágua) que compõem o Plano Mais IDH. Teve 92 pessoas inscritas e 28 concludentes (50 foram conselheiros de direitos e políticas públicas e 08
conselheiros tutelares). 
8.Realização do Webinário “Violência contra criança e adolescente e escuta especializada” que atingiu 46 municípios maranhenses, mais 07 municípios de outros cinco estados brasileiros.
Abrangeu 21 regiões de desenvolvimento do Estado e 01 município (Brejo de Areia) que compõem o Plano Mais IDH. Com a participação de 234 pessoas (desse público: 53 conselheiros de
direitos e políticas e 33 conselheiros tutelares).
9. Apoio às vítimas de violência e de violações de direitos humanos, através das seguintes ações: Execução físico-financeiro do PPCAAM, conforme Convênio/TC (07 crianças e adolescentes
beneficiados) e Execução físico-financeira do Provita conforme Convênio/TC (87 defensores de Direitos Humanos beneficiados).
10. 630 pessoas, vítimas de violência e violação de direitos humanos atendidas pelo Centro de Apoio às Vítimas /CEAV.
11. Monitoramento dos locais de privação de liberdade do Estado (29 Presídios e 11 unidades socioeducativas, com  6.716 pessoas beneficiadas).
12.Visitas emergências em áreas de conflitos nos municípios de Mirador, Aldeias Altas e Viana, na região metropolitana, São Luís (Bairro Olho D’Água, Maracanã e atendimento da
reintegração de posse embaixo da Ponte São Francisco), Raposa e Santa Rita.
13.Realização de monitoramento de ações possessórias e conflitos fundiários que ocorram nas áreas de conflitos socioambientais e territoriais. Nos seguintes municípios: 
Aldeias Altas, Alto Alegre do Maranhão, Balsas, Brejo, Buriti, Cajari, Caxias, Codó, Colinas, Formosa da Serra Negra, Grajaú, Guimarães, Junco do Maranhão, Lago do Junco, Luís Domingues,
Mirador, Monção, Parnarama, Peritoró, Pirapemas, Santa Rita, São Benedito do Rio Preto, São Luís, São Raimundo das Mangabeiras, Serrano e Timbiras. 
14.Participação na Semana de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa - Seminário de Enfrentamento à pessoa idosa com foco na institucionalização que teve a participação de 33
pessoas idosas e 75 pessoas da população em geral.
15.Acompanhamento de 12 casos de trabalhadores resgatados do trabalho escravo, com a presença do MPT, SRTb, PM, resultando, no acolhimento e retorno aos municípios de origem, com
participação da COETRAE/CE e NEPT/PI com o recebimento dos trabalhadores e continuidade dos atendimentos, bem como, a prisão dos responsáveis.
16.Entrega de 40 Escolas Digna (Construção de Escolas que teve como objetivos garantir infraestrutura física de qualidade para as escolas municipais, reorganizar a rede de ensino e
promover assessoramento técnico-pedagógico às secretarias municipais de educação, visando o aprimoramento, melhoria e qualificação do processo educativo), tendo como órgãos
executores: SEDUC, SINFRA.
17. Acompanhamento do 1º ciclo: 7.119 alfabetizados (as) + 2º ciclo: 13.230 alfabetizados (as) do Projeto Sim, eu posso! (Que teve como objetivos: Reduzir o índice de analfabetismo entre
jovens, adultos e idosos, através das estratégias educacionais do Programa “Sim, Eu Posso!”, em parceria com o SEDUC e MST). 18. Acompanhamento do Projeto IEMA no Mais IDH (que
teve como objetivos: promover formação profissional articulada aos setores produtivos locais e regionais, atender às demandas existentes de formação profissional local, tendo em vista a
inserção produtiva na perspectiva de melhorar os indicadores econômicos e sociais do Estado do Maranhão e contribuir para o acesso de jovens e adultos ao mercado de trabalho mediante a
formação profissional técnica). O projeto foi executado pelo IEMA e realizou 101 cursos, com 3.163 alunos certificados em 30 municípios.
19. Acompanhamento do Projeto Força Estadual de Saúde do Maranhão (que tinha como finalidade a execução de medidas de promoção, prevenção, assistência e combate às situações de
riscos epidemiológicos, com foco inicial em saúde da mulher, saúde da criança, hipertensão e suas alterações, diabetes e suas complicações). O projeto teve mais de 850 mil atendimentos,
com foco em hipertensão, diabetes, hanseníase, gestantes e crianças de 0 a 1 ano. Redução em 6,78% no número de mortes no primeiro ano de vida e “Farmácia Viva” implantada em 20
municípios.
20.Acompanhamento do Projeto desenvolvido pela CAEMA: Abastecimento de água tratada com rede plena de distribuição (Que tinha como objetivos: ampliar os sistemas de abastecimento
de água tratada para atendimento pleno das populações residentes nas sedes dos 30 municípios do Plano. Também busca desenvolver ações socioeducativas, ambientais e sanitárias para o
exercício da cidadania da população beneficiada). Resultado obtido: 07 (sete) sistemas universais de abastecimento de água inaugurados.
21.Acompanhamento do projeto de saneamento básico rural - Sistema Simplificado de Água (que tinha como objetivo: melhorar a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade
social dos 30 municípios do Plano, por meio de ações de saneamento básico). A SEDES foi a responsável pela execução e 71 (setenta e um) sistemas simplificados de abastecimento de água
foram entregues à população.
22. Mediação e prevenção dos conflitos na área do Cajueiro - Participação na entrega dos títulos de regularização fundiária do Cajueiro em 14/10/2020.
23. Acompanhamento na entrega de Cozinhas Comunitárias (restaurantes populares). O projeto tinha como objetivo: reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população dos 30
municípios do Plano, através da implantação de cozinhas comunitárias para fornecimento de refeições saudáveis e equilibradas. A SINFRA entregou 15 (quinze) restaurantes.
24.Acompanhamento do projeto Minha Casa, meu Maranhão (objetivo: promover o acesso à moradia, através da construção de habitações para a população rural; desenvolver ações
socioeducativas junto aos beneficiários do programa nas áreas de educação sanitária, ambiental, patrimonial e financeira; e promover curso de capacitação de geração de trabalho e renda,
respeitando os interesses e as potencialidades produtivas e de mercado). A SECID e a SINFRA fizeram a entrega de 376 casas.
25.Acompanhamento do Projeto Cisternas - Segunda Água, que foi criado com a finalidade de garantir o acesso à água potável para as populações rurais de baixa renda, em municípios com
perfil de semiárido, a partir do armazenamento de água em cisternas e implantação de pequenas Unidades Produtivas atreladas às cisternas. A execução é uma parceria entre o Governo do
Estado e a União. A SAF fez a entrega de 441 (quatrocentos e quarenta e uma) cisternas. 
26.Realização de acessibilidade comunicacional nos vídeos institucionais relacionados à pandemia do Covid-19. Estima-se que 1.000 (mil) pessoas foram beneficiadas com a acessibilidade.
27.Realização de 586 (quinhentos e oitenta e seis) atendimentos, in loco e remoto a PCD auditiva.
28. Criação e manutenção do canal do Youtube da CIL/MA que teve 92 (noventa e dois) inscritos e 594 (quinhentos e noventa e quatro) visualizações, nos municípios de São Luís, Pedreiras,
Santa Luzia, Bacabeira, Caxias, Imperatriz, Santa Inês, Itapecuru, Trizidela do Vale, Santa Rita, Paraibano, Timon, Santa Luzia e Codó.
28.Articulação na implantação de 15 postos de RCN (unidades interligadas), priorizando municípios com maior volume de partos.
29.Realização da Operação Força Tarefa Vida- FT, na Terra Indígena Araribóia com a finalidade de combater a exploração ilegal de madeiras e apurar os crimes ambientas no interior das
terras indígenas, em Amarante.
30.Apoio com efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental/BPA e policiamentos locais da PM nas Barreiras Sanitárias definidas pela FUNAI, em parceria com a COEPI, SSP e FUNAI
31.Fiscalizações em conjunto com a FUNAI e Guardiões em áreas de invasão (Rio Gurupi, TI Awá, TI Alto Turiaçu, TI Governador, TI Araribóia, etc), em parceria com a COEPI, FUNAI,
Guardiões e SSP
32.Apoio em atividades de reavivamento de limites de Terras Indígenas com Guardiões como prevenção de incêndios florestais (equipes do BPA, GOE, Força Tática, etc.), em parceria com a
COEPI e SSP
33.Realização de escolta à indígenas em escutas realizadas pelo Programa de Proteção a Defensores de DH., em parceria com a COEPI, SSP e SMDH
34.Lançamento do Edital do MA VERDE Indígena (em fase de apoio técnico e liberação de recursos) com 1000 famílias indígenas a serem beneficiadas, em parceria com a COEPI, SAF,
AGERP e SEMA
35.Lançamento do Edital do PROCAF com 2 Associações Indígenas que apresentaram manifestação de interesse, em parceria com a COEPI e SAF

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

De forma geral entendemos que o Programa atual está adequado. 
De forma geral entendemos que o Programa atual está adequado. 

Com relação a Ação 3279- IMPLANTAÇAO DE NÚCLEOS E CENTROS DE REFERENCIA, justifica-se o não cumprimento da meta física, devido tratar de construção do Centro de Referencia
da Juventude, e esta ação encontrar-se em tratativas quanto a local, projeto técnico e serviços de construção.  

No que diz respeito a Ação 4881- PROMOÇAO EM DIREITOS HUMANOS NOS NÚCLEOS E CENTROS DE REFERENCIA, o não cumprimento da meta física, se deu em virtude de tratar de
recursos para aquisição de equipamentos para os Centros/Núcleos, só sendo possível executar, após a construção dos mesmos.

No que se refere a Ação 4856- PROMOÇAO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM deficiência, que diz respeito ao Fundo Estadual dos Direitos da PCD, justifica-se o
não cumprimento da meta física, tendo em vista que o mesmo conta apenas com orçamento, em fase de atualização da Lei de criação e captação de recursos .

As ações referentes aos demais Fundos Estaduais (4835; 4864;4633), justifica-se o não cumprimento das metas físicas, uma vez que estão com edital de seleção de projetos sociais aberto,
em fase de análise e avaliação dos projetos enviados, com previsão de  conclusão em 2021.

Com relação à Ação 4292 - EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS RESTRITIVAS E PRIVATIVAS DE LIBERDADE, a meta física planejada, precisa ser revista na forma que
atualmente é aferida, considerando que quanto menor for o número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativas, mais eficaz estará se demonstrando a intervenção das
politicas públicas para este grupo etário. Portanto deveriamos considerar o decréscimo do atendimento como positivo, devendo ser levado em consideração indicadores como a reincidência;

No que diz respeito à Ação 4735 - FORMAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, a qual incorporou como subação a 016232 - Profissionalização dos Socioeducandos, é
necessário a separação, pois a ação de formação dos operados do sistema socioeducativo é bastante específica, inclusive com nos ultimos anos conseguimos ultrapassar as metas físicas
propostas. Desta maneira, consideramos importante a separação para dar maior visibilidade à Profissionalização dos Socioeducandos. 106
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 602 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO E CONSUMIDOR

Unidade Executora: 54202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão

Problema: Baixo acesso do cidadão aos seus direitos civis básicos e das relações de consumo, considerando que os dados do IBGE (2015) apontam que 22,7% da
população não possui registro civil de nascimento e não tem acesso a outros direitos.

Objetivo: Ampliar o acesso do cidadão aos direitos civis básicos e das relações de consumo

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: 

Disponibilização de serviços (em conjunto com órgãos como ssp, receita federal, ministério do trabalho, sefaz, prefeituras, entre outros, oriundo de termos
de cooperação) através das unidades de atendimento implantadas no estado, assim como ações itinerantes oferecendo serviços básicos a população,
tendo a diretoria de orientação ao cidadão e consumidor como responsável; ações de fiscalização em parcerias com outros órgãos (ssp, vigilância sanitária,
detran, inmeq, entre outros), orientando e atuando em estabelecimentos. todas as ações informadas são monitoradas e avaliadas através de mecanismos
como relatórios emitidos pela supervisão de informática do procon (contendo o número de atendimentos realizados e fiscalizações realizadas). estas
informações são inseridas no sispca; sindec (sistema que registra as demandas dos consumidores) e no aplicativo procon que registra e informa a taxa de
resolução das reclamações.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      32.278.649,00 Atual (B):      32.745.240,83 Variação (% B/A) =      1,45

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

32.278.649,00 32.745.240,83 26.624.008,01 25.106.764,85 24.500.456,31
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

54202 - PROCON 3240 - IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE
ATENDIMENTO DO PROCON

Unidade
Implantada Unidade(s) 1 4,67 467,00% 200.000,00 400.000,00 160.970,00 160.970,00 40,24% 1.160,46%

54202 - PROCON 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 15.793.283,00 15.793.283,00 14.151.361,34 13.986.847,63 88,56% 0,00%

54202 - PROCON
4466 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO,
ESTUDOS E PESQUISAS DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR

Fiscalização
Realizada Unidade(s) 1.800 1.719 95,50% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

54202 - PROCON 4844 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO
CONSUMIDOR

Cidadão
Atendido Unidade(s) 3.430.200 2.288.982 66,73% 15.235.366,00 15.235.366,00 11.784.969,32 10.766.340,87 70,67% 94,43%

54901 - FEDC 4865 - APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E
DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR Ação Apoiada Unidade(s) 3 3 100,00% 1.000.000,00 1.266.591,83 526.707,35 192.606,35 15,21% 657,61%

TOTAL: 32.278.649,00 32.745.240,83 26.624.008,01 25.106.764,85

Média: Eficácia (B/A) = C 145,85%                        Eficiência (C/H) 382,50%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50
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          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Com a Pandemia da COVID-19 as unidades de atendimento tiveram que ser fechadas, suspendendo o atendimento à população, prejudicando a prestação de serviços, impactando no
atendimento a milhares de cidadãos no ano de 2020. Dessa forma, o PROCON teve que reduzir o atendimento em cumprimento aos protocolos sanitários de combate a COVID-19. Ressalta-se
que em virtude das dificuldades em função da pandemia, tendo em vista que as unidades ficaram sem atendimento ao público no período de março a junho de 2020, as metas planejadas para
a ação 4844 - Atendimento ao cidadão e ao consumidor, cujo produto é o cidadão atendido, resultou na diminuição expressiva de sua execução, ou seja, o cidadão deixou de ter acesso aos
diversos serviços prestados pelo PROCON.

E ainda, a ação 4466 – Gestão da fiscalização, estudos e pesquisas do código de defesa do consumidor, tem como objeto, promover intensa atividade fiscalizatória e de orientação junto às
empresas e comércio do Estado, teve reduzida suas ações de fiscalizações e de defesa dos consumidores, em virtude da restrição de viagens a diversos municípios do Estado do Maranhão,
resultando na diminuição expressiva na fiscalização do cumprimento das recomendações e protocolos sanitários de combate à pandemia, ficando adstrita à região metropolitana de São Luís/
MA.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Com a Pandemia, houve a necessidade do PROCON realizar novas estratégias de atendimento, com a implantação e utilização de call center, melhorias no aplicativo e no site do PROCON
para agendamento dos atendimentos nas unidades, evitando assim aglomerações, pois teve que reduzir sua capacidade de atendimento, resultando em 2.288.982 (Dois milhões, duzentos e
oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois) de cidadãos atendidos no ano de 2020. As ações de fiscalização conjunta do Procon/MA, Vigilância Sanitária e Polícia Militar do Maranhão
(PMMA), foram intensificadas e direcionadas desde a declaração de estado de pandemia da Covid-19, em 11 de março, e um dos objetivos foi garantir o cumprimento das medidas sanitárias
estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 35.731/2020, que trouxe novas regras para funcionamento de bancos, lotéricas e correspondentes bancários, a fim de evitar aglomerações, além de
determinações do Código de Defesa do Consumidor, finalizando em 1.719 ações de fiscalizações.

Além das ações de fiscalizações, houve aplicação das multas por aglomeração, inoperância de sistema, ausência de demarcação na área de autoatendimento, falta de álcool em gel e caixas
eletrônicos sem operação, estes foram alguns fatores que resultaram na soma de R$ 38.354.731,72 (trinta e oito milhões trezentos e cinquenta e quatro mil setecentos e trinta e um reais e
setenta e dois centavos) em multas aplicadas a agências bancárias em todo o estado.
E ainda, o Procon/MA multou em mais de R$ 2 milhões, seis instituições de ensino superior da rede privada, em São Luís. A penalidade foi estabelecida em decorrência do descumprimento da
obrigatoriedade de conceder descontos nas mensalidades durante a pandemia do Novo Conoravírus no Maranhão e omissão de informações solicitadas pelo órgão.

Por fim, o PROCON adotou todas as medidas sanitárias determinadas pelo Estado do Maranhão, com o uso de máscaras, face shield, álcool em gel, distanciamento nas unidades de
atendimento, proporcionando aos cidadãos um ambiente tranquilo, higiênico, seguro e dinâmico, além de promover e executar a Política das Relações de Consumo no Estado do Maranhão,
promover a defesa do consumidor no âmbito estadual, por meio do recebimento de reclamações e denúncias de abusos praticados por fornecedores de produtos e de serviços, bem como a
apuração desses atos, quer seja na esfera administrativa ou judicial, sendo beneficiário por estas ações todo a população maranhense.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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Em 2020, foram implantados serviços de marcação de consulta nas Policlínicas, Clínica Sorrir e Shopping da Criança, tanto nas unidades do PROCON/MA de São Luís, como no site e
aplicativo do Órgão, disponível para sistemas Android e iOS, ampliando assim o acesso às consultas especializadas e procedimentos que são ofertados nas unidades de saúde. O que se
tornou mais um canal para o cidadão realizar a marcação do atendimento sem precisar se dirigir a um dos centros de saúde. Com a parceria realizada com a Secretaria Municipal da Saúde –
SEMUS, o Procon/MA se tornou mais um canal para o cidadão ter acesso a serviços públicos, em especial a emissão de 1ª e 2ª via do cartão do SUS, tendo a comodidade de utilizar uma das
unidades do Procon/MA na cidade de São Luís – MA para obter este serviço. Por fim, o PROCON/MA e o Ministério Público Estadual, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor, ajuizaram seis Ações Civis Públicas contra 33 escolas particulares na região metropolitana de São Luís. O objetivo foi sanar as irregularidades constatadas na adoção da
metodologia bilíngue nestas instituições. 

E ainda, visando fortalecer a proteção e defesa dos consumidores, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/MA) e a Prefeitura de Grajaú assinaram o
Termo de Cooperação Técnica com o objetivo ampliar os serviços do órgão naquele município.

Nesse contexto, o PROCON/MA e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) assinaram um convênio de cooperação para a reinserção social dos internos do sistema
penitenciário do estado em serviços de estruturação das unidades do PROCON/MA. A celebração do convênio viabilizou ações previstas no Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos
do Consumidor, gerido pela SEDIHPOP, que visava, inicialmente, a confecção de mobiliário para as unidades de atendimento do PROCON/MA.

E mesmo com as restrições sanitárias, foi possível a realização da Semana Dívida Zero, ocorrida entre os dias 01 a 05 de dezembro de 2020, com o objetivo de proporcionar ao cidadão a
negociação de débitos em atraso com condições especiais de pagamento diretamente com os credores. Assim, o evento atendeu a 2.030 consumidores que tiveram a oportunidade de
negociar seus débitos e regularizar sua situação junto aos fornecedores.

O PROCON realizou 243 ações de fiscalização e monitoramento em supermercados/atacados/varejistas, entre outros foram observados os preços, data de validade, padrões de qualidade,
funcionamento de balanças. As ações foram intensificadas e visaram coibir práticas abusivas, resultando na lavratura de 133 autos de infração, 30 autos de constatação, 41 autos de
apreensão e 25 multas no valor de R$ 777.310,88 (setecentos e setenta e sete mil trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O PROCON avalia que não é necessário modificar o programa e suas ações, haja vista, que por motivos alheios no ano de 2020 não foi possível executar todas as ações planejadas, sendo
que as metas e os produtos estão bem definidos.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 193 - MAIS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade Executora: 15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

Problema: Alto índice de insegurança alimentar e nutricional

Objetivo: Reduzir o índice de insegurança alimentar e nutricional

Público Alvo: Famílias e Indivíduos em Situação de Pobreza, Vulnerabilidade e Risco Social

Estratégia de Implementação: 

Articulação de ações setoriais e o estabelecimento de parcerias, envolvendo as esferas públicas e a sociedade civil; potencialização das ações de san já
existentes através de assessoramento, capacitação, premiação, cofinanciamento de projetos de san e apresentação as agências de fomento para a
captação de recursos; descentralização de ações para entidades e municípios; celebração de convênios e contratos e constituição de parcerias públicas e
privadas.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      86.798.441,00 Atual (B):      99.909.107,13 Variação (% B/A) =      15,1

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

86.798.441,00 99.909.107,13 72.692.037,70 62.832.345,58 62.626.811,28
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

15101 - SEDES
3243 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -
SISAN

Sistema
Implantado Unidade(s) 30 18 60,00% 83.313,00 2.658.570,76 73.886,40 73.886,40 2,78% 2.158,91%

15101 - SEDES
3244 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN

Equipamento
Implantado/
Recuperado e/
ou Bem Doado

Unidade(s) 14 47 335,71% 9.556.128,00 9.610.161,83 6.189.645,71 5.796.529,23 60,32% 556,59%

15101 - SEDES 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 150.000,00 150.000,00 121.934,27 115.068,73 76,71% 0,00%

15101 - SEDES 4753 - CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Pessoa
Capacitada Unidade(s) 500 0 0,00% 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

15101 - SEDES 4781 - ALIMENTAÇÃO EM RESTAURANTES
POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS

Refeição
Fornecida Unidade(s) 8.465.828,37 6.876.184 81,22% 69.148.500,00 72.510.512,00 62.217.073,49 54.748.624,26 75,50% 107,57%

15101 - SEDES 4782 - BANCO DE ALIMENTOS Alimento
Distribuído Tonelada(s) 240 254,2 105,92% 380.000,00 974.550,00 448.000,47 104.379,95 10,71% 988,90%

15101 - SEDES 4783 - DISTRIBUIÇÃO DE LEITE Leite
Distribuído Litros 7.063.889 1.104.745 15,64% 7.400.500,00 13.925.312,54 3.641.497,36 1.993.857,01 14,32% 109,23%

TOTAL: 86.798.441,00 99.909.107,13 72.692.037,70 62.832.345,58

Média: Eficácia (B/A) = C 85,50%                        Eficiência (C/H) 560,17%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

As metas físicas e financeiras das ações 3243 e 4753 não foram alcançadas devido à pandemia da COVID-19, sendo planejadas atividades de Capacitação presencial para gestores,
professores e agentes sociais sobre Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e audiências sobre o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional que não puderam ser realizadas devido
às medidas de distanciamento social e suspensão de aulas presenciais. A meta física da Ação de Implantação de SISAN foi ampliada em função de um Convênio Federal, mas não ocorreu
execução das metas planejadas que não houve repasse da Emenda Parlamentar Federal, no valor de R$ 1.04.000,00. 
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2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Foram realizadas contratações emergenciais para fornecimento de 24.000 refeições para população em situação de rua em São Luís, bem como, a realização de contratações emergenciais
para ampliação do fornecimento de 96.491 refeições nos Restaurantes Populares – CRESAN – Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional em 22 (Vinte e dois) municípios
integrantes do Plano Mais IDH;

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

1) Realização de 01 Oficina de Operacionalização do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN); 2) Realização de dois Encontros de CAISAN municipais, o Primeiro nos
dias 15 e 16 de outubro de 2020 com a participação de 63 municípios e 171 participantes, 3)Foram realizados diversos eventos alusivos ao Dia Mundial da Alimentação, com o objetivo de
sensibilizar e mobilizar a população maranhense pela luta contra a fome;4) Registramos a adesão formal de 18 municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional SISAN no
ano de 2020, totalizando 69 adesos e 16 em processo de adesão ao SISAN, todos assessorados pelos técnicos da SASAN. 5) 2.077 Pessoas atendidas com Avaliação e Orientação Nutricional
nos Restaurantes Populares e Cozinhas; 6) 25.777 Pessoas participaram de ações educativas sobre EAN – Educação Alimentar e Nutricional; 7) 13 Pessoas participaram dos Cursos de
Oficinas culinárias/gastronomia nos restaurantes populares; 8) 25 Crianças participaram das Oficinas de Chef’s Mirins; 9) 14.800 Pessoas participaram da pesquisa de satisfação nos
restaurantes populares da capital e interior; 10) 6.871.176 Refeições servidas nos Restaurantes Populares e nas Cozinhas Comunitárias; 11) 33 Alunos do Curso Superior de Nutrição
realizaram estágio na SASAN; 12) Acompanhamento e Treinamento das equipes multiprofissionais dos Restaurantes/CRESAN’s – Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional;
13) Produção de materiais Cartilha de EAN – Educação Alimentar e Nutricional com participação dos estagiários de nutrição; 14) Inauguração de 12 (doze) Restaurantes Populares, conforme
segue: (São João do Carú, Santa Filomena, Pedro do Rosário, Araioses, Água Doce do Maranhão, Belágua, Milagres do Maranhão, Brejo de Areia, Amapá do Maranhão, Primeira Cruz, Santo
Amaro e Balsas); 15) 180 Carteiras de identificação da população em Situação de Rua para acesso gratuito aos Restaurantes Populares da grande Ilha; 16) Arrecadação de 232,2 toneladas de
alimentos em 10 meses de funcionamento DO Banco de Alimentos; Distribuição de 167 toneladas de alimentos (72% de aproveitamento) realizado pelo Banco do Alimentos; 17) 50 Entidades
da rede socioassistencial beneficiadas atendendo 8.781 pessoas, com a distribuição dos alimentos. 18) 350 famílias do Projeto COOPERAR beneficiadas parcerias entre Empresas de
Alimentos e o Banco do Alimentos; 18) Realização pelo Banco de Alimentos de   22 cursos de capacitação (alimentação alternativa, aproveitamento integral dos alimentos e boas práticas de
manipulação de alimentos) beneficiando 440 pessoas; 20) Realização de Avaliação Nutricional para 440 pessoas atendidas pelo Banco de Alimentos; 21) Ampliação da Rede de Empresas
Doadoras para o Banco de Alimentos – 60 (sessenta) Empresas de HORTIFRUT da CEASA e 05 (cinco) Lojas do Grupo Mateus. 22) A aprovação do projeto “incentivo à produção de leite”,
que contempla a construção e implantação de Usina de Beneficiamento do leite, aquisição de três caminhões baús refrigerados para distribuição do leite, aquisição de máquinas e
equipamentos para o processamento do leite, capacitação para os produtores e operadores das Usinas de Beneficiamento de Leite no valor de R$ 1.721.770,44 (um milhão setecentos e vinte
e um mil, setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) financiado pelo Fundo Maranhense de Combate à Pobreza do Estado do Maranhão – FUMACOP através de chamamento
público; 23) Foram distribuídos 1.104.745 litros de leite, em 24 municípios(Lago do Junco, Lagoa Grande, Santo Antônio dos Lopes, Lima Campos, Alto Alegre, Bernardo do Mearim, Capinzal
do Norte, Coroatá, Igarapé Grande, Lagoa das Pedras, Pedreiras, Peritoró, Timbiras, Trizidela do Vale, Lagoa dos Rodrigues, Poção de Pedras, Bacabeira, Santa Rita, Rosário, Coelho Neto,
Matões, Parnarama, Aldeias Altas e São João do Sóter), beneficiando 8.481 famílias e indivíduos, nos postos de distribuição; 236 entidades sócio assistenciais cadastradas e 233 pequenos
criadores/produtores de leite integrantes do Programa PAA modalidade leite.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O Programa 193 – MAIS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, está estruturado de acordo com o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PLANSAN, sendo o principal
instrumento da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instituída pelo Decreto nº 7.272/2010 centrado na ampliação e a oferta de alimentos saudáveis; da disponibilidade
desses produtos nas mais diferentes regiões do Estado; a educação alimentar, levando informação ao consumidor sobre a qualidade nutricional dos alimentos, e a importância da alimentação
saudável.  É fundamental a continuidade do programa na forma que foi concebido e que na agregação do processo de aprimoramento seja realizado no conjunto dos objetos de execução.
Contundo buscar-se-á em torna a Ação de Implantação de SISAN é de suma importância para o fortalecimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado, com maior
investimento por parte do governo estadual; a expansão dos restaurantes populares/CRESAN s, haja vista, com a pandemia aumento o índice de desempregados formais e consequentemente
o aumento do trabalho informal;  estender a refeição noturna (jantar) nos restaurantes populares dos municípios do interior do Estado e nos Restaurantes Populares/CRESAN s do Plano Mais
IDH e consolidar a contrapartida do valor da refeição para o usuário de R$ 1,00 (HUM REAL).
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa: 539 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

Problema: Incidência de indivíduos e famílias maranhenses em situação de pobreza, vulnerabilidade e risco social

Objetivo: Reduzir a vulnerabilidade e o risco social das famílias e indivíduos em situação de pobreza

Público Alvo: Famílias e Indivíduos em Situação de Pobreza, Vulnerabilidade e Risco Social

Estratégia de Implementação: 

Apoio técnico e financeiro que qualifiquem a gestão municipal na execução da política de assistência social em seus territórios, e a execução direta, pelo
estado, de forma regionalizada, nos territórios onde os municípios não conseguem ofertar serviços especializados, de média e de alta complexidade e
benefícios emergenciais e em situação de calamidade. a política de assistência social tem uma dimensão clara de atuação no plano material, na oferta de
benefícios e serviços para o público atendido, entre eles, o acesso à rede de serviços, seja da assistência ou de outras políticas ou setores e a concessão
de benefícios.  entretanto, uma dimensão central do trabalho social consiste em atuar na esfera do intangível, das relações sociais, das sociabilidades no
tecido social, relacionado aos vínculos, identidades e pertencimentos.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      51.039.096,00 Atual (B):      77.843.452,48 Variação (% B/A) =      52,52

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

51.039.096,00 77.843.452,48 39.769.323,94 31.996.738,41 31.475.804,43
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

15101 - SEDES 4425 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA
FATURA DE ÁGUA

Família
Beneficiada Unidade(s) 217.582 217.582 100,00% 15.000.000,00 25.400.000,00 24.067.672,45 18.719.542,28 73,70% 135,69%

15101 - SEDES 4696 - BOLSA ESCOLA Família
Beneficiada Unidade(s) 490.386 101.218 20,64% 26.660.554,00 26.610.554,00 3.103.636,64 3.003.298,78 11,29% 182,88%

15903 - FEAS
3267 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DA REDE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Equipamento
Implantado/
Recuperado e/
ou Bem Doado

Unidade(s) 94 93 98,94% 1.380.000,00 2.261.608,28 385.788,00 385.788,00 17,06% 579,99%

15903 - FEAS 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 1.372.684,00 1.549.723,49 610.902,47 571.030,68 36,85% 0,00%

15903 - FEAS 4903 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Família
Atendida Unidade(s) 12.675 1.919 15,14% 2.279.520,00 3.424.311,48 1.152.205,95 1.121.815,95 32,76% 46,21%

15903 - FEAS 4904 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Família
Atendida Unidade(s) 201.951 28.965 14,34% 2.526.717,00 14.119.309,13 9.393.225,80 7.420.534,65 52,56% 27,29%

15903 - FEAS 4905 - APRIMORAMENTO DO SUAS Serviço
Qualificado Unidade(s) 3.588 1.478 41,19% 1.339.755,00 2.267.457,73 204.818,42 204.818,42 9,03% 456,03%

15903 - FEAS 4906 - PROMOÇÃO DA
INTERSETORIALIDADE

Serviço
Qualificado Unidade(s) 23.640 17.852 75,52% 479.866,00 2.210.488,37 851.074,21 569.909,65 25,78% 292,90%

TOTAL: 51.039.096,00 77.843.452,48 39.769.323,94 31.996.738,41

Média: Eficácia (B/A) = C 45,72%                        Eficiência (C/H) 215,13%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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A Pandemia causou inúmeros impactos para a execução da Política Nacional de Assistência Social, não seria diferente para a SEDES, enquanto Órgão Gestor desta política no Estado do
Maranhão. A partir da decretação do Estado de Calamidade Pública, a Política de Assistência foi incluída como serviço essencial. Então, as atividades decorrentes do atendimento às novas
demandas impostas pela pandemia, bem como aquelas já planejadas, foram organizadas de acordo com o que preconizam as medidas de segurança quanto à prevenção a contaminação pela
Covid – 19, tanto em relação aos trabalhadores da Secretaria, como ao público atendido. Em relação ao impacto da pandemia na execução do planejamento inicial de 2020, referente às
subações da Superintendência de Gestão do SUAS - Ação 4905- Aprimoramento do SUAS, uma das áreas estratégicas da Secretaria Adjunta de Assistência Social que tem como objetivo
contribuir para aprimoramento, fortalecimento e efetivo funcionamento do Sistema Único de Assistência Social-SUAS,  foi possível observar as ações não realizadas  que tiveram a recriação de
arranjos programáticos para atender demandas decorrentes da pandemia.  Evidentemente a ação teve no seu planejamento inicial uma baixa execução devido a evolução da pandemia e
pouco se sabia sobre a sua dinâmica de duração, sendo naquele momento difícil de mensurar os seus impactos, o que resultou o percentual de 41,19% de eficácia na ação descrita. Dessa
forma, algumas subações foram suspensas ou mesmo canceladas e novas subações foram criadas, considerando o contexto da pandemia. As áreas de Proteção Social Básica e Especial da
Secretaria Adjunta de Assistência Social - SAAS tiveram seus planejamentos alterados, inclusive com remanejamento de recursos para outras ações consideradas fundamentais no atual
contexto. À exemplo disto citamos a subação 15158 - Capacitação – Gestão do Trabalho SUAS, onde foi remanejado o valor de R$ 2.636.227,23 (Dois milhões seiscentos e trinta e seis mil,
duzentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), para atender demandas decorrentes da pandemia, uma vez que fora autorizado a despesa pela Lei Federal Nº 14.029/2020 de 28 de
Julho de 2020, que dispõe sobre a transposição e a reprogramação de saldos financeiros constantes dos fundos de assistência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
provenientes de repasses federais. Destaca-se nesse contexto, a Ação 4904 – Proteção Social Especial, que tem como objetivo a modalidade de atendimento destinada a famílias e indivíduos
que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas
socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Para o atendimento das especificidades que determinam a atuação dos Serviços da Proteção Social Especial, o
planejamento inicial teve uma baixa execução, tendo em vista a não realização das atividades que exigiam a implementação de forma presencial, contudo, foi necessário o remanejamento de
recursos para outras ações e o incremento de outras fontes de recursos para atendimento às demandas geradas pela pandemia. Mudanças de uma área para outra foram necessárias, com a
criação de novas subações. Em síntese, destacamos que em função da pandemia ocasionada pela COVID 19, apontam-se alguns significativos impactos ocorridos na operacionalização do
Programa em 2020, relacionado à execução das ações de monitoramento, apoio técnico e capacitações presencias e o outro impacto, no tocante à reorganização das equipes técnicas da
SAAS, por nível de proteção, compatibilizando escalas presenciais e atendimentos remotos, principalmente, dos profissionais do grupo de risco.  No âmbito da Ação da Proteção Social
Especial, destacamos os prejuízos relacionados à execução direta dos CREAS Regionalizados, assim como da Oficina de Capacitação e sistematização do Plano Estadual de atendimento às
Pessoas em Situação de Rua do Maranhão.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.
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A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio das 03 áreas estratégicas (Gestão do SUAS, Proteção Básica e Proteção Especial), desenvolveu ações e/ou atividades para o
enfrentamento da COVID-19, a saber: organização e estruturação de serviço de apoio às famílias com óbito por covid-19, em articulação com a Secretaria Estadual de Saúde – SES, por meio
dos plantões de atendimento direto as famílias e da concessão de urna funerária às vítimas em situação de vulnerabilidade e que eram do interior do Estado ; Realização de repasse de recurso
financeiro a 02 municípios com maior incidência de óbitos por COVID-19 que realizaram despesas funerárias com indivíduos de famílias em maior situação de riscos e vulnerabilidades sociais;
Aquisição de material de consumo do tipo gêneros alimentícios para a Unidade de Acolhimento Solar do Outono com vistas a potencializar a alimentação ofertada aos 40 idosos acolhidos,
assegurando a prevenção às questões relacionadas à COVID-19; Oferta de alimentação (almoço e jantar) para 372 pessoas em situação de rua que foram  acolhidas no Castelão, unidade de
acolhimento provisório em virtude da pandemia gerida pela SEMCAS, entre os meses de março e  julho, assim como a oferta de alimentação aos 61 acolhidos no Centro de Acolhimento
Provisório dos Combonianos, outra unidade de acolhimento provisória da SEMCAS em virtude da pandemia; Realização de repasse de recursos financeiros a 09 Comunidades Terapêuticas do
Estado do Maranhão, de natureza filantrópica, cujo objetivo é o acolhimento de pessoas usuárias de substâncias psicoativas para tratamento durante a COVID-19.  Houve também a aquisição
de material de consumo do tipo EPI’s  para o Solar do Outono e outras 07 Instituições de Longa Permanência para Idosos do Estado, visando a proteção e prevenção contra a COVID-19;
Aquisição de alimentos não perecíveis para doação às Organizações da Sociedade Civil – OSC, que executam serviços de acolhimento para pessoas idosas, crianças, adolescentes e
comunidades quilombolas;  Aquisição de material de consumo, como: higiene e limpeza, fraldas, EPI’s para doação às organizações da Sociedade Civil e População em Situação de Rua;
Aquisição de materiais permanentes e de consumo para doação às pessoas em situação de rua e que foram inseridos, durante a pandemia, em programas de habitação e aluguel social, com
vistas ao fortalecimento da saída das ruas e retorno à moradia; Fornecimento de quentinhas (almoço e jantar), durante os finais de semana e feriados, para as pessoas em situação de rua, em
articulação com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social - SEMCAS.  Todavia, entre estas ações descritas no parágrafo anterior, somente a oferta das quentinhas para as
pessoas em situação de rua durante finais de semana e feriado teve início efetivo em 2020.  Distribui-se 800 unidades em 2020, as demais foram ofertadas em 2021. As demais ações, apesar
de iniciadas em 2020, tiveram entregas efetivadas no ano de 2021; Aquisição de Equipamentos e/ou materiais permanentes – proteção Social de emergência - Covid-19; Equipamentos de
Informática – proteção social de emergência - Covid-19 para a sala de monitoramento remoto, equipes dos serviços regionalizados de média complexidade e sala de vídeo conferencia do
CEAS;  Coordenação e elaboração, em articulação com outras secretarias, do Plano Estadual de Contingência para Proteção Social a Públicos Vulneráveis aos Efeitos da Pandemia
COVID-19; Elaboração conjunta de Nota de Recomendação para funcionamento dos serviços da PAS durante a pandemia; Inauguração de sala de vídeo conferencia, para reuniões e
monitoramento à distância; Entrega de 36 carros da Assistência Social a municípios habilitados, para dar suporte as atividades desempenhadas pelo Centro de referencia especializado de
assistência social e unidades de acolhimento; Ampliação das Campanhas sobre Tarifa Social de Energia Elétrica e Auto Identificação de Povos e Comunidades Tradicionais, no valor de R$:
10.000,00, atendendo 108 mil famílias dos 217 municípios; Aquisição de 300 equipamentos e materiais permanentes COVID – 19, TOTENS de aspersão de álcool em gel, totalizando 236
unidades para os equipamentos de Assistência Social – CRAS e 64 distribuídos para os Conselhos Estaduais ( CEAS, CEIR, CONSEA, CEDCA, CEI), Solar do Outono, Banco de Alimentos,
Restaurantes Populares e SEDES, recurso no valor de R$: 134.000,00; Realização de Web Conferência de Escutas Regionalizadas com agentes públicos, com a finalidade de identificar as
barreiras de acessos aos benefícios socioassistenciais como: Auxílio Emergencial, Bolsa Família, BPC, Tarifa Social de Energia Elétrica e Bolsa Escola, atendendo a 217 municípios e 190.000
unidades consumidoras com Isenção temporária do pagamento da fatura referente aos serviços prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, em tempos de
Pandemia da Covid-19 para as categorias e consumidores de baixa renda identificados pelo CadÚnico. Todas estas inciativas citadas acima foram primordiais para assegurar o apoio
necessário aos municípios e Organizações da Sociedade Civil, especialmente aquelas que executam Serviços de Acolhimento Institucional de Crianças, Adolescentes, idosos e Comunidades
Terapêuticas. Ainda, foi possível, atender as demandas surgidas a partir do que era emergencial, diante do contexto do Estado e dos Municípios, com o processo de disseminação do vírus da
Covid – 19.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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Capacitação para os trabalhadores do SUAS- Capacita SUAS (modalidade remota), resultando em aditivo de prazo e desdobramentos do Plano de Trabalho. Na Ação 4904- Proteção Social
Especial, destacamos execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, pela Instituição de Longa Permanência para Idosos/Solar do Outono. Identificam-se os resultados
alcançados por meio da oferta dos Serviços de limpeza e conservação; do material de consumo (água mineral, gás e material de higiene e limpeza); da locação de veículos; do contrato de
combustível; oferta de alimentação perecível e não perecível e da lavagem de roupa, bem como, o  atendimento aos idosos acolhidos existe uma equipe técnica formada por psicólogos,
assistentes sociais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, maqueiro, nutricionista e médico.  No total foram realizados 110.185
(cento e dez mil, cento e oitenta e cinco) atendimentos no ano para um quantitativo de 40 idosos acolhidos. Tudo isto incide na oferta qualificada e na proteção integral aos idosos acolhidos no
Solar do Outono. Além do Solar do Outono, ressaltamos também a 1ª edição do Selo: MUNICÍPIO SEM TRABALHO INFANTIL, que objetivou o reconhecimento estadual das experiências
exitosas na execução do PETI no âmbito municipal, por meio do desenvolvimento de Ações Estratégicas que impactaram na identificação e redução do Trabalho Infantil e que se destacaram
no aperfeiçoamento da gestão do programa. Todo este processo foi realizado em 2020, porém a premiação aos 25 municípios maranhenses que mais se destacaram no combate ao trabalho
infantil foi realizada em 2021.  Destacamos ainda o Cofinanciamento Estadual para 01 Município no que se refere ao Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; a entrega de água e
cestas básicas aos municípios em situação de calamidade pública, em decorrência das chuvas e deslizamentos, atendendo 6.000 famílias atingidas; o Cofinanciamento dos Centros Dia
(Infantil e Jovens/Adulto), atendendo 1.440 pessoas e o repasse de recurso financeiro para 04 Organizações da Sociedade Civil que executam os Serviços de Acolhimento para Idosos em
ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) visando garantir o  atendimento de qualidade aos idosos do Estado que se encontram em situação de risco e que necessitam de amparo
institucional. Na Ação 4903- Proteção Social Básica destacamos a concessão de cofinanciamento de Benefício Eventual que alcançou 1.234 famílias/indivíduos que foram atendidas com
Benefícios Eventuais (auxílio natalidade e funeral) por meio de transferência do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para Fundos Municipais de Assistência Social- FMAS,
contemplando, o cofinanciamento de 40 municípios.   Em relação ao Programa Bolsa Escola, o mesmo fora executado, prioritariamente, nos 30 municípios de Menor IDH, forma beneficiados
52.139 alunos, com idade entre 04 a 17 anos, matriculados na rede pública, cujos pais sejam beneficiários do programa Bolsa Família, bem com, 146 estabelecimentos comerciais
credenciados, forneceram material escolar.  E ainda se ressalta o pagamento temporário da fatura referente aos serviços prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão –
CAEMA, com atendimento de 27.582 Unidades Consumidoras Residenciais isentas do pagamento da fatura de água, com o consumo de até 25 m³, cujo titular esteja inscrito no CADúnico,   Na
Ação 4906- Promoção da Intersetorialidade, no Programa Primeira Infância no SUAS, realizou-se capacitação de 482 pessoas, dentre Supervisores e Visitadores, possibilitando a realização de
150.609 visitas domiciliares e o acompanhamento às 40.341 pessoas beneficiárias, dentre crianças de 0 – 6 anos e gestantes.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O desenho do Programa Promoção e Proteção Social não previa a excepcionalidade de uma emergência sanitária.  Diante desse cenário inesperado, pelo enfrentamento do COVID-19, novos
desafios são apresentados às gestões, inclusive a de riscos, para evitar descompassos quanto à implementação das normativas da Política de Assistência Social, implicando na necessidade
de reformulação de seus planejamentos, incluindo o orçamentário e financeiro, para garantir a oferta dos serviços, o que evidencia a necessidade do conhecimento e análise das desproteções,
a capacidade de oferta da Política de Assistência Social, ou seja, a cobertura do SUAS, bem como a importância dos trabalhadores nas respostas a essas demandas, o que implica na
necessidade de adoção de mecanismos que garantam o pleno funcionamento do SUAS. Diante do exposto acima, considerando o que foi planejado na ação 4904- Proteção Social Especial, e
o que foi executado, podemos afirmar que mesmo com o percentual de 27% de eficiência, em função da Pandemia, tivemos eficácia no que foi executado, principalmente no que se refere ao
apoio aos Serviços de Acolhimento. Isso se concretiza quando a meta física de atendimento a ser realizada foi prejudicada, especialmente as ações de execução direta e que exigiam a
presença física nas atividades e no atendimento ao público. Com a Pandemia, houve necessidade de isolamento social dos acolhidos e realizar ações de prevenção à contaminação pelo vírus
da Covid – 19, que exigiu inclusive, no caso do Serviço de Acolhimento de execução direta, o aumento dos custos financeiros, tendo em vista a necessidade de aquisição de maior quantidade
e diversidade de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e reforçar as atividades de higiene e limpeza. Mesmo com esses investimentos, tendo em vista que a Pandemia não cessou,
havendo inclusive no país e no Estado uma nova onda de contaminação, com um aumento do número de pessoas infectadas e de óbitos, será necessário a continuidade e o investimento em
novas ações de prevenção e de cuidados a população, especialmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e pessoal. Isto posto, sugere-se que o Programa
Proteção e Promoção Social tenha sua dotação orçamentária modificada, alterando e aumentando assim sua previsão, considerando que o objetivo do mesmo consiste em promover o acesso
às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social aos serviços socioassistenciais ofertados pelo Estado, através da Política de Assistência Social, contribuindo, assim, para
a garantia de direitos da população maranhense. Considerando também a importância e responsabilidade do Estado no que se refere ao Cofinanciamento de Benefícios e Serviços da Política
de Assistência Social, é essencial a ampliação do Cofinanciamento aos municípios elegíveis para atender  as 4 (quatro) modalidades  instituídas na LOAS -Lei Orgânica da Assistência Social:
Natalidade, Funeral, Vulnerabilidade Temporária e Calamidade Pública, assim como a manutenção do Cofinanciamento do Serviço de Medidas Socioeducativas, dos Centros Dias e a
ampliação para os Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes do Maranhão. E finalmente passa o Maranhão a conviver com o aumento das desigualdades sociais. Essas por sua
vez exacerbam os efeitos da pandemia e será necessário discutir e formular novas políticas nacionais que tenham como base além da economia, a proteção social, mas que estejam
articuladas com as diretrizes de Governo do Estado do Maranhão. 
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 A desaceleração das atividades do comércio, da prestação de serviços e da indústria, 
causada pela pandemia, impactou a arrecadação de maneira direta em todo o país. No 
Maranhão, os 2º e 3º bimestres de 2020 registraram as maiores quedas nas receitas de 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria. No entanto, a partir do 4º bimestre, houve 
sinalização de recuperação das atividades e, consequentemente, maior arrecadação 
tributária. Assim, apesar do contexto da crise pandêmica, a arrecadação própria do 
Estado registrou incremento de 2,9% em 2020 em relação ao ano anterior. 

 Destaca-se o ICMS, que pelo 5º ano consecutivo apresentou aumento em relação ao total 
arrecadado no exercício anterior. No ano de 2020, os recursos provenientes do tributo 
representaram peso de 38% em relação a Receita Corrente total. Por outro lado 
as transferências do FPE, formado por recursos da arrecadação federal de IR e IPI, 
registrou queda de 4,09%.  

 Em função da situação atípica do ano considerado, o Governo estadual implementou 
algumas medidas contracíclicas objetivando minimizar os efeitos da crise no mercado, por 
meio da postergação de prazos de pagamento e diminuição de alíquotas afim de auxiliar 
os pequenos negócios.  

 Durante o período em questão o Maranhão ocupou, juntamente com os estados de 
Rondônia e Paraná, a 4º maior posição de Estado a realizar investimentos em proporção à 
sua Receita Corrente Líquida (8%), ficando atrás apenas do Pará, Espírito Santo, Alagoas e 
Ceará.  

 Mesmo em um ano marcado por medidas de restrições devido à pandemia, as avalições 

da Moody’s e Fitch Ratings, agências internacionais de risco que avaliam o Maranhão, 

atribuíram o panorama das contas públicas como estável, com riscos atrelados aos 

resultados nacionais por conta da relativa dependência da atividade econômica nacional.  

 

GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE  

Fonte: SEPLAN/MA. 

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
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O MARANHÃO BATE RECORDE NO NÚMERO DE CONCESSÕES DE PENSÕES 

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

Fonte:  SEPLAN/MA 
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 O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV) bateu recorde no 

número de concessão de pensões no mês de agosto de 2020, totalizando 126 novos 

pensionistas, em comparação à agosto de 2019, que foram apenas 49. Desde a criação do IPREV, 

este foi o maior número de pensões implantadas em um único mês. Em relação ao resultado 

anual, foram 517 aposentadorias e 772 pensões por morte. 

 Em 2020 o IPREV adotou um conjunto de medidas que já estavam em curso, mas que foram 

agilizadas devido à pandemia da Covid-19, como o funcionamento do Sistema de Pedidos de 

Pensão através de uma plataforma online. Em relação ao Sistema de Perícias Médicas, em julho 

de 2020 o Instituto contabilizou mais de 1,5 mil acessos no primeiro mês de funcionamento da 

plataforma. O objetivo foi garantir conforto no atendimento, e celeridade aos segurados.  

 Em 2020 a principal mudança no sistema de previdência do Estado do Maranhão foi realizada em 

decorrência da Lei Complementar n° 224, de 9 de março de 2020. A Lei dispõe sobre a concessão 

da pensão militar, sobre a contribuição dos militares e pensionistas para custeio da inatividade e 

da pensão militar em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 

2019, e dá outras providências. O novo regramento legal expandiu o tempo de contribuição 

necessário à elegibilidade da aposentadoria e aumentou também a base de cálculo de 

contribuição dos segurados militares, apesar de a alíquota de contribuição ter reduzido de 11% 

para 10,5%. 

 

 
 

Fonte:  Governo do MA/Iprev 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 353 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 58204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão

Problema: Fragilidade da gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais.

Objetivo: Gerenciar a execução e o controle do regime próprio de previdência social dos servidores públicos estaduais

Público Alvo: Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 

Disponibilizar informações online transparentes sobre contratos, folhas de pagamento e demais informações para prestação de contas à sociedade;
estabelecer canal de ouvidoria para melhoria contínua do atendimento aos servidores; estudos, levantamento de dados previdenciários, aprimoramento da
legislação específica, possibilidade de adoção de previdência complementar; aumento da alíquota de contribuição de servidores ativos, inativos e patronal;
rentabilização do capital de contribuição, rentabilização/capitalização do patrimônio imobiliário.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      20.965.705,00 Atual (B):      23.589.553,00 Variação (% B/A) =      12,51

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

20.965.705,00 23.589.553,00 19.576.253,45 18.585.926,90 18.527.762,31
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

58204 - IPREV 4605 - VALORIZAÇÃO DO APOSENTADO Aposentado
Beneficiado Unidade(s) 100 15.641 15.641,00% 50.000,00 123.485,00 123.485,00 0,00 0,00% 0,00%

58204 - IPREV 4618 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 20.915.705,00 23.466.068,00 19.452.768,45 18.585.926,90 79,20% 0,00%

TOTAL: 20.965.705,00 23.589.553,00 19.576.253,45 18.585.926,90

Média: Eficácia (B/A) = C 7.820,50%                        Eficiência (C/H) 0,00%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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Logo no inicio da pandemia da COVID-19 o IPREV instituiu o regime de teletrabalho no intuito de dar continuidade as suas atividades. Nesse contexto foi possível prosseguir com a execugao
dos seguintes projetos: Projetos executados por meio de teletrabalho: Sistema de Requerimento de pensão, sistema de requerimento de perícias médicas, revisao de indeferimentos de analise
de compensação previdenciária, levantamento da situação dos bens imoveis do FEPA e Diagnostico do Pro-Gestao RPPS. No entanto alguns projetos tiveram que ser prorrogados para 2021:
Revisão do Regimento Interno , Recadastramento dos INATIVOS , Sistema de Requerimento de Aposentadoria, Sistema de Processo Administrativo Eletronico, Digitalização dos Dossiês dos
Segurados Aposentados do IPREV, Guia para Manualização e Mapeamento de atividades e rotinas, Reforma das instaIações do Centro Social dos Servidores do Estado do Maranhao , Escola
da Previdência e Manual da Assessoria de Controle Interno. Buscando atender a população e garantir a continuidade dos servi§os prestados aos beneficia rios, ao mesmo tempo que zelamos
pela segurança dos servidores do IPREV e do nosso publico , foram desenvolvidos e implantados os Sistemas de Pericias Médicas e de pedidos de Pensao , além de criação de conta oficial
no Instagram e atendimento telefônico e por whats app. Dentre os resultados dessa transformação digital destacam-se: recorde de
acesso no sistema de Perícia Médica. registrando 1,5 mil acessos em um mês, e redução do tempo médio de analise e concessão do beneficio de pensão por morte, que passou de 6 meses
para 6 dias.

Ainda no âmbito da inovação no Serviço Publico, com intuito de garantir a comprovação do exercício efetivo dos cargos, como também, assegurar a saúde e a prevenção ao COVID- 19 a seus
colaboradores, lançou a Plataforma On-Line de Recadastramento voltada para os servidores ativos do IPREV.

Outra ação de destaque foi a utiIização de solução para atendimento WhatsApp com varios usuários simultâneos, no intuito de facilitar a contato dos beneficiários do RPPS com o IPREV.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Buscando atender a população e garantir a continuidade dos servi§os prestados aos beneficia rios, ao mesmo tempo que zelamos pela segurança dos servidores do IPREV e do nosso
publico , foram desenvolvidos e implantados os Sistemas de Pericias Médicas e de pedidos de Pensao , além de criação de conta oficial no Instagram e atendimento telefônico e por whats app.
Dentre os resultados dessa transformação digital destacam-se: recorde de
acesso no sistema de Perícia Médica. registrando 1,5 mil acessos em um més, e redução do tempo médio de analise e concessão do beneficio de pensão por morte, que passou de 6 meses
para 6 dias. Ainda no âmbito da lnovação no Serviço Publico, com intuito de garantir a comprovação do exercício efetivo dos cargos, como também, assegurar a saúde e a prevenção ao
COVID- 19 a seus colaboradores, lançou a Plataforma On-Line de Recadastramento voltada para os servidores ativos do IPREV. 
Outra ação de destaque foi a utiIização de solução para atendimento WhatsApp com varios usuários simultâneos, no intuito de facilitar a contato dos beneficiários do RPPS com o IPREV.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Foram  realizados 15.641 atendimentos pelo Programa PAI. 2. 459 atendimentos realizados pela Diretoria de Pericias Médicas; 1.977 Aposentadorias implantadas na folha de pagamento; 770
Pensões implantadas na folha de pagamento.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Não serão necessárias aIterações no momento , mas é possível que no futuro seja necessário reduzir a meta física da agao ”4605 — VALORIZA/AO DO APOSENTADO", para adaptar-nos ao
‘novo normal" trazido pela Pandemia do COVID-19, uma vez a maioria dos atendimentos do Programa PAI são presenciais.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 211 - REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

Unidade Executora: 11103 - Procuradoria Geral do Estado

Problema: Elevada demanda para defesa e representação judicial e extrajudicial do estado.

Objetivo: Defender os interesses do Estado em juízo e assessorar todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, por meio de uma advocacia preventiva,
implantação do sistema de gerenciamento de processos judiciais e administrativos

Público Alvo: Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta

Estratégia de Implementação: 

Interlocução com a administração pública estadual e poder judiciário, os quais atuam como beneficiário e parte interessada, respectivamente, bem como
outros órgãos de natureza finalística do estado para o acompanhamento da implementação das respectivas políticas públicas, evitando-se possíveis
judicializações contra o estado do maranhão e garantindo a celeridade na prestação de informações para instrução processual. o programa se caracteriza
ainda por ser uma política contínua, por isso, deve ser mantido um acompanhamento dos indicadores e comunicação mensal através da comunicação
oficial visando o repasse de informações para confecção das defesas e software interligado com os principais sistemas do estado, pje e themis (do tribunal
de justiça) para tramitação processual.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      57.153.837,00 Atual (B):      57.153.837,00 Variação (% B/A) =      0

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

57.153.837,00 57.153.837,00 46.421.005,71 46.188.665,98 46.187.079,64
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

11103 - PGE 2478 - DINAMIZAÇÃO DO CENTRO DE
ESTUDOS

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 228 1.165 510,96% 760.000,00 760.000,00 21.200,00 21.200,00 2,79% 18.317,61%

11103 - PGE 3073 - MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Gestão
Modernizada R$ 1 0 0,00% 481.285,00 481.285,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

11103 - PGE 3289 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE

Sede
Construída e/ou
Unidade
Implantada

Unidade(s) 1 0 0,00% 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

11103 - PGE 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 54.012.552,00 54.012.552,00 46.273.818,68 46.041.478,95 85,24% 0,00%

11103 - PGE 4897 - ASSESSORAMENTO E
REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO

Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 1.300.000,00 1.300.000,00 125.987,03 125.987,03 9,69% 0,00%

TOTAL: 57.153.837,00 57.153.837,00 46.421.005,71 46.188.665,98

Média: Eficácia (B/A) = C 102,19%                        Eficiência (C/H) 3.663,52%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50 128
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          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Com a declaração de pandemia, em virtude da COVID-19 e imposição de medidas restritivas, para evitar a circulação e propagação do vírus, em meados de março de 2020, houve a
necessidade de se replanejar algumas atividades e projetos nesta Procuradoria Geral. As atividades de capacitação ocorreram de forma ‘online’, propiciando a maior participação dos
servidores aqui lotados, bem como adesão de servidores lotados em outros órgãos, transformando a PGE/MA, dentro de seu escopo de trabalho, em uma importante instituição de intercâmbio
de conhecimento jurídico. Este fato é comprovado ao confrontar a meta de capacitação estipulada. Foram atingidas 1.165 pessoas, quando imaginava-se capacitar apenas 228. Por outro lado,
os projetos de modernização, através de reformas e ampliações das unidades regionais e construção do prédio sede foram, neste momento, paralisados. Entende-se que a continuidade da
pandemia requer maior perícia no uso dos recursos públicos, por meio da priorização de ações e despesas.  

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Para enfrentamento da COVID-19, foi elaborado um Manual de boas práticas que continua sendo posto em execução por seus servidores, com destaque ao rodízio, em turnos de trabalho,
para manutenção do distanciamento social. Além disso, na defesa e representação judicial do Estado, a PGE/MA logrou êxito com os seguintes feitos: 1) Ação judicial garantiu ao Estado do
Maranhão o direito de conceder isenção de ICMS nas operações de importação, internas e interestaduais de respiradores e outros equipamentos destinados ao tratamento da COVID-19, sem
prévia autorização do CONFAZ; 2) Êxito em demanda judicial que permitiu ao Estado do Maranhão editar normas que isentem ou autorizem incentivos fiscais do ICMS incidente sobre
operações com mercadorias destinadas à prevenção da COVID-19, sem prévia autorização do CONFAZ; 3) Suspensão da dívida com a União, com utilização dos valores no combate à
pandemia; 4) Liberação de recursos do Fundo da Amazônia para aplicação em ações de combate à COVID-19; 5) Ação judicial determinou a entrega ao Estado do Maranhão de 107 (cento e
sete) respiradores adquiridos pelo ente e requisitados pela União.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Como consequência do caos proporcionado pela pandemia e da imposição de um balanceamento do pacto federativo, o ano de 2020 foi singular à Procuradoria Geral do Estado do Maranhão.
Segundo o Relatório Anual da Corregedoria Geral da PGE/MA, as atividades desempenhadas renderam ao erário uma economia de R$ R$ 4.130.928.851,05 (quatro bilhões, cento e trinta
milhões, novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos). Destacam-se os seguintes feitos: 1) Renegociação de débito com o Banco Merril Linch; 2) Sucesso
na defesa do Estado do Maranhão em diversas ações judiciais em que contribuintes do ICMS pleiteavam moratória de seus débitos; 3) Reestabelecimento dos efeitos da Lei Estadual nº
10.072, de 2014, que torna obrigatória a instalação de divisórias individuais entre os caixas e o espaço reservado aos clientes que aguardam atendimento; 4) Suspensão de penhora judicial
requerida por pessoa jurídica e incidente sobre valores devidos pelo Estado do Maranhão à empresa de construção civil e relacionados com a realização de obra pública em andamento, sendo
que a efetivação da penhora comprometeria a execução do contrato administrativo; 5) Reconhecimento de que a parcela do ICMS que é constitucionalmente destinada aos Municípios incide
apenas sobre o imposto efetivamente recolhido, não comportando valores não recebidos pelo Estado em razão da concessão de benefício fiscal; 6) Liberação das obras de prolongamento da
Avenida Litorânea e Parque do Rangedor. Na seara fiscal, destaca-se ainda o alcance de margem de recuperação fiscal de 2,75%, resultado das diversas medidas adotadas para
fortalecimento das Procuradorias Fiscais, dentre as quais, ainda em 2019, da Coordenadoria Fiscal.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.
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Entende-se que a utilização de ferramentas de capacitação online tende a ser mantida, mesmo com flexibilização de medidas restritivas e avanço da vacinação. Por isso, a nova realidade
condiciona ao aumento da meta física de capacitação. Assim, para os próximos 03 exercícios, objetiva-se, anualmente, a participação de 1.000 servidores (incluindo servidores de assessorias
jurídicas da administração direta e indireta) em nossos cursos/eventos de capacitação. Tal mudança encontra-se embasada na estratégia de interlocução com a administração pública estadual.
Além disso, a ação 3073 (Modernização de Unidades da Procuradoria Geral do Estado) ficará melhor desenhada ao se alterar o produto inicialmente registrado. Acredita-se que o novo produto
deverá ser “Unidade Construída/Reformada”, código 255. No mais, entende-se que os outros atributos seguem bem definidos.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 317 - GESTÃO GOVERNAMENTAL

Unidade Executora: 11109 - Casa Civil

Problema: Insuficiência dos mecanismos de assessoramento ao governador do estado relativo à articulação institucional e política na administração pública estadual.

Objetivo: 

Assistir direta e imediatamente o Governador do Estado na articulação com órgãos e entidades das outras esferas de governo, na coordenação da atuação
dos órgãos regionais, relações com a sociedade, representação governamental, relações institucionais e políticas com os poderes legislativo e judiciário do
estado do maranhão, bem como o Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual e na coordenação e acompanhamento dos projetos do programa de
financiamento do BNDES no estado

Público Alvo: Entidades e Órgãos da Administração Estadual Direta e Indireta

Estratégia de Implementação: 

A condução dos trabalhos para implementação do programa contará com uma equipe técnica de desenvolvedores qualificados da casa civil em conjunto
com os técnicos da secretaria adjunta de tecnologia da informação - seati, da equipe técnica da assessoria de planejamento e ação governamental, bem
como o corpo jurídico da casa civil e demais colaboradores envolvidos no gerenciamento e implantação do programa, garantindo a publicidade e
transparência dos jurídicos e administrativos do estado, bem como, da modernização tecnológica do parque gráfico do diário oficial do estado, da gestão,
coordenação  acompanhamento dos projetos do programa de financiamento do bndes/estado do maranhão.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      37.536.071,00 Atual (B):      37.241.071,00 Variação (% B/A) =      -0,79

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

37.536.071,00 37.241.071,00 27.571.509,39 27.356.712,31 27.356.712,31
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

11109 - CC 3274 - MODERNIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO

Diário Oficial
Estruturado Unidade(s) 1 1 100,00% 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

11109 - CC 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 36.896.071,00 36.696.071,00 27.571.509,39 27.356.712,31 74,55% 0,00%

11109 - CC 4695 - GESTÃO DE ATOS JURÍDICOS E
ADMINISTRATIVOS

Ato
Governamental
Disponibilizado

Unidade(s) 1 1 100,00% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

11109 - CC 4863 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Articulação
Institucional
Efetiva

Percentual 100 100 100,00% 160.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 37.536.071,00 37.241.071,00 27.571.509,39 27.356.712,31

Média: Eficácia (B/A) = C 75,00%                        Eficiência (C/H) 0,00%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF
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1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Com a pandemia do COVID-19 a maior parte das negociações com atores internacionais ficaram travadas a exemplo do Parque Siderúrgico CBSTeel onde no ano de 2020 a empresa manteve
seus negócios voltados para as questões internas na China. Em tempo o Maranhão permanece na expectativa do projeto da refinaria, da esmagadora de soja e da montadora de veículos da
linha amarela, mas o cenário atual atrasou as negociações e espera-se um ambiente propício em um futuro próximo.
Outro exemplo foi as tratativas com a empresa Elbit Systems, empresa de segurança cibernética que desenvolve sistemas eletrônicos de proteção e detecção de invasões em database,
centrais de dados e centros de informática de empresas e países que ficou comprometido as negociações em função da pandemia do novo coronavírus, os especialistas da empresa não
puderam comparecer ao Maranhão para fazer os diagnósticos necessários para a integração do sistema da Polícia Civil com o software e hardware que a instituição estava ofertando.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Considerando o estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa
Viral), declarado por meio do Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, a Casa Civil estabeleceu regras adicionais mediante Portarias às medidas sanitárias gerais estabelecidas no Decreto
nº 35.831, de 20 de maio de 2020 em todas as Regiões de Planejamento do Estado do Maranhão. Paralelo a isso, a Secretaria de Estado Extraordinária de Relações Institucionais, ligada à
Casa Civil, distribuiu, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e a Secretaria de Governo (SEGOV), máscaras de proteção em TNT à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís (APAE), entidade cadastrada no Programa Maranhão Solidário, para o combate a doença da COVID-19. Os produtos foram confeccionados por
internos do sistema prisional e a produção inicial foi de um milhão de máscaras de proteção TNT para atender as necessidades do Poder Executivo no combate à pandemia, também foram
distribuídos pela SRI, em parceria com a Rede Bem, 700 cestas básicas e 200 kits de higiene pessoal para instituições filantrópicas e 540 máscaras às Comunidades Terapêuticas.  
Com as articulações desenvolvidas pela Vice-Governadoria foi possível celebrar parcerias com as empresas internacionais onde a CBSTeel doou ao Maranhão cerca de 80 mil máscaras e 20
mil luvas, da XCMG 30 mil máscaras e do Consulado Geral da China 10 mil máscaras N95. Podemos destacar também, o Porto São Luís, com investimentos de empresários da China e Brasil
que doou no auge da crise sorológica, 50 mil luvas de uso médico para o Estado do Maranhão.  Em relação as ações internas de combate ao COVID-19 o órgão adotou procedimentos de
acordo com os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e do Governo do Estado, tais como: Sanitização total do Edifício João Goulart, sede da Casa
Civil e de outros órgãos do Poder Executivo, distribuição de álcool em gel e máscaras de proteção para servidores, afastamento de servidores pertencente ao grupo de risco no pico da
pandemia, teletrabalho (home office), rodízio de servidores, medidas de distanciamento em espaço interno, controle rigoroso de acesso ao prédio com utilização de máscaras e álcool em gel,
etc.  

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Apesar da pandemia do COVID-19 a Casa Civil obteve grandes avanços em relação à Articulação Institucional, o vice-governador  realizou tratativas com as empresas Rumo e Brado para
implantação do Terminal Multimodal de Davinópolis, com a perspectiva de se construir o primeiro porto seco do Nordeste, possibilitando a conexão das regiões Sudeste e Centro-Oeste, com as
regiões Norte e Nordeste do país. Uma logística que pode significar até 30% (trinta por cento) na redução dos custos do transporte. Outro avanço importante foi a assinatura do protocolo de
intenções entre a GASMAR e a GOLAR POWER para viabilizar a disponibilidade e fornecimento de Gás Natural em todo o Estado do Maranhão, através do Gás Natural Liquefeito – GNL. No
Diário Oficial do Estado após adoção de novas ferramentas de gerenciamento a unidade obteve uma redução de 75% (setenta e cinco por cento) do uso de papel e impressões, uma vez que
todo o trabalho passou a ser executado de forma ‘on-line’. Outro fator que colaborou com a modernização do Diário Oficial foi a utilização da assinatura digital, que trouxe segurança jurídica
aos jornais impressos diretamente no site, bem como a comunicação que se tornou mais rápida e eficiente através da ferramenta de comunicação Slack aliados aos recursos da plataforma
Trello. 

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.
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Ressaltamos os avanços alcançados pela Casa Civil durante a execução do PPA, para tanto, informamos que o Programa 0317 – Gestão Governamental atende perfeitamente o objetivo do
programa, dando assistência direta e imediata ao Governador do Estado na articulação com órgãos e entidades das outras esferas do governo, na coordenação da atuação dos órgãos
regionais, relações com a sociedade, representação governamental, relações institucionais e políticas com os poderes legislativo e judiciário do estado do maranhão, bem como o Ministério
Público e a Defensoria Pública Estadual e na coordenação e acompanhamento dos projetos do programa de financiamento do BNDES no estado.

134



EMISSÃO

14/5/2021 15:22:51

EXERCÍCIO

2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 348 - GESTÃO DA POLÍTICA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS POLÍTICOS

Unidade Executora: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Problema: Fragilidades no gerenciamento das políticas públicas de comunicação entre órgãos da administração direta e indireta, gestores municipais e outros entes
que compõem a governança regional e nacional.

Objetivo: Coordenar, integrar e divulgar as ações governamentais, na articulação político institucional, com outros entes que compõem a governança regional e
nacional, visando o fluxo permanente de informação à sociedade

Público Alvo: Órgãos e Entidades da Administração Estadual Direta e Indireta, Gestores Municipais e Demais Entes que Compõem a Governança Regional e Nacional

Estratégia de Implementação: 

Assessorar as secretarias, com transparência à sociedade, fortalecendo a parceria com legislativo, executivo federal e municipal e judiciário pelos canais de
comunicação institucionais do governo do estado, difundindo as informações de interesse público sobre as ações governamentais com os direitos dos
cidadãos, serviços e projetos. fortalecer a assistência técnica aos municípios e secretarias estaduais com capacitações da -rede plataforma mais brasil-
(siconv). desenvolver atividades dirigidas à produção de conteúdo, imagens e prestações de serviços nas relações públicas com a sociedade maranhense,
por meio dos veículos de comunicação e imprensa local, nacional e internacional.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      76.623.964,00 Atual (B):      81.395.379,00 Variação (% B/A) =      6,23

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

76.623.964,00 81.395.379,00 80.815.500,14 69.762.052,61 65.004.002,07
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

11121 - SECOM 2177 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES
GOVERNAMENTAIS

Campanhas
Publicitárias
Realizadas

Unidade(s) 50 0 0,00% 30.000.000,00 40.953.836,00 40.953.836,00 33.673.853,34 82,22% 0,00%

11121 - SECOM 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 26.479.035,00 24.905.815,00 24.327.031,79 24.175.481,05 97,07% 0,00%

11121 - SECOM 4547 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE
EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Evento
Realizado Unidade(s) 10 0 0,00% 9.402.929,00 6.420.025,00 6.420.024,21 4.324.023,82 67,35% 0,00%

11121 - SECOM 4548 - PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS
Ato
Governamental
Disponibilizado

Unidade(s) 1.000 0 0,00% 3.500.000,00 1.882.000,00 1.882.000,00 983.009,26 52,23% 0,00%

11121 - SECOM 4627 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Matéria
Publicada Unidade(s) 20 24 120,00% 7.011.000,00 7.141.000,00 7.141.000,00 6.530.217,08 91,45% 131,22%

11121 - SECOM 4871 - GESTÃO DA RÁDIO TIMBIRA Programação
Realizada Unidade(s) 100 0 0,00% 221.000,00 92.703,00 91.608,14 75.468,06 81,41% 0,00%

11121 - SECOM 4872 - ARTICULAÇÃO REGIONAL Parceiro
Sensibilizado Unidade(s) 10 0 0,00% 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 76.623.964,00 81.395.379,00 80.815.500,14 69.762.052,61

Média: Eficácia (B/A) = C 17,14%                        Eficiência (C/H) 18,75% 136
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Redesenhamos todo o seu plano de divulgação institucional, em face da crise internacional ocasionada pela pandemia do Covid-19, com fortes impactos no cenário econômico-social brasileiro,
desdobrados em âmbito regionais, estaduais e municipais.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

No decorrer de todo o ano de 2020, a então Secretaria de Estado de Comunicação e Assuntos Política (Secap), hoje Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), redesenhou toda o seu
plano de divulgação institucional, em face da crise internacional ocasionada pela pandemia do Covid-19, com fortes impactos no cenário econômico-social brasileiro, desdobrados em âmbito
regionais, estaduais e municipais. O trabalho de prestação de contas das providências combativas à crise em nível local pôde ser observado nas mais variadas peças de comunicação
projetadas para irradiação via imprensa, internet e redes sociais, para além das campanhas publicitárias lançadas no período. Em números, tivemos 1.543 conteúdos informativos específicos
sobre prevenção, tratamento, e medidas de combate ao Covid-19, neste ano em que a pandemia foi deflagrada.    
Proporcionalmente, o tema pautado pela crise representou 1/4 (um quarto) de toda a divulgação governamental do ano, quando consolidamos um total de 6.172 conteúdos editados e
publicizados nos mais variados meios e plataformas de divulgação.  Na publicidade Institucional realização de campanhas institucionais na produção de VT e veiculação, outdoors, jornais,
backbus, mídia sociais, rádio e televisão, Campanha: Prevenção Covid-19, Mais Leitos, Comunicado Lockdown, Aplicativo Monitora, Tarifa Social, Fiscalização Covid-19, Uso de Máscara, Doe
sangue, Editais Culturais, Combate ao Covid-19, Crise Econômica Covid-19, como a ampla divulgação das ações da administração direta e indireta na agenda contra a covid-19.

  

 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Na publicidade Institucional realização de campanhas institucionais na produção de VT e veiculação, campanhas do Fique em dia com a Caema, Pré-matrículas Rede de Ensino Estadual,
Carnaval do Maranhão, Aftosa, Foi o Governo que fez, São João do Maranhão: campanha produzida para destacar a importância da festa e das manifestações e a questão do cancelamento
do evento por conta da pandemia, Mais IDEB: conquista de aumento do IDEB do Maranhão, Queimadas, Videoaulas Seduc, Tarifa Social, Doe sangue/ Banner Hemomar, Renegociação de
Impostos, Maranhão em Movimento, Desenvolvimento Social:  Cheque Minha Casa e o Cheque Gestante, Resolvi, HTO: publicidade aos serviços e especialidades que serão oferecidas após a
entrega do HTO, Semana Nacional de Trânsito, Parque Ambiental de Timon, Mais Rodovias,  Mais Asfalto Vias Urbanas, Residencial Jomar Morais, Shopping da Criança, Hospital da Ilha,
Nova Reffsa, Natal do Maranhão, Mensagem de Final de Ano.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Considerando o desempenho do programa, mesmo com as adversidades causadas por conta da pandemia e diante da estratégia de implementação,  somos favoráveis a manutenção do
escopo do programa.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 610 - PROMUNICÍPIOS

Unidade Executora: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Problema: Baixa cooperação técnica entre as esferas estadual e municipal, gerando fragilidade na definição das políticas públicas.

Objetivo: Contribuir para o aperfeiçoamento técnico dos gestores municipais visando a melhoria da definição e execução de políticas públicas, por meio de
capacitações, integração de banco de dados e trocas de experiências

Público Alvo: Gestores Municipais

Estratégia de Implementação: 

Deslocar as equipes técnicas do estado para realização de eventos, treinamentos e demais encontros com os municípios; disponibilizar banco de dados e
acesso a sistemas de informação aos gestores municipais, que contenham indicadores e investimentos programados pelo estado; disponibilizar, através do
imesc, apoio técnico voltado para indicadores socioeconômicos municipais; disponibilizar, através da seplan, apoio técnico voltado para a elaboração dos
instrumentos de planejamento, além do monitoramento e avaliação de políticas públicas; disponibilizar, através da segov, apoio técnico voltado para
obtenção do selo unicef, com práticas voltadas para as áreas da saúde e da proteção à criança e ao adolescente; disponibilizar, através da secap, apoio
técnico voltado para o sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal (siconv).

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      409.250,00 Atual (B):      389.250,00 Variação (% B/A) =      -4,89

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

409.250,00 389.250,00 0,00 0,00 0,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

11121 - SECOM 4883 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS -
SECAP

Técnico
Capacitado Unidade(s) 20 0 0,00% 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

22101 - SEPLAN 4944 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS -
SEPLAN

Técnico
Capacitado Unidade(s) 20 0 0,00% 312.000,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

63101 - SEPE 4946 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS -
SEPE

Técnico
Capacitado Unidade(s) 15 0 0,00% 17.250,00 17.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

63201 - IMESC 4945 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS -
IMESC

Técnico
Capacitado Unidade(s) 15 1 6,67% 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 409.250,00 389.250,00 0,00 0,00

Média: Eficácia (B/A) = C 1,67%                        Eficiência (C/H) 0,00%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF
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1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Redesenhamos todo o seu plano de divulgação institucional, em face da crise internacional ocasionada pela pandemia do Covid-19, com fortes impactos no cenário econômico-social brasileiro,
desdobrados em âmbito regionais, estaduais e municipais.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Dessa forma apresentamos abaixo o relatório geral do Programa no ano de 2020, com ações desenvolvidas pela SECAP, SEDES, SEMA, IMESC/SEPE, ressaltando que o ano de 2020,
período pandêmico em razão da COVID-19, exigiu replanejamento das ações com o cancelamento de várias atividades presenciais, sendo adotadas outras medidas de apoio técnico aos
municípios, exemplificadas a seguir, com a inclusão ferramenta on-line de assessoramento (https://secap.ma.gov.br/promunicipios/), cursos EAD (https://eskadauema.com/course/view.php?
id=60), plataformas virtuais (http://dataimesc.imesc.ma.gov.br/) e publicações diversas do IMESC/SEPE disponibilizadas para subsidiar os gestores municipais no planejamento e elaboração de
políticas públicas de qualidade.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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O Programa atende ao Compromisso de Governo nº 41: Ampliar o PROGRAMA PROMUNÍCIPIOS para a expansão do assessoramento, a capacitação das equipes municipais e o
compartilhamento do banco de dados das ações e investimentos governamentais. A SECAP como o órgão responsável pelo Programa e inclui o Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC, a Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE e a Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, ao lado da SECAP, como
unidades executoras das ações de apoio técnico aos municípios. No âmbito da SECAP a gestão do programa é de responsabilidade da Assessoria Especial de Monitoramento e Suporte
Institucional. Importante destacar que várias Secretarias e órgãos do Estado desenvolvem ações de capacitação e apoio técnico aos municípios, nas suas respectivas áreas de atuação, com o
objetivo de melhorar o planejamento e a execução das políticas públicas municipais e consequentemente a aplicação eficiente dos recursos. Nesse contexto, a partir do ano de 2019 o
programa se caracteriza por uma intersetorialidade com a agregação espontânea de outras ações com o mesmo objetivo, a exemplo das capacitações na área da Assistência Social realizadas
pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES) e, em 2020, as da SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente.   Entretanto, mesmo diante da realidade pandêmica, as
ações abaixo descritas demonstram o compromisso do Governo do Maranhão com a ampliação do programa estadual de capacitação e assessoramento aos municípios, contribuindo para o
aperfeiçoamento técnico dos gestores municipais visando a melhoria da definição e execução de políticas públicas. 1) Sistema de Informação (banco de dados)  - Banco de dados disponível
em http://promunicipios.ma.gov.br/, acessado por meio de senha específica, contém a realização de ações estratégicas do Governo do Maranhão nos 217 municípios, se constitui em
ferramenta gerencial compartilhada com os órgãos estaduais para acompanhamento das ações pertinentes à sua área de atuação e, também, subsidiar na tomada de decisões sobre aplicação
de recursos, bem como ferramenta de gestão e relacionamento com os municípios. 2) Capacitação, apoio técnico e assessoramento, - celebração de Acordo de Cooperação Técnica – SECAP/
EGMA - Escola de Governo do Maranhão para capacitação na modalidade à distância - EAD gratuita, aberta a todos os municípios. Os aspectos técnicos e operacionais para disponibilizados
dos cursos na Plataforma Virtual da Escola de Governo do Maranhão (EGMA), estão em discussão; disponibilização de ferramenta ‘on-line’, disponível em https://secap.ma.gov.br/
promunicipios/ para oferta de assessoramento aos municípios, órgãos estaduais e Organizações da Sociedade Civil (OSC) nos assuntos relativos às Transferências Voluntárias da União e
operacionalização da Plataforma Mais Brasil, mediante abertura de chamado pelo interessado. A partir da criação dessa ferramenta ‘on-line’ foram prestados 16 assessoramentos (órgãos
estaduais e municípios), sendo os assuntos mais recorrentes os relacionados ao cadastramento de propostas no sistema de convênios federais e prestação de contas final de convênios
executados, todos na Plataforma Mais Brasil. Obs.: os assessoramentos presenciais ou por telefone realizados no período, não foram contabilizados;  Desenvolvimento Social (SEDES): 158
municípios, totalizando 986 profissionais entre gestores e técnicos municipais e de organizações da sociedade civil, foram capacitados nas áreas de Assistência Social e turismo, etc.), com o
objetivo de garantir a efetivação das políticas públicas na atuação do executivo municipal;  Gestão Ambiental (SEMA): 27 municípios (cumulativamente) participaram das ações educativas e/
ou estruturantes de gestão ambiental, totalizando 1.189 participantes entre representantes do poder público municipal, lideranças comunitárias, conselhos e comitês municipais e outras
organizações da sociedade civil vinculadas ao tema do meio ambiente, além das famílias participantes do Programa Maranhão Verde. Algumas ações também abrangeram empresas privadas
e a comunidade escolar municipal. As ações realizadas contemplaram: oficinas para construção do Plano de Ação de Educação Ambiental Municipal nos municípios de Paço do Lumiar e São
José de Ribamar; Mini-cursos “Construindo um Instrumento de Gestão Municipal em Educação Ambiental" em Imperatriz, e, “Educação Ambiental e Cidadania Ambiental” ministrado para
professores do ensino fundamental da rede municipal de ensino do município de Raposa; Webinário “Proteção de nascentes: uma alternativa socioambiental para manter a água dos rios” com
a participação dos municípios de São Luís, São Benedito do Rio Preto, Axixá, Buriti e Presidente Juscelino. Nesse contexto foi lançado no sítio eletrônico da SEMA, o Caderno Nascentes;
Expansão do Programa Maranhão Verde para 04 municípios da Baixada Maranhense: Pinheiro, Penalva Palmeirândia e Santa Helena. Atualmente é desenvolvido em 05 municípios, incluindo
São Luís (no Parque Estadual do Bacanga), e abrange um total de 463 famílias beneficiadas diretamente, cada uma, com uma bolsa bimestral de 300,00; lançamento do Programa Maranhão
sem Queimadas, em 05 municípios: Mirador, Balsas, Barra do Corda, Caxias e Imperatriz, com objetivo de prevenir, combater e reduzir as queimadas e os focos de fogo por todo o Estado;
audiências públicas para construção do Plano Estadual de recursos hídricos, em 12 municípios: Pinheiro, Santa Helena, Maracaçumé, Imperatriz, Balsas, Humberto de Campos, Barreirinhas,
Colinas, Chapadinha, Itinga, Pedreiras e São Luís. Publicações (SEPE/IMESC): novos volumes da Enciclopédia dos Municípios Maranhenses, reunindo dados relevantes ao planejamento
municipal e formulação de políticas: Região de Desenvolvimento da Amazônia Maranhense (05 municípios); Lençóis Maranhenses (05 municípios); Região de Desenvolvimento do Tocantins
(17 municípios); Boletins Trimestrais sobre Queimadas (com informações segmentadas por municípios); Relatório Anual de Queimadas; Catálogo de Unidades de Conservação Estaduais, com
dados sobre cada uma das 15 unidades maranhenses. 

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Considerando o desempenho do programa, mesmo com as adversidades causadas por conta da pandemia e diante da estratégia de implementação,  somos favoráveis a manutenção do
escopo do programa.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 202 - TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA

Unidade Executora: 11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle

Problema: Necessidade de controle dos atos da gestão pública, devido à preocupação constante com os gastos do dinheiro público, combate à corrupção e demais
formas de irregularidades.

Objetivo: Prevenir e combater a corrupção, com o controle constante dos atos da gestão pública, transparência das receitas e despesas e participação da sociedade
por meio do acesso ao portal da transparência e das ouvidorias

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: Através das ferramentas existentes na stc,tais como o e-sic, e-ouv ,suprema50, portal de transparência, auditorias, investigações,parceira com órgãos de
controle e fiscalização, tais como mpe/ma,tcu, tce/ma, sefaz/ma, cgu e cgm/sãoluís

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      28.574.868,00 Atual (B):      28.574.868,00 Variação (% B/A) =      0

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

28.574.868,00 28.574.868,00 24.597.519,25 24.557.370,40 24.557.370,40
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

11122 - STC 2322 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS - STC

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 180 249 138,33% 15.320,00 15.320,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

11122 - STC 4051 - INVESTIGAÇÃO DE ATOS DE
IMPROBIDADE

Processo
Concluído Unidade(s) 500 651 130,20% 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

11122 - STC 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 28.495.548,00 28.495.548,00 24.594.159,25 24.554.010,40 86,17% 0,00%

11122 - STC 4691 - FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ESTADUAL

Relatório
Concluído Unidade(s) 150 141 94,00% 17.000,00 17.000,00 3.360,00 3.360,00 19,76% 475,60%

11122 - STC 4692 - OUVIDORIA E CONTROLE SOCIAL Manifestação
Atendida Unidade(s) 20 149 745,00% 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

11122 - STC 4704 - TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO
PÚBLICA Ação Realizada Unidade(s) 25 11 44,00% 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 28.574.868,00 28.574.868,00 24.597.519,25 24.557.370,40

Média: Eficácia (B/A) = C 191,92%                        Eficiência (C/H) 79,27%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Mesmo diante do cenário adverso imposto pela pandemia provocada pela Covid-19 a Secretaria de Estado de Transparência e Controle conseguiu resultados importantes para o Estado do
Maranhão sem a necessidade de impacto orçamentário significativo, conforme observado nas informações apresentadas abaixo.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.
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Diante do cenário adverso imposto pela pandemia provocada pela Covid-19, foi criado o Painel de Informações no Portal da Transparência sobre as ações do Poder Executivo Estadual,
relacionadas ao novo coronavírus e ao combate à Covid-19, onde é possível consultar (Boletins Informativos, Portarias, Decretos, Leis, Notas Técnicas e Portarias). Outrossim, foi criado o
Painel de Contratações Covid-19 no Portal da Transparência que reúne as informações sobre as contratações do Poder Executivo Estadual, relacionadas ao novo coronavírus e ao combate à
covid-19. Como resultado das realizações de melhorias no Portal da Transparência sobre as ações do Poder Executivo Estadual, relacionadas ao novo coronavírus e ao combate à Covid-19, o
Governo do Maranhão ocupou a 5ª posição no ranking da transparência internacional, no mês de maio de 2020. Atualmente, ocupa a 12ª posição com percentual de 91% <https://
transparenciainternacional.org.br/ranking/>;

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

O Governo do Maranhão foi classificado com o nível A de transparência, segundo a avaliação dos Portais de Transparência, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que
verifica os portais dos Municípios e do Estado. O resultado é representado pelos índices de transparência A, B e C, sendo A o nível mais elevado e C correspondente ao nível mais baixo
disponível em < https://apps.tce.ma.gov.br/avaliacao-transparencia/#/ >, foram registrados em 2020, 2.355.720 acessos ao portal da transparência, correspondendo ao incremento de 30% em
comparação a 2016, que foi de 1.816.675 acessos. Podemos registrar ainda, O sistema SIA desenvolvido pela STC, por meio da Auditoria-Geral do Estado (AGE) e Secretaria Adjunta de
Transparência (SEATRAN), ferramenta gerencial que vai padronizar os formulários e procedimentos, aprimorar a organização das informações referentes às auditorias, facilitar o
acompanhamento das etapas das auditorias pelos gestores e possibilitar o armazenamento de histórico dos procedimentos de auditorias internas dos órgãos e entidades do Poder Executivo
Estadual do Maranhão. Foi elaborado o Manual Eletrônico do novo Sistema com gravação de aulas de uso do sistema com 29 capítulos aglutinados em 3 vídeos, outro destaque foram as
ações de fiscalização por meio de auditorias nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Governo do Maranhão, através do controle interno, produzindo 141 relatórios de auditorias. No ano
de 2020 foram registradas no Sistema e-SIC, um total de 2.642 (dois mil seiscentos e quarenta e dois) pedidos de acesso à informação, sendo respondido 2.468 (dois mil quatrocentos e
sessenta e oito) com tempo médio de resposta de 16 (dezesseis) dias, estando em tramitação 174 (cento e setenta e quatro) pedidos, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do
Maranhão receberam 11.083 (onze mil e oitenta e três) manifestações de ouvidoria, A Corregedoria-Geral do Estado emitiu 592 (quinhentos e noventa e dois) Pareceres Conclusivos do
Controle Interno de Tomadas de Conta Especial. Quanto aos Processos Disciplinares e de Responsabilização foram realizados: 01 (um) Processo de Sindicância Investigativa; 02 (dois)
Processos Administrativos Disciplinares; 06 (seis) relatórios conclusivos; 03 (três) processos arquivados; e 47 (quarenta e sete) denúncias analisadas, garantindo a integridade, eficiência e
eficácia dos procedimentos correcionais. E por fim, A Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Maranhão realizou no ano de 2020 a capacitação de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) servidores de diversos órgãos em cursos realizados pela COGE. Além disso, foram capacitados 249 (duzentos e quarenta e nove) servidores do próprio órgão, por meio capacitações
individuais. Por oportuno, ressalta-se, que em razão da pandemia, foram disponibilizados cursos a distância para servidores públicos do Estado do Maranhão através do sistema TUTOR,
plataforma virtual desenvolvida pela STC. Foi desenvolvido e realizado pela Corregedoria Geral do Estado um treinamento para o Procon/MA: Extensão e Limites do Poder de Polícia do
Agente de Fiscalização.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Considerando o desempenho do programa, mesmo com as adversidades causadas por conta da pandemia e diante da estratégia de implementação,  somos favoráveis a manutenção do
escopo do programa.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 217 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Unidade Executora: 11124 - Secretaria de Estado do Governo

Problema: Escassez de softwares, sistemas interligados e banco de dados digitais na administração estadual, ocasionando lentidão nos processos administrativos e
vulnerabilidade das informações.

Objetivo: 
Prover infraestrutura em tecnologia da informação e comunicação, por meio da disponibilização de softwares, dados digitalizados, sistemas interligados e
entre outras ferramentas, visando a otimização dos processos internos e consequentemente proporcionando melhoria da qualidade da prestação dos
serviços públicos

Público Alvo: Governo do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 

Promover a implantação do projeto ilha digital que prevê a expansão e manutenção da rede metropolitana de são luís e do navega maranhão com a
implantação de rede própria de comunicação de voz, dados e imagens de alta velocidade; elaboração, execução, monitoramento e avaliação de projetos de
inovação ou melhoria referente ao sistema estadual de tecnologia e comunicação, a exemplo da gestão dos sistemas da sala cofre e do data center,
segurança dos dados do estado, mainframe e backup; realizar a adequação e expansão de pontos de conectividade;  atualizar os sistemas e ferramentas
eletrônicas desenvolvidas sem custos pela seati através da evolução dos equipamentos disponibilizados para a equipe de programadores; desenvolver
ferramentas novas de gestão e atendimento ao público;

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      31.814.623,00 Atual (B):      22.911.401,00 Variação (% B/A) =      -27,98

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

31.814.623,00 22.911.401,00 18.649.982,81 16.018.002,56 16.018.002,56
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

11124 - SEGOV
3208 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DA REDE DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Sistema
Implantado Unidade(s) 12 26 216,67% 1.018.881,00 1.668.881,00 399.950,00 199.950,00 11,98% 1.808,41%

11124 - SEGOV
4366 - GESTÃO DO SISTEMA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

Sistema
Funcionando Unidade(s) 12 108 900,00% 30.795.742,00 21.242.520,00 18.250.032,81 15.818.052,56 74,46% 1.208,64%

TOTAL: 31.814.623,00 22.911.401,00 18.649.982,81 16.018.002,56

Média: Eficácia (B/A) = C 558,33%                        Eficiência (C/H) 1.508,52%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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Ação 3208 – A implantação e modernização de sistemas de TI e comunicação sofreu alterações na meta física e financeira. Inicialmente estava prevista sua realização por terceiros a serem
contratados. Entretanto, dada as restrições orçamentárias ocorridas optou-se pelo remanejamento de esforços operacionais para a referida Ação, obtendo-se ganho significativo pela redução
do uso da dotação inicial planejada e aumento de escopo físico., Enquanto que na Ação 4366 – É atividade realizada por demanda não sendo os indicadores de eficácia e eficiência não podem
ser aplicados. Para a mencionada Ação não houve previsão inicial na meta física, uma vez que  a atividade é realizada por demanda. Entretanto, diante da necessidade de atendimento das
solicitações das diversas secretarias do Estado do Maranhão para a criação de novos sistemas para atender as suas necessidades urgentes

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

A avaliação do PPA é um importante instrumento, por meio do qual é apontado as ações realizadas pelo órgão no exercício financeiro do ano de 2020, valendo destacar os programas e
projetos de maior relevância, como a realização de termos/acordos de cooperação técnica com várias Secretarias para atendimento à situação de calamidade decretado em virtude do
COVID-19 (aquisição de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade, UTI móveis para transporte de pacientes, cápsula protetora para maior segurança aos profissionais de
saúde, atividades de manutenção preventiva e corretiva dos logradouros públicos no Estado do Maranhão(Jucema, UPAS, centro de hemodiálise,  delegacias, hospitais,  praças e parques) e
Shopping das Crianças (aquisição de móveis, utensílios e brinquedos).

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

A ação 3208 a infraestrutura da SEATI entregou 19 projetos para diversos órgãos públicos, realizou o atendimento de 3268 solicitações de atendimento, instalou 224 novos links de
comunicação e efetuou 89 mudanças impactantes no ambiente de tecnologia para melhoria ou correção de incidentes. No primeiro trimestre de 2020 os projetos implementados foram os
seguintes: Entrega da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação do Edifício João Goulart; e Instalação de 77 links de comunicação. Já no segundo trimestre, as entregas foram:
Modernização do ambiente de e-mail da SEATI para uma estrutura escalável com múltiplos servidores; Definição e Implantação de ambiente para o controle de denúncias do COVID19; e
Instalação de 54 links de comunicação. No terceiro trimestre: Incorporação do ambiente de e-mail da Secretaria de Educação para a estrutura da SEATI em agosto; Criação de solução para
disparos de e-mail em massa para as aplicações web em agosto; e Instalação de 46 links de comunicação. No quarto trimestre: Saneamento e reorganização no ambiente de tecnologia da
Casa da Mulher Brasileira em outubro; Saneamento e reorganização no ambiente de tecnologia do PROCON em novembro; Entrega da infraestrutura de tecnologia e comunicação do
Shopping da Criança; Contratação de empresa especializada para a manutenção do anel óptico do Estado denominado INFOVIA Digital em novembro; Entrega da infraestrutura de
comunicação e videomonitoramento do Parque PAPA João Paulo Segundo em dezembro; e Instalação de 47 links de comunicação.  E a ação 4366 referente ao Desenvolvimento de Sistemas,
a Secretaria desenvolveu 08 (oito) novos sistemas para diversos órgãos públicos estaduais, realizou a manutenção de sistemas existentes, de base de dados, e implementou sites e
plataformas. Ao longo do ano de 2020, portanto, foram totalizadas 24 (vinte e quatro) atividades no que tange o Desenvolvimento de Sistemas. No primeiro trimestre de 2020 as atividades e
soluções tecnológicas foram as seguintes: Sistema de Atendimento João Goulart; Sistema Inscrição processo seletivo Escola de Música do Estado do Maranhão (EMEM); Sistema de
Agendamento para as Policlínicas do Estado do Maranhão; Atualização do aplicativo do Turismo Maranhão de Encantos (SETUR); HOTSITE Projeto Orçamento Participativo 2020
(SEDIHPOP); HOTSITE para a 2ª Semana Estadual da Juventude do Maranhão (SEJUV). Ao longo do segundo trimestre: Sistema de Agendamento para a Clínica Sorrir do Estado do
Maranhão (SES/PROCON); Sistema Gerenciador do site da Rede Solidária de Comércio Virtual (RESOLVI – SETRES); e implantação de videoconferência na plataforma da Escola de Governo
(EGMA)..No terceiro semestre: Manutenção da Base de Dados do Pró - Municípios (SECAP); Novo site da SEDUC; Novo site do IPREV; Manutenção do Cadastro Auxílio Emergencial
(SECMA); Seleção de mil registros da base de dados do Cheque Minha Casa (SEPLAN); e estrutura do servidor com balanceamento de carga para o “Simuladão” da SEDUC. No último
semestre de 2020, as atividades foram: Plataforma web RESOLVI (SETRES); Novo módulo para o sistema de agendamento no aplicativo PROCON para as policlínicas referente a teste de
Covid-19 para pacientes crônicos (SES); Sistema de Agendamento de Saúde do Shopping da Criança no aplicativo PROCON (EMSERH); Manutenção Sistema de Registros de Recursos
(SECMA); Manutenção do Sistema Informatizado de Planejamento, Coordenação e Avaliação (SISPCA – SEPLAN); Migração de Sites para Server.60 (SECMA); Elaboração de Passo a Passo
para demonstração do processo de migração de sites (Multisites); Implementação da plataforma II Workshop da Cadeia do Pescado (SAGRIMA); Sistema do Acervo do Palácio dos Leões
(SEGOV); e novo site da SEMA. 

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Não se faz necessário modificações no programa em questão.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 349 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Unidade Executora: 11124 - Secretaria de Estado do Governo

Problema: Necessidade de assessoramento direto e imediato do chefe do poder executivo, no tocante aos atos de gestão dos negócios públicos e, especialmente,
para monitoramento das ações do governo.

Objetivo: Prover o assessoramento do chefe do poder executivo, por meio da coordenação dos atos de gestão dos negócios públicos e monitoramento dos
compromissos e programas estratégicos de governo

Público Alvo: Governo do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 
Disponibilização e gerenciamento do portal de metas do governo do estado; interlocução constante com os órgãos da administração estadual para
atualização da execução em torno dos compromissos de governo; dispor de staff permanente junto ao chefe do poder executivo, nas áreas de segurança,
transporte, alimentação, cerimonial e outras atribuições que lhe forem delegadas.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      8.230.000,00 Atual (B):      11.230.000,00 Variação (% B/A) =      36,45

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

8.230.000,00 11.230.000,00 8.220.000,00 7.535.000,00 6.850.000,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

11124 - SEGOV 3266 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS
PUBLICO-PRIVADAS

Parceria
Firmada Unidade(s) 1 1 100,00% 8.220.000,00 11.220.000,00 8.220.000,00 7.535.000,00 67,16% 148,91%

11124 - SEGOV 4874 - GESTÃO ESTRATÉGICA DOS
COMPROMISSOS DE GOVERNO

Portal
Atualizado Unidade(s) 1 0 0,00% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 8.230.000,00 11.230.000,00 8.220.000,00 7.535.000,00

Média: Eficácia (B/A) = C 50,00%                        Eficiência (C/H) 74,45%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Foram alocados no Programa Gestão de Politicas Governamentais, inicialmente em 2020 o valor de R$ 8.220.000,00 (oito milhões duzentos e vinte mil reais), tendo sido executado no período
R$ 7.535.000,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais) alcançando, assim, o percentual de 91,66 %. Não foram realizadas despesas nesse programa que dizem respeito ao
enfrentamento da Pandemia, pois esta compete a execução de despesas de atividades comuns ao funcionamento da SEGOV/MA.A Ação 4874 – O produto esperado desta Ação seria ‘Portal
Atualizado’. Considerando as restrições orçamentárias do período, a execução da mesma foi absorvida pela gestão administrativa, dado seu baixo valor de execução. o Núcleo de
Monitoramento e Avaliação da Ação Governamental, em processo de melhoria contínua de controle e avaliação das ações acompanhou os programas e ações referentes às 65 promessas/
compromissos de Governo firmados pelo Governador para o próximo quadriênio (2019-2022) desenvolvido pelos órgãos do Estado, o que possibilita a consolidação de dados que subsidiariam
o governo a responder aos questionamentos do Portal de Noticias G1, acerca do cumprimento das promessas de campanha. No mês de dezembro de 2020, não houve questionamento e
avaliação acerca do cumprimento dos compromissos de governo pelo portal de noticias G1, em virtude da pandemia do Corona vírus. O Núcleo passou, no decorrer do exercício de 2020, essa
atribuição de responsabilidade para a Secretaria de Comunicação Social e Assuntos Políticos (SECAP), tendo a Segov atualmente a função de assessoramento nessa atividade; Quanto à
ação 3266 embora tenha havido dotação inicial no valor de R$ 8.220.000,00 (oito milhões duzentos e vinte mil reais), houve execução financeira parcial em 2020, porque mesmo tendo sido
alocado o orçamento total para suprir o contrato celebrado com a empresa Upkeep Gestão, Facility e Construções Ltda. (Edifício João Goulart), em virtude do enfrentamento da situação de
calamidade e pandemia da Covid -19 a liberação de recursos financeiros não foi observado na sua totalidade. 

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

A avaliação do PPA é um importante instrumento, por meio do qual é apontado as ações realizadas pelo órgão no exercício financeiro do ano de 2020, valendo destacar os programas e
projetos de maior relevância, como a realização de termos/acordos de cooperação técnica com várias Secretarias para atendimento à situação de calamidade decretado em virtude do
COVID-19 (aquisição de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade, UTI móveis para transporte de pacientes, cápsula protetora para maior segurança aos profissionais de
saúde, atividades de manutenção preventiva e corretiva dos logradouros públicos no Estado do Maranhão( Jucema, UPAS, centro de hemodiálise,  delegacias, hospitais,  praças e parques) e
Shopping das Crianças ( aquisição de móveis, utensílios e brinquedos ). Foram  realizadas ações conjuntas com várias Secretárias para enfrentamento da situação de calamidade pública
defrontada pelo Estado, dando a urgência necessária para melhor servir a sociedade maranhense que se encontrava em situação de vulnerabilidade em decorrência do COVID-19 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Serviços de manutenção corretiva, preventiva e recuperação das instalações físicas das unidades prisionais no Estado do Maranhão, submetidos às disposições constantes na Lei Federal n
°8.555/93, foram realizadas as seguintes obras: Obras Concluídas: Reforma da Delegacia Vitorino Freire;  Manutenção Corretiva USC Vila Luizão; Delegacia Canil - São Luís; Delegacia de
Chapadinha; Delegacia de Viana; Nova Sede da Polícia Civil;  Reforma da Delegacia de Bom Jardim. Manutenção Lagoa da Jansen (1ª ETAPA); Parque Ambiental de Timon; Manutenção no
Parque Ambiental de Bacabeira - Manutenção no Parque Ambiental de Codó; Calçamento da Africanos; Sinalização MA 026 (BR 135/316); Reforma da Rodoviária de Bom Jardim, Reforma
Ginásio Pedrosão de Bom Jardim; conclusão das obras nas Praça da Família Alcântara;  Praça da Família Pinheiro ; Praça da Família Bom Jardim ;  Praça da Família Penalva ; Praça da
Família Viana  e  Praça de Santa Inês além da Reforma da Casa da Mulher  São Luís,   Reforma Geral na Casa da Farinha Santa Rita, e Shopping da Criança

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Não se faz necessário modificações no programa em questão.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 212 - FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Unidade Executora: 16101 - Secretaria de Estado da Fazenda

Problema: Descumprimento da obrigação tributária, evidenciado por meio das práticas existentes de sonegação e elisão fiscal e pelos valores de arrecadação
tributária abaixo da arrecadação potencial.

Objetivo: Aumentar o nível de cumprimento voluntário da obrigação tributária

Público Alvo: Governo do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 

O programa será realizado através da continuidade das atividades-fim da sefaz, tais como arrecadação, fiscalização e tributação, apoiada pela realização
de estudos econômico-tributários; compartilhamento de informações com os órgãos envolvidos; aperfeiçoamento das técnicas de planejamento fiscal;
realização de avaliações trimestrais; utilização de instrumentos de gestão da sefaz: modelo de gestão com foco em resultados, planejamento estratégico e
sistema de avaliação e monitoramento (siam).

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      313.469.047,00 Atual (B):      313.469.047,00 Variação (% B/A) =      0

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

313.469.047,00 313.469.047,00 293.803.725,14 290.085.656,99 287.992.680,07
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

16101 - SEFAZ 3069 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO
FISCAL

Gestão Fiscal
Aperfeiçoada Unidade(s) 1 1 100,00% 4.310.000,00 4.310.000,00 2.226.007,67 2.163.463,75 50,20% 199,22%

16101 - SEFAZ 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 276.957.478,00 276.457.478,00 273.720.654,81 272.944.145,61 98,73% 0,00%

16101 - SEFAZ 4459 - TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Incremento da
Receita Reais 9.978.590.004 8.121.011.638,29 81,38% 11.401.569,00 11.901.569,00 11.553.964,11 9.865.851,84 82,90% 98,18%

16901 - FUNAT 4461 - EDUCAÇÃO FISCAL PARA A
CIDADANIA

Cidadão
Atendido Unidade(s) 20.000 8.234 41,17% 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

16901 - FUNAT 4512 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade
Fazendária
Capacitada

Percentual 0,8 0,38 47,50% 17.366.000,00 17.366.000,00 6.241.636,72 5.050.733,96 29,08% 163,32%

16901 - FUNAT 4927 - ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS
UNIDADES DA SEFAZ

Espaço
Construído,
Reformado e 

Unidade(s) 14 2 14,29% 3.204.000,00 3.204.000,00 61.461,83 61.461,83 1,92% 744,71%

TOTAL: 313.469.047,00 313.469.047,00 293.803.725,14 290.085.656,99

Média: Eficácia (B/A) = C 47,39%                        Eficiência (C/H) 200,90%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0 152
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Dedicada à sua missão de controlar o cumprimento das obrigações tributárias para assegurar os recursos para a Administração Pública Estadual, a Secretaria de Estado da Fazenda previa um
crescimento nominal da receita no ano de 2020 da ordem de 7% e uma receita total de aproximadamente R$ 9,2. Com os efeitos da pandemia houve uma frustração parcial da meta, pois a
SEFAZ obteve com o ingresso de todas as receitas estaduais próprias o montante de R$ 8,9 bilhões. Em comparação com a receita realizada no ano 2019, que totalizou R$ 8,6 bilhões, foi
obtido um incremento percentual nominal da ordem de 3,32% e um crescimento real da receita de 0,16%, acima da inflação que mede os preços no país (IPCA). Para um ano atípico, marcado
pela pandemia da COVID-19, com redução de quase 6% do PIB nacional, a elevação da receita representou um resultado surpreendente, que permitiu ao estado enfrentar com desenvoltura a
crise sanitária que abalou a todas as 27 unidades estaduais e mais de 5.500 municípios. Os resultados contribuíram para que governo do Estado mantivesse o equilíbrio das contas
governamentais de forma a assegurar a melhorias dos serviços, das políticas e dos investimentos públicos para toda a comunidade maranhense. Destaque-se como princípios norteadores que
permitiram que as entregas e projetos da Secretaria não fossem prejudicados e que guiaram a persecução da efetividade em ano de queda da economia: 1) Fortalecimento das funções de
planejamento da ação fiscal e sua articulação com as áreas executoras da atividade operacional. 2) Melhoria da ação de orientação e atendimento aos contribuintes, em especial a expansão
do autoatendimento. 3) Incremento da capacidade de monitoramento dos maiores contribuintes, responsáveis por 90% da receita do ICMS, que permitiu à SEFAZ assegurar o cumprimento das
obrigações de acordo com a legislação tributária; 4) Ampliação da percepção de risco do contribuinte no descumprimento da norma fiscal; 5) Aumento do nível de recolhimento espontâneo dos
tributos estaduais. Em síntese, fortalecimento da capacidade de controle, garantia da previsibilidade da fiscalização e a manutenção da ordem tributária. A arrecadação do ano de 2020 resultou
do extraordinário desempenho da gestão fazendária em intensificar a modernização institucional da SEFAZ.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Foi ampliando a efetiva articulação entre o planejamento, as malhas de controle e a ação fiscalizadora, aliado a agilidade na Execução da cobrança administrativa e judicial, que se manteve o
ingresso de recursos dos principais tributos da competência do Estado. Em conjunto com o Governo do Estado e outros órgãos, foram tomadas as seguintes medidas para o enfrentamento da
COVID-19 de forma a manter a arrecadação do Estado e aperfeiçoar a efetividade da administração tributária, em que pese o cenário absolutamente desfavorável, marcado pela pandemia,
queda abissal do consumo, do emprego e da renda, fatores fundamentais para a arrecadação do ICMS:  1) Benefícios fiscais para apoiar a regularização de milhares de contribuintes e
Controle da emissão de nota fiscal no comércio; 2) Fiscalização em Postos de combustíveis em São Luís e região; 3) Criação de canal para denúncias contra atos irregulares no segmento de
combustíveis; 4) Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou resolução prorrogando pagamento de ICMS para micro e pequenas empresas; 5) INOVAÇÃO FISCAL: SEFAZ implantou ao longo
do ano de 2020 várias funcionalidades que permitem aos 130 mil contribuintes do ICMS formalizar suas solicitações e recursos administrativos por meio eletrônico. Como resultado, houve
ampliação da receita com redução da evasão e recuperação de créditos tributários. Ademais, foram adotas diversas outras medidas para contribuir com o enfrentamento da crise sanitária: a)
Governo isentou ICMS de doações de materiais de combate a Covid-19 nas eleições municipais; b) SEFAZ e Procon identificaram indícios de falsidade em documentos fiscais apresentados
para justificar preços abusivos de medicamentos para o Covid-19; c) Aplicativo Preço Legal ampliou pesquisa rápida de produtos e medicamentos na prevenção ao COVID-19; d)
Consumidores de baixa renda tiveram isenção do ICMS de energia elétrica até 30 de junho; e) Com autorização judicial, Governo do Maranhão isentou ICMS de equipamentos para combate
ao Covid-19; f) Maranhão conseguiu autorização na Justiça para zerar o ICMS sobre álcool em gel; g) Governo prorrogou prazos de pagamento do IPVA 2020; h) Redução de 90% de multa e
juros para pagamento de débitos do ICMS; i) Mais de 100 mil contribuintes regularizaram seu IPVA com Benefícios Fiscais; j) Autorização de reativação de inscrição estadual de MEI; l)
Prorrogação sucessiva da validade das certidões negativas de débitos; m) Abertura de processos na SEFAZ passou a poder ser realizada por e-mail; n) SEFAZ ampliou canais de atendimento
remoto durante isolamento social; o) Grandes Contribuintes, Substituição Tributária, UFREs e Simples Nacional realizam atendimento por WhatsApp; k) Solicitação on-line de Ressarcimento de
ICMS por distribuidoras de combustíveis; Parcelamento Eletrônico de ICMS, Sistema do Processo Administrativo Fiscal Eletrônico (PAF-e) e Sessões de julgamento do TARF por
videoconferência. Para ter acesso às dependências da SEFAZ, CONTRIBUINTE E SERVIDORES devem estar com máscaras.  Principais serviços passaram a ser oferecidos de forma online
pela SEFAZ.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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No ano de 2020 a arrecadação de todas as receitas estaduais somou R$ 8,9 bilhões. Comparada com a receita do mesmo período realizada no ano 2019, que totalizou R$ 8,6 bilhões, obteve-
se um incremento percentual aproximado de 3,32%, com um acréscimo absoluto de mais R$ 300 milhões sobre a receita do no ano passado. Os resultados obtidos denotam o esforço de
arrecadação, especialmente se considerarmos que a crise afetou principalmente o consumo, base da arrecadação do ICMS, responsável por 90% da receita própria, com alto desemprego,
queda da renda, do PIB, paralisação das atividades econômicas, endividamento das famílias, das empresas e dos governos.  O Estado do Maranhão nos últimos 6 anos obteve uma grande
evolução no recebimento de débitos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, triplicando o percentual dos valores que ingressam nos cofres públicos passando de um percentual de
0,90% em 2013 para 2,75% em 2020. Integrantes da Força Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal assinaram uma notificação conjunta extrajudicial aos devedores do ICMS declarado e não
recolhido aos cofres estaduais. Mais de 1.500 contribuintes foram notificados, o que representa mais de R$ 660 milhões em débitos. Melhoria no atendimento e assistência a mais de 1 milhão
e duzentos mil contribuintes do IPVA, 150 mil contribuintes do ICMS. Todos os serviços do IPVA já encontram disponíveis pela Internet, tornando desnecessária a presença dos contribuintes
para cumprirem suas obrigações 95% dos serviços do ICMS já estão disponíveis na plataforma de autoatendimento SEFAZNET, permitindo o cumprimento das obrigações, obtenção de
orientações e serviços pelo portal da SEFAZ na Internet.  

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Na busca disciplinada pelo fortalecimento institucional e incorporação de práticas gerenciais, a SEFAZ vem implementando o esforço de avaliação e monitoramento da eficiência na alocação
de recursos e efetividade das suas ações e cumprimento de metas e objetivos. Dessa forma os níveis gerenciais da SEFAZ têm se esforçado para ampliar o monitoramento e avaliação dos
programas e ações para que estes ocorram de forma global e os resultados alcançados sejam medidos conforme os objetivos e metas estabelecidos em seu Planejamento Estratégico. Eis a
razão pela qual, o objetivo do programa está alinhado com a missão institucional da Secretaria, que possui como problema o descumprimento da obrigação tributária, evidenciado por meio das
práticas existentes de sonegação e elisão fiscal e pelos valores de arrecadação tributária abaixo da arrecadação potencial e como objetivo: Aumentar o nível de cumprimento voluntário da
obrigação tributária. A estratégia de implementação também demonstra estar adequada: o programa será realizado através da continuidade das atividades-fim da SEFAZ, tais como
arrecadação, fiscalização e tributação, apoiada pela realização de estudos econômico-tributários; compartilhamento de informações com os órgãos envolvidos; aperfeiçoamento das técnicas de
planejamento fiscal; realização de avaliações trimestrais; utilização de instrumentos de gestão da SEFAZ: modelo de gestão com foco em resultados, planejamento estratégico e sistema de
avaliação e monitoramento (SAM).
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 350 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Unidade Executora: 16101 - Secretaria de Estado da Fazenda

Problema: Situação fiscal desfavorável

Objetivo: Contribuir para a sustentabilidade fiscal, promovendo a modernização da gestão fiscal do Estado

Público Alvo: Governo do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 
Integração de sistemas e melhoria da estrutura de ti; fortalecimento do monitoramento e reuniões de avaliação; gerenciamento de riscos e simplificação das
obrigações tributárias; instrumentos: modelo de gestão com foco em resultados, o planejamento estratégico, o sistema de avaliação e monitoramento (sam);
manuais e relatórios padronizados fornecidos pelo bid, conforme contrato de financiamento.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      19.550.000,00 Atual (B):      40.992.897,00 Variação (% B/A) =      109,68

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

19.550.000,00 40.992.897,00 14.143.846,72 7.292.663,49 7.292.663,49
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

16101 - SEFAZ
3270 - GESTÃO FAZENDÁRIA,
TRANSPARÊNCIA FISCAL, ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

Gestão
Modernizada Unidade(s) 20 0 0,00% 14.370.000,00 35.812.897,00 14.136.046,72 7.292.663,49 20,36% 0,00%

16101 - SEFAZ 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 180.000,00 180.000,00 7.800,00 0,00 0,00% 0,00%

22101 - SEPLAN 3271 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Ferramenta de
Planejamento
Implementada

Unidade(s) 1 0 0,00% 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

22101 - SEPLAN 3284 - PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO Plano
Elaborado Unidade(s) 1 0 0,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

22101 - SEPLAN 4889 - GESTÃO DE CUSTOS Sistema
Implantado Unidade(s) 1 0 0,00% 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 19.550.000,00 40.992.897,00 14.143.846,72 7.292.663,49

Média: Eficácia (B/A) = C 0,00%                        Eficiência (C/H) 0,00%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

A adaptação ao modelo de trabalho remoto, devido à restrição de presença física, durante o ano de 2020 ocasionou:  aumento do tempo requerido para tramitação interna de processos;
atrasos na execução do cronograma físico-financeiro dos projetos; avanço das atividades dos projetos em andamento foi prejudicado; cancelamento de visitas presenciais das consultorias à
Secretaria e da equipe da SEFAZ a outros órgãos para benchmarking; revisão do  plano de capacitação dos projetos para adequação em atividades online. 

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

as seguintes contratações tiveram seus cronogramas impactados pelos efeitos da pandemia. 1) Mapeamento, Análise e Modelagem dos Processos de Arrecadação (ICMS, IPVA E ITCD),
Atraso das entregas pelo Consultor, caso de covid19, 2(Solução de backup.Ambiente de simplificação fiscal; 3) Solução de Supercluster 2, convergente de alta performance para Banco de
Dados e aplicações de BI; 4) Elaboração de TdRs para Processo Eletrônico Judicial (SEFAZ//PGE), 5) Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas, 6)SEFAZ/MA Elaboração do PDTI da
SEFAZ; 7) Equipamentos de T.I (Monitores PAF-e, PGE e TRÂNSITO); 8) Assistência à equipe da UCP/PROFISCO e especificação dos termos de referência para a área de TI; 9) Plano de
desenvolvimento das competências fazendárias – Ano 1 e ano 2. Dentre os principais impactos citamos: Adaptação dos treinamentos ao formato remoto, Atraso das entregas pelo Consultor
devido aos efeitos do lockdown, Alteração e atraso nas entregas da consultoria devido a impossibilidade visitas técnicas, 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Excluindo as inciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números  Aquisição de 6
veículos – para fiscalização e vistoria  PF’s. Aquisição de Solução de Gerenciamento de performance de aplicações APM;  Definição e desenvolvimento dos Canais de Assistência ao
Contribuinte;. Aperfeiçoamento da arquitetura de sistemas e desenvolvimento. dos sistemas tributários-SOA;. Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas;. Consultor individual para validação
dos termos de referência relativos à contratação de serviços técnicos para o mapeamento arrecadação (ICMS, IPVA e ITCD).. Participação em Seminário de Gestão de Riscos: Desafios e
Oportunidades no setor Público – 3 servidores;.  Capacitação – Oracle Database 12c R2, Administrador Workshop Ed3 – 6 servidores;

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O cronograma do programa precisará ser adaptado para que se considere o desenvolvimento remoto da maioria das atividades, de modo a que não haja dependência de visitas técnicas,
consultorias presenciais, bem como treinamentos presenciais.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 311 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA

Unidade Executora: 21101 - Secretaria de Estado da Saúde

Problema: Fragilidade na elaboração e gestão de políticas públicas de saúde no estado.

Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais, monitoramento e avaliação dos programas de saúde pública estadual e municipal

Público Alvo: Municípios do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 

As ações serão realizadas pela secretaria de estado da saúde, por meio da assessoria de planejamento e ações estratégicas, na formulação dos
instrumentos de gestão do sus, tais como planos de saúde, programação anual e relatórios detalhados quadrimestrais e anuais de saúde, coerentes com as
diretrizes da política nacional de saúde. fortalecimento da educação permanente por meio da qualificação e formação de profissionais e gestores de saúde
que atendam integralmente os princípios do sus, por meio da escola técnica do sus. além disso, realizar oficinas, seminários e congressos, apoio técnicos
aos municípios para qualificação das atividades de cadastramento, contratação, avaliação, auditoria dos serviços de saúde. por meio dos conselhos
estadual de saúde e sobre drogas, realizando capacitação e orientação aos 217 conselhos municipais, desenvolvendo atividades a nível estadual,
planejadas para o fortalecimento da política de gestão estratégica e participativa e do controle social.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      2.587.001,00 Atual (B):      6.087.641,81 Variação (% B/A) =      135,32

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

2.587.001,00 6.087.641,81 1.414.347,49 1.414.347,49 1.414.347,49
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

21901 - FES 2754 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO
DO CONTROLE SOCIAL

Evento
Realizado Unidade(s) 32 9 28,13% 310.000,00 720,00 720,00 720,00 100,00% 28,13%

21901 - FES 4387 - FORTALECIMENTO DO
PLANEJAMENTO EM SAÚDE

Municípios com
os Instrumentos
de Gestão 

Unidade(s) 217 217 100,00% 37.000,00 1.316.330,00 747.862,40 747.862,40 56,81% 176,01%

21901 - FES 4576 - CONTROLE, REGULAÇÃO E
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

Município
Atendido Unidade(s) 84 17 20,24% 240.000,00 762.637,73 202.589,00 202.589,00 26,56% 76,19%

21901 - FES 4754 - POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE

Profissional
Qualificado Unidade(s) 1.589 338 21,27% 700.001,00 3.663.895,08 133.117,95 133.117,95 3,63% 585,46%

21901 - FES 4907 - APOIO À GESTÃO DAS UNIDADES
REGIONAIS DE SAÚDE

Unidade
Regional Com
Plano De 

Unidade(s) 19 19 100,00% 1.300.000,00 344.059,00 330.058,14 330.058,14 95,93% 104,24%

TOTAL: 2.587.001,00 6.087.641,81 1.414.347,49 1.414.347,49

Média: Eficácia (B/A) = C 53,93%                        Eficiência (C/H) 194,01%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50 159
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          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

As ações do planejamento foram reformuladas no sentido de que toda atividade presencial passou a ser on-line. Entretanto, não houve prejuízo no que diz respeito a execução das ações,
sendo amplamente utilizados e-mails, telefonemas, WhatsApp e reuniões virtuais para apoio aos municípios e as atividades de planejamento Intersetorial com as áreas técnicas da Secretaria
de Estado da Saúde. 

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Distribuição pela Unidade Regional de Saúde das vacinas aos 217 municípios do Estado; Apoio aos 217 municípios na realização de testes rápidos para detecção de Covid 19;

A Assessoria de Planejamento utilizou e-mails, telefonemas, WhatsApp, Notas Técnicas e reuniões virtuais para apoio aos municípios e atividades de planejamento Intersetorial com as áreas
técnicas da Secretaria de Estado da Saúde; 

A equipe da Escola de Saúde foi mobilizada para somar esforços no combate a COVID-19 em diferentes setores da SES, fazendo com que as atividades de planejamento e ofertas de cursos
estivessem paralisadas durante o período em questão;

 A Escola de Saúde Pública do Maranhão organizou de forma didática e universal, as informações do Ministério da Saúde a respeito do COVID-19 para melhor informar a sociedade. São
cartilhas, vídeos e cards ilustrados e atrativos, disponíveis nas redes sociais;

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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Apesar da pandemia o Planejamento entregou o Projeto de Planejamento Estratégico   da SES e foi aprovado o Projeto de Planejamento e Fortalecimento em Saúde do Estado do Maranhão;
Aprimoramento da gestão compartilhada entre as áreas técnicas: Realizada reunião presencial com o novo tutor do planejamento estratégico no Estado (projeto da Secretaria de Estado da
Saúde - SES em parceria com Hosp. Alemão Oswaldo Cruz e CONASS com o objetivo de fortalecer a Gestão da SES);
Apresentação da ferramenta digital para monitoramento do Painel de Bordo dos Objetivos Estratégicos;
Participação via web do seminário “Planejamento Estratégico das 27 SES: Resultados e Perspectivas “promovido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz e Conselho Nacional de Secretários de
Saúde com encerramento do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual do SUS”. A SES apresentou em formato de vídeo como o projeto apoiou o planejamento estratégico da SES
(construção do planejamento, monitoramento;

229 profissionais de saúde pela Escola de Saúde Pública-ESP;
02 Cursos ofertados para técnicos das áreas de saúde pela Escola de Saúde Pública;
Reestruturação do Plano de Curso de Humanização no processo de gestar e parir para o Curso de Qualificação ao pré-natal na Atenção Primária em Saúde no modelo autoinstrucional para
inserção no Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA;
Pactuação do Curso de Urgência e Emergência com o Gestor da Unidade de Pronto Atendimento de Paço do Lumiar;

Realizado 485 auditorias para Verificar o cumprimento das metas pactuadas para prestação de serviços hospitalares e a qualidade dos serviços oferecidos; Análise, avaliação e constatação
dos procedimentos ambulatoriais e internações hospitalares realizadas pela unidade de Saúde; Análise dos prontuários dos usuários em prestação de serviços médicos especializados na área
de cardiologia; Verificar a produção de AIHS da Unidade de Saúde;  Verificar a produção do mutirão de Glaucoma; Apuração de denuncia proveniente do Ministério Público Estadual; Verificar a
estrutura física, os serviços prestados e todos os critérios necessários para credenciamento da Unidade de Saúde; apuração de denúncia;  vistoria técnica;  para verificar metas de
produtividade;
Visita às Unidades de Saúde para cadastramento e atualização junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) – 103 visitas;
Acolhimento e encaminhamento das solicitações de Informações realizadas no Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC) – 89 solicitações de informações;
Escuta qualificada, acolhimento, encaminhamento e monitoramento para que haja resposta em tempo hábil de todas as demandas originadas na ouvidoria da SES, registradas no Sistema de
Ouvidoria do SUS (454 demandas).

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O Programa de Gestão da Política de Saúde Pública, deve ser constantemente implementado, levando em consideração modificações apenas em metodologias adotadas para avaliação de
metas propostas, tais como os produtos: municípios com os instrumentos de gestão elaborados e unidades regionais com plano de ação elaborados.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 347 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Unidade Executora: 22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

Problema: Baixa articulação e coordenação de processos que envolvem o planejamento, gestão fiscal, monitoramento e avaliação das ações governamentais

Objetivo: 
Coordenar e fortalecer os processos de planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, gestão orçamentária e fiscal, com enfoque na
governança para resultados, modernização da gestão, eficiência do uso dos recursos públicos e participação popular na elaboração dos instrumentos de
planejamento, associada a uma estratégia de longo prazo que tenha como objetivo o desenvolvimento sustentável do Maranhão

Público Alvo: Governo do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 

Elaboração e institucionalização de instrumentos de planejamento e orçamento que norteiem a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação das
políticas públicas, através da constante articulação e orientação técnica aos órgãos setoriais; articulação e parceria com outros órgãos responsáveis pela
gestão de políticas públicas para estabelecimento da governança em torno das prioridades e projetos estratégicos de governo; realização de audiências
públicas com o objetivo de promover a participação popular no planejamento do estado.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      699.699.288,00 Atual (B):      634.497.536,00 Variação (% B/A) =      -9,32

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

699.699.288,00 634.497.536,00 296.986.807,14 296.413.765,57 192.840.735,87
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

22101 - SEPLAN 3201 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE
OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Relatório
Gerencial
Elaborado

Unidade(s) 24 24 100,00% 24.237.000,00 11.478.430,00 40.971,70 40.971,70 0,36% 28.015,51%

22101 - SEPLAN
4368 - GESTÃO DOS RECURSOS DO
FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À
POBREZA - FUMACOP

Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 70.592.438,00 49.461.384,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

22101 - SEPLAN 4885 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO

Instrumento
Elaborado Unidade(s) 1 1 100,00% 602.000,00 602.000,00 91.558,88 87.729,98 14,57% 686,20%

22101 - SEPLAN 4886 - GESTÃO FISCAL Controle
Implementado Unidade(s) 1 1 100,00% 395.000,00 395.000,00 57.533,71 57.533,71 14,57% 686,55%

22101 - SEPLAN 4887 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E
CONTROLE SOCIAL Demanda Eleita Unidade(s) 22 22 100,00% 575.000,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

22101 - SEPLAN
4888 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
FINANÇAS

Projeto
Implementado Unidade(s) 1 0 0,00% 9.458.027,00 9.228.027,00 6.751.320,92 6.182.108,25 66,99% 0,00%

60104 - ENCFIN 4304 - SERVIÇOS DA REDE BANCÁRIA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 48.639.823,00 17.557.695,00 15.295.968,12 15.295.968,12 87,12% 0,00%

60104 - ENCFIN 4854 - RECUPERAÇÃO DE ATIVOS Ativo
Recuperado Unidade(s) 0 0 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

60104 - ENCFIN
4857 - SUSTENTABILIDADE E FOMENTO AO
FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E
APOSENTADORIA

Aposentado
Beneficiado Unidade(s) 0 0 0,00% 545.000.000,00 545.000.000,00 274.749.453,81 274.749.453,81 50,41% 0,00%

TOTAL: 699.699.288,00 634.497.536,00 296.986.807,14 296.413.765,57

Média: Eficácia (B/A) = C 44,44%                        Eficiência (C/H) 3.265,36%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Quantos aos impactos decorrentes da pandemia da COVID-19, as medidas de distanciamento social são as responsáveis pelos câmbios mais essenciais à execução do planejado ao Programa
Gestão Estratégica Do Planejamento, Orçamento e Finanças, uma vez que as atividades tradicionalmente realizadas de forma presencial, tiveram que se adaptar à tais medidas. Cabe citar,
pois, a realização das audiências para determinação do Orçamento Participativo, realizadas integralmente na modalidade virtual, bem como as consultas públicas para a construção
participativa da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também a Oficina de capacitação de servidores para utilização do Módulo de Acompanhamento Físico do SIGEF e a Oficina técnica
com os executores de ações e programas aptos para concorrer ao Prêmio do Centro de Liderança Pública (CLP), se realizaram de modo virtual. Quando ao Gerenciamento de Projetos de
Operação de Crédito, não houve a priori impacto em razão da pandemia na execução do planejamento inicial no ano de 2020. Contudo, destaca-se que as atividades programadas na LOA
2020 foram realizadas pela Unidade Executora do Programa/UEP em cumprimento às disposições contratuais pactuadas junto ao BNDES e primando pela adimplência do Estado do
Maranhão, tendo em vista que os serviços de gerenciamento e apoio técnico à fiscalização de obras do programa Viva Maranhão estavam em processo licitatório, situação reportada e
aprovada pelo banco. O processo licitatório foi concluído em dezembro 2020, resultando no contrato n°. 019/2020 - ASSEJUR/SEPLAN.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

O Programa Gestão Estratégica Do Planejamento, Orçamento e Finanças não promoveu nenhuma iniciativa para enfrentamento ao COVID-19.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

O programa de apoio técnico ao gerenciamento da implementação e a fiscalização de obras integrantes do Programa de Investimentos financiados com recursos do BNDES no ano de 2020
realizou 24 visitas in loco nas intervenções aprovadas no âmbito do programa, procedeu a elaboração de 24 relatórios (RED) e a elaboração de 1 Identificação de Intervenção/Solicitação de
Autorização (IISA), bem como enviou 4 prestações de contas do programa junto ao BNDES.  Lei Orçamentária Anual 2021, Revisão e Avaliação do PPA 2016/2019.  LDO participativa na
modalidade virtual. Orçamento Participativo – As audiências públicas foram realizadas exclusivamente no modalidade virtual, sendo, assim: 70 reuniões e eventos virtuais, visando a mobilizar a
população a participar desse processo, propiciando a participação de 10.567 maranhenses através de seus votos que escolheram demandas prioritárias para serem executadas pelo Governo
em 2021. O Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, em 2020, disponibilizou os módulos da dívida, auditoria, Acompanhamento Físico e Financeiro e transferências.
Treinamento do Módulo de Acompanhamento Físico Financeiro do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Maranhão (SIGEF/MA) com participação de aproximadamente 200
técnicos de diferentes órgão do Estado de maneira remota.  Oficina técnica com os executores de ações e programas aptos para concorrer ao Prêmio do Centro de Liderança Pública (CLP),
promovendo tutoria virtual durante a pandemia, vídeos explicativos e exercícios que simularam a inscrição. Elaboração de Caderno de divulgação com as principais iniciativas do PPA
2020-2023 para o atendimento dos pilares e indicadores do Ranking de Competitividade. Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

165



EMISSÃO

14/5/2021 15:22:51

EXERCÍCIO

2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 609 - PARCERIAS INTERFEDERATIVAS

Unidade Executora: 22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

Problema: Baixo dinamismo da economia local em função de gargalos estruturais regionais.

Objetivo: Promover o desenvolvimento integrado de regiões que possuem desafios em comum, por meio de parcerias que capturem sinergias interfederativas

Público Alvo: População dos Estados Participantes das Parcerias

Estratégia de Implementação: 
Definição das unidades federativas sinérgicas; - mapeamento dos desafios comuns;- definição de metas e resultados esperados;- formalização/
institucionalização do bloco de unidades federativas;- criação de um fundo para compartilhamento de investimentos;- realização de fóruns e rodadas;-
fortalecer canais de comercialização e distribuição;- promover demais iniciativas que divulgação à sociedade dos resultados esperados e alcançados.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      853.107,00 Atual (B):      2.098.107,00 Variação (% B/A) =      145,94

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

853.107,00 2.098.107,00 1.450.000,00 1.450.000,00 500.000,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

11109 - CC
3275 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
AMAZÔNIA LEGAL

Consórcio
Implementado Unidade(s) 1 1 100,00% 295.000,00 590.000,00 500.000,00 500.000,00 84,75% 118,00%

22101 - SEPLAN 3285 - APOIO À GESTÃO DOS
CONSÓRCIOS INTERESTADUAIS

Consórcio
Implementado Unidade(s) 1 0 0,00% 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

23101 - SEINC 3277 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Consórcio
Implementado Unidade(s) 1 1 100,00% 52.107,00 1.002.107,00 950.000,00 950.000,00 94,80% 105,48%

63101 - SEPE 3299 - CONSÓRCIO DO NORDESTE Consórcio
Implementado Unidade(s) 1 0 0,00% 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 853.107,00 2.098.107,00 1.450.000,00 1.450.000,00

Média: Eficácia (B/A) = C 50,00%                        Eficiência (C/H) 55,87%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Ação 3285 – Apesar de alguns atrasos e mudanças de escopo (como a inclusão do combate à pandemia como prioridade na agenda), não houve grandes prejuízos no cronograma de
entregas. O impacto maior verificado, na verdade, deu-se na diminuição de gastos com passagens e diárias, em função da alteração das reuniões presenciais para reuniões via plataformas
online. Ação 3277 – Com a pandemia COVID-19, as reuniões do Conselho Deliberativo do BrC e Assembleia dos Governadores foram realizadas de forma virtual, por meio de plataforma
específica para videoconferência. Alguns projetos já iniciados foram suspensos por impossibilidade de deslocamento da equipe técnica contratada para o projeto do Mercado Comum, visando
incrementar o comércio de produtos entre os Estados do Consórcio em detrimento de relações comerciais com Estados de fora do Consórcio, incentivando a produção e cadeias comerciais
dos Estados.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Ação 3285: O Consórcio Nordeste instituiu o Comitê de Apoio ao Combate à Pandemia do Coronavírus e realizou compra conjunta de materiais, equipamentos e insumos para o combate à
pandemia do coronavírus. Celebração de contrato com o Ministério da Saúde e o Fundo Soberano Russo para a aquisição de 37 milhões de doses da vacina Sputnik. Ação 3277:
Apresentação de duas ferramentas de análise de dados para apoio na tomada de decisão no enfrentamento a Covid-19 e troca de experiências entre as 7 Unidades Federativas consorciadas
sobre utilização de dados nas ações de combate ao novo coronavírus; Levantamento de demanda para aquisição de Exames de detecção do Covid-19; Apresentação das empresas AIMART,
IBM, Quanam e Credilink desenvolveram de forma conjunta a iniciativa #todoscontraacovid-19 que tem por objetivo oferecer aos Governos plataforma que utiliza numerosas fontes de
informação da mais variada origem e ferramentas tecnológicas para detectar, mediante a análise dessas informações, cadeias de vínculos diretos e indiretos que mostrem com precisão as
pessoas que mais provavelmente estiveram expostas e contraíram a doença.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Ação 3285 – Em 2020, a SEPE participou de quatro reuniões do Conselho Administrativo e de uma Assembleia Geral Ordinária. Destaca-se a instituição de: Resolução da Plataforma de
Investimentos no âmbito do Consórcio Nordeste; Diretrizes de atuação conjunta dos Estados consorciados no setor de gás; Comitê de Apoio ao Combate à Pandemia do Coronavírus Compra
conjunta de materiais, equipamentos e insumos para o combate à pandemia do coronavírus Brigada Emergencial de Saúde do Nordeste; Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste (PAS);
Criação e funcionamento das Câmaras Temáticas instituídas no âmbito do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste – Consórcio Nordeste; Comenda Celso
Furtado, destinada a reconhecer pessoas e instituições que apoiam o desenvolvimento sustentável do Nordeste. Ação 3277: Projeto: Fomento do Turismo Integrado na Região do Brasil Central
(até etapa de avaliação pela Câmara Técnica de Turismo do BrC); Projeto: Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central (O Estado do Maranhão ficou em 1º lugar na categoria Segurança
Pública); Projeto: Guia de Impulso Fiscal (Embaixada da Espanha), promover desenvolvimento sustentável e valorização dos ativos e estabelecer parcerias; Projeto: Acordo de cooperação
com o BRB (contínuo); Projeto: Compra Compartilhada de Medicamentos contínuo); Projeto: Doação de Medicamentos pela empresa Prati-Donaduzzi; Projeto: Participação no Fórum
Internacional dos Municípios BRICS de 2020; Apresentação do Projeto de Infraestrutura do Consórcio Amazônia Legal para o BNDES, em Brasília.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Ação 3285 – Nos próximos anos, com a vacinação e normalização das rotinas de trabalho, as atividades e reuniões voltarão a ser realizadas presencialmente e, assim, desenvolvidas
plenamente. Ação 3277 – Para os próximos anos, alguns projetos já iniciados devem seguir seu cronograma de execução para 2021. Diante da pandemia nos anos de 20/21 e do rebatimento
nas contas públicas dos Estados, deve haver alteração no cronograma de desembolso financeiro no contrato de rateio referente ao ano de 2021.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 354 - GESTÃO UNIVERSITÁRIA

Unidade Executora: 24201 - Universidade Estadual do Maranhão

Problema: Baixa articulação e coordenação de processos que envolvem o planejamento, a gestão da universidade e o monitoramento e avaliação das ações internas.

Objetivo: 
Coordenar e fortalecer os processos de planejamento, monitoramento e avaliação de ações e gestão internas, com enfoque na ampliação do número de
vagas, qualificação do ensino, eficiência do uso dos recursos públicos associada a uma estratégia de longo prazo e que tenha como objetivo o
desenvolvimento sustentável da universidade

Público Alvo: Comunidade Acadêmica

Estratégia de Implementação: 
Elaborar instrumento de gestão através da constante articulação entre os campi; articular parcerias com outros órgãos responsáveis pela gestão de
políticas públicas para estabelecimento da governança em torno das prioridades e projetos estratégicos de governo; qualificar servidores técnicos e
docentes.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      11.660.771,00 Atual (B):      13.260.771,00 Variação (% B/A) =      13,72

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

11.660.771,00 13.260.771,00 2.032.088,65 2.017.088,65 1.767.088,65
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

24201 - UEMA
4878 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 120 0 0,00% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

24201 - UEMA 4879 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Universidade
Desenvolvida Percentual 100 95 95,00% 200.000,00 2.300.000,00 1.875.937,46 1.875.937,46 81,56% 116,48%

24201 - UEMA 4880 - MANUTENÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DOS CAMPI

Universidade
Desenvolvida Percentual 100 0 0,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

24207 - UEMASUL

4957 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR NA REGIÃO
TOCANTINA

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 30 30 100,00% 1.625.000,00 1.125.000,00 7.511,21 7.511,21 0,67% 14.977,61%

24207 - UEMASUL 4958 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
NA REGIÃO TOCANTINA

Universidade
Desenvolvida Percentual 1 1 100,00% 8.735.771,00 8.735.771,00 148.639,98 133.639,98 1,53% 6.536,79%

TOTAL: 11.660.771,00 13.260.771,00 2.032.088,65 2.017.088,65

Média: Eficácia (B/A) = C 59,00%                        Eficiência (C/H) 4.326,18%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

A não oferta de treinamentos e cursos voltados para a área Administrativa, o que impede a qualificação dos servidores técnicos-docentes.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

As formações promovidas no ano letivo de 2020, foram realizadas por uma comissão de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação cujo objetivo foi a capacitação do corpo docente quanto
ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), beneficiando 209 docentes.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Alterações de rotinas de trabalho (trabalho híbrido escalar), adoção do home office, utilização de metodologias tecnológicas para continuidade do serviço. Inauguração , estruturação dos
Centro de Ciências Agrárias, Naturais e Letras – CCANL ( em Estreito) e do Centro de Ciências da Saúde.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Atualmente não. O programa atende perfeitamente ao que se propõe.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 328 - GESTÃO DE PESSOAL E PATRIMÔNIO DO GOVERNO DO ESTADO

Unidade Executora: 58101 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

Problema: Fragilidade na gestão de recursos humanos e patrimoniais do estado.

Objetivo: Realizar a gestão de pessoas e patrimonial do Estado, contribuindo para o bem-estar dos recursos humanos e preservação/modernização dos recursos
materiais

Público Alvo: Servidores e a Própria Administração Estadual

Estratégia de Implementação: 

Levantamento de necessidades e reparos patrimoniais; gestão de contratos de imóveis; renovação e modernização de maquinário e sistemas; gestão da
folha de pagamentos e de direitos dos servidores; campanhas de valorização, saúde e bem-estar do servidor, a exemplo de salas de massagens,
campanhas de vacinação, consultas médicas, iniciativas educativas de prevenção de doenças e  colônia de férias; ações sociais, a exemplo de campanhas
de doação de sangue.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      112.212.752,00 Atual (B):      108.484.682,00 Variação (% B/A) =      -3,32

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

112.212.752,00 108.484.682,00 79.007.403,46 74.338.979,95 74.042.325,59
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

58101 - SEGEP 4256 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
PÚBLICO

Servidor
Assistido Unidade(s) 8.880 16.559 186,48% 170.850,00 44.896,00 18.094,70 18.094,70 40,30% 462,68%

58101 - SEGEP 4410 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS
COORPORATIVOS

Sistema
Corporativo
Modernizado

Unidade(s) 1 1 100,00% 5.874.271,00 9.486.509,00 6.766.337,06 5.286.606,65 55,73% 179,44%

58101 - SEGEP 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 46.191.390,00 47.734.746,00 39.652.333,38 38.914.235,24 81,52% 0,00%

60103 - ENCADM 1033 - REEQUIPAMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO

Bem
Disponibilizado Unidade(s) 2 0 0,00% 50.000,00 714.650,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

60103 - ENCADM 2537 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS Imóvel Locado Unidade(s) 2,09 2,09 100,00% 7.763.697,00 10.300.480,00 7.626.538,73 6.952.263,63 67,49% 148,16%

60103 - ENCADM 2560 - ENCARGOS COM PAGAMENTO DE
ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA

Unidade
Consumidora
Paga

Unidade(s) 837 837 100,00% 26.076.626,00 31.175.038,00 24.944.099,59 23.167.779,73 74,32% 134,56%

60103 - ENCADM 3268 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Imóvel
Adquirido Unidade(s) 1 0 0,00% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

60103 - ENCADM
4452 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO,
REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DE
CARGOS E FUNÇÕES

Concurso
Público
Realizado

Unidade(s) 4 0 0,00% 25.274.218,00 8.216.663,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

60103 - ENCADM 4656 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO
IMOBILIÁRIO

Imóvel
Identificado e
Legalizado

Unidade(s) 5 0 0,00% 561.700,00 561.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

60103 - ENCADM 4845 - REGULARIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE BENS MÓVEIS

Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 112.212.752,00 108.484.682,00 79.007.403,46 74.338.979,95

Média: Eficácia (B/A) = C 48,65%                        Eficiência (C/H) 92,48%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude. 174
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 O início da utilização do sistema SIGA - módulo mobiliário pelos órgãos e melhor compreensão de suas funcionalidades, estava no planejamento de 2020 o treinamento presencial dos
servidores que trabalham com o sistema, não tendo sido realizado em decorrência da pandemia. • Houve inicialmente na restrição o levantamento, renovação, inclusão dos contratos
atualizados e na abertura de novos dossiês referentes às cessões e permissões de usos onerosos e gratuitos concomitantes aos reajustes de descontos em consignações dos permissionários
dos imóveis (apartamentos e quiosques), bem como na suspensão das notificações e projeções que ora, deveriam ser encaminhadas aos permissionários e cessionários;
• Uma das metas principais do setor era a atualização do inventário de Patrimônio Imobiliário da Capital e do Interior no ano de 2020, por meio de visita in loco, elaboração de Planta Baixa,
Laudo de Avaliação e Memorial Descritivo. No entanto, devido a pandemia os engenheiros do setor de avaliação ficaram impossibilitados de fazer o levantamento nos imóveis;
• Regularização do Patrimônio Imobiliário junto aos Cartórios e atualização do banco de dados de bens imóveis do Estado também não foi possível;
• Para o início da utilização do sistema SIGA- módulo imobiliário pelos órgãos e melhor compreensão de suas funcionalidades, estava no planejamento de  2020 a implantação e
desenvolvimento para facilitar a gestão do patrimônio imobiliário, não tendo sido realizado o desenvolvimento do sistema em decorrência da pandemia;
• Outra meta importante do setor foi a gestão de novas locações e renovações de imóveis de terceiros para ocupação de órgãos da Administração Pública Direta, tendo como objetivo a
redução dos valores dos aluguéis vigentes, porém as tratativas não foram feitas devido a impossibilidade de os locadores comparecerem junto ao órgão; • O Saneamento das Estruturas
Organizacionais: Administração

Direta: 18 órgãos previstos Concluídos: 12 (doze)
Não concluídos: 6 (seis)
Administração Indireta: 14 órgãos previstos Concluídos: 02 (dois)
Não concluídos: 12 (doze)
• No âmbito da Superintendência de Gestão Documental e Serviços Concessionários/SUDOSC os principais impactos causados dizem respeito às vistorias das unidades consumidoras dos
serviços concessionários de energia e de água e esgoto, vinculados à SEGEP, uma vez que estas necessariamente são feitas no local.A execução do planejamento de 2020 foi comprometida
pela pandemia da COVID-19. As ações de valorização do servidor, bem como as ações de modernização dos sistemas corporativos, que necessitavam da interação e da presença física dos
servidores e prestadores de serviços envolvidos, foi diretamente impactada e postergações foram necessárias. Como exemplo, pode-se citar a auditoria externa na folha de pagamento, que a
etapa de cruzamento dos documentos físicos, arquivados nas secretarias, precisou ser adiada para o final de 2020 e início de 2021 Prefeitura do Centro Administrativo
Teve impacto no desenvolvimento dos trabalhos de limpeza e conservação e nos serviços manutenção predial, estes serviços ficaram prejudicados por conta do decreto do governador que
afasta pessoas com comorbidade e o revezamento de funcionários para fins de prevenção e enfrentamento a Covid 19. 

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Ações de combate ao COVID-19, com distribuição de máscaras para uso obrigatório, testes de COVID, aferição de temperatura e uso de álcool em gel disponibilizados em dispensers por todo
Centro Administrativo e seus anexos. Realização de sanitização de ambientes com produtos e equipamentos específicos para o combate ao vírus. Além da criação de canais alternativos de
atendimento ao servidor (como Whatsapp do FUNBEN e email do e-processos) que se juntaram a outros canais já existentes (e-OUV, e-SIC do da Ouvidoria/Portal do Servidor).A SAMOP
cumpriu com todos os decretos emitidos pelo Governo do Estado que instituiu a dispensa dos servidores do grupo de risco e tomou os cuidados quanto aos servidores que ficaram na ativa,
como disponibilização de álcool em gel e uso contínuo de máscaras, além do revezamento entre os servidores, mantendo o distanciamento social.

Em resposta ao enfrentamento da COVID-19, o a PCAD trabalhou incansavelmente principalmente reestruturando as acomodações dos Prédios, instalando acrílicos e divisórios em setores
com fluxo de visitantes e reformulando junto aos outros setores os ambientes de trabalho, com objetivo de proporcionar o distanciamento social. Distribuição em todos os andares de dispensers
contendo álcool em gel de fácil acesso permitindo e incentivando a higienização das mãos. 
E marcação horizontal no piso estabelecendo o distanciamento mínimo.
A campanha educativa foi realizada tanto visualmente com a confecção de diversos informativos espalhados por todos os prédios quanto através dos servidores sempre alertando quando ao
uso correto das máscaras e até com controle da quantidade de pessoas permitida nos elevadores, podendo ser apenas duas.
A SEGEP realizou campanha para arrecadação e distribuição de produtos de limpeza, como sabão líquido e em barra e água sanitária. Ocorreu em parceria a distribuição de mais de 500
máscaras tanto a servidores quando aos visitantes do prédio.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números. 175
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Ação 4256 – Valorização do Servidor Público – SEGEP, Realização de atividades de bem-estar: ginástica laboral, atendimentos nutricionais, campanhas em alusão ao “Janeiro Branco”, Maio
Amarelo” “Outubro Rosa”, Dia Mundial do Diabetes, campanhas de doação e vacinações, publicação de campanhas em redes sociais, cursos de nivelamento e aperfeiçoamento para
servidores. Através do Clube de Desconto dos Servidores, foi estabelecido uma parceria, possibilitando rede de descontos, contemplando os servidores e seus dependentes. Foi realizado
Termo de Cooperação com Maranhão Parcerias – MAPA, para possibilitar aos Servidores o programa “Voucher da Beleza” ofertando vários serviços de cabeleireiro/corte, manicure, designer
de sobrancelhas e limpeza de pele. Foram 21 (vinte e uma) ações desenvolvidas, atendendo cerca de 16.559 servidores de forma direta, no período de janeiro a dezembro de 2020. A ação
tinha uma meta programada para atender 8.880 servidores, a foi ultrapassada, foram 16.559 servidores atendidos. Ação: 4410 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS –
SEGEP- 
Prestação de serviços de auditoria externa na folha de pagamento de pessoal ativo e inativo da administração direta e indireta do Estado do Maranhão, compreendendo avaliação, validação e
apreciação sobre a quantidade dos dados dos sistemas. Prestação de Serviços de Implantação, Manutenção Continua, Treinamento Operacional, Suporte Técnico e Operacional, Atualização
de Versões, Customizações e Consultoria do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA. Prestação de Serviços Técnicos e Atualização Tecnológica e Licença de Uso para Produtos
Oracle. Prestação de serviços de auditoria externa na folha de pagamento de pessoal ativo e inativo da administração direta e indireta do Estado do Maranhão, compreendendo avaliação,
validação e apreciação sobre a quantidade dos dados dos sistemas.
           Prestação de serviços recuperação de créditos prescricionais. A ação alcançou a meta física programada – 1 sistema corporativo modernizado. Ação: 2537 - ENCARGOS COM
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – ENCARGOS ADMINISTRATIVOS. 
Locação de imóveis de terceiros ao Estado do Maranhão utilizados por Órgãos da Administração Direta, sendo 23 (vinte e três) imóveis locados e 3 (três) distratos realizados no exercício 2020.

Ação: 2560 - ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – ENCARGOS ADMINISTRATIVOS.

 Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água dos órgãos da Administração Direta do Estado do Maranhão. A meta programada foi de 460 e meta alcançada foi
de 666 unidades consumidoras pagas. Foram realizados em 2020, 05 leilões com 526 veículos colocados para alienação, onde foram arrematados 431 veículos com arrecadação de R
$3.446.982,00 para o Estado do Maranhão.
Nomeação de 102 novos policiais, 102 servidores para polícia civil, 41 para o DETRAN, 16 para SSP, Nomeação de 14 novos delegados, 12 servidores para AGED, além de 5 na PGE, 1 na
SEFAZ, 1 na SEAP, 1 no PROCON. 
A Ouvidoria e Portal do Servidor, realizaram atendimento de 8.186 demandas, sendo 973 via e-mail, 5.300 chamadas telefônicas, 1.724 via e-OUV e 159 através do e-SIC, com tempo médio
de resposta conclusiva de 18 dias. Além do fornecimento de 5.330 senhas de acesso ao Portal do servidor e 3.045.972 impressões (fichas financeiras, contracheques e comprovante de
imposto de renda). 

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O programa 328 - Gestão de Pessoal, Patrimônio e Assistência dos Servidores, não precisa de modificações. As estratégias que seriam implementadas em 2020 e que por conta da crise
sanitária não foram efetuadas foram todas inseridas no Plano de 2021 para fins de execução.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 218 - FORMAÇÃO DE PESSOAL, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO

Unidade Executora: 58111 - Escola de Governo do Maranhão

Problema: Baixo nível de inovação, produção e gestão do conhecimento na administração pública.

Objetivo: Elevar o nível de inovação, produção e gestão do conhecimento dos agentes públicos que compõem a administração do governo do Estado do Maranhão

Público Alvo: Agentes Públicos Estaduais

Estratégia de Implementação: 

Oferta de cursos sequenciais, presencial e à distância; eventos temáticos de caráter transversal; curso específico em gestão e edital de certificação em
gestão pública; implementação de cursos de pré-vestibular; especialização e mestrado em gestão pública; atendimento a demandas de formação que
venham de fora da capital, através da unidade móvel; programa de cadastro de estagiários aptos a atuarem dentro da sua área de atuação nos órgãos/
secretarias do estado. as ações serão executadas de forma direta e se relacionarão com os órgãos/secretarias, por meio da consolidação de termos de
cooperação, parcerias e convênios.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      1.100.000,00 Atual (B):      1.100.000,00 Variação (% B/A) =      0

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.100.000,00 1.100.000,00 692.960,30 534.118,95 532.998,95
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

58111 - EGMA 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 671.360,00 671.360,00 470.965,44 313.312,09 46,67% 0,00%

58111 - EGMA 4919 - FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS Agente Público
Capacitado Unidade(s) 3.906 5.077 129,98% 395.760,00 395.760,00 211.628,86 210.440,86 53,17% 244,44%

58111 - EGMA 4920 - GESTÃO DO CONHECIMENTO E
INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Instituições
Atendidas Unidade(s) 460 419 91,09% 32.880,00 32.880,00 10.366,00 10.366,00 31,53% 288,92%

TOTAL: 1.100.000,00 1.100.000,00 692.960,30 534.118,95

Média: Eficácia (B/A) = C 73,69%                        Eficiência (C/H) 177,79%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Para a Escola de Governo do Maranhão, em 2020, o advento da pandemia do COVID- 19 acelerou a migração das atividades formativas presenciais, para a plataforma de Educação à
distância, EGMA Virtual. Assim aconteceram com as atividades formativas que foram lançadas durante o ano de 2020, como: a. Curso de especialização em Gestão Pública - Lato Sensu;
b. Programa de Certificação em Gestão Pública;
c. Projeto de Pesquisa “Análise do impacto das ações formativas da Escola de Governo na Administração Pública”
d. Demais atividades.
A implantação do Projeto Egma Digital ficou prejudicada. O projeto consiste na oferta de formação por meio da Unidade Móvel – EGMA DIGITAL. As atividades formativas na área de
informática são direcionadas para servidores públicos da Administração Estadual que desempenham suas atividades na capital do Estado e nos municípios maranhenses. A primeira Edição do
Prêmio Servidor Pesquisador não foi realizada, sendo  reprogramada para 2021. A Meta para o exercício de 2020 estava prevista para atender 15 servidores pesquisadores com premiações.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

As inciativas desenvolvidas pela EGMA para o enfrentamento da pandemia, foram no intuito de promover atividades de conscientização e orientar sobre as adequações feitas pela
administração estadual para a situação de teletrabalho, neste sentido destacamos algumas atividades a. Cursos: Gestão e fiscalização de contratos administrativos diante da decretação de
estado de calamidade pública; Contratações públicas diante da decretação de estado de calamidade pública: limites e possibilidades; Teletrabalho: treinamento e desenvolvimento
organizacional; Segurança digital: como se proteger de ataques virtuais; Autorresponsabilidade e atitude no serviço público.
b. Palestras: O desafio de gerenciar projetos públicos em ambientes de crise; Inovação no serviço público: como as transformações acontecem; Efeitos da pandemia no planejamento e
orçamento público; c. Lives: A saúde mental em tempos de isolamento; Mentiras e verdades sobre o tratamento da Covid-19. Ao todo 10 ações beneficiando 637 servidores
 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O Programa não precisa ser modificado. Sugerimos apenas que a inclusão da Subação “Pagamento de despesas referentes a serviços técnicos especializados” na Ação 4919 - Formação de
Agentes Públicos
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 219 - MARANHÃO ESTRATÉGICO

Unidade Executora: 63101 - Secretaria de Estado de Programas Estratégicos

Problema: Fragilidade na articulação e planejamento de programas e projetos estratégicos que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico sustentável no
estado do maranhão.

Objetivo: Planejar programas e projetos no que tange às relações internacionais, à cooperação com municípios e ao sistema estadual de estudos socioeconômicos e
cartográficos

Público Alvo: Secretarias do Governo do Estado e Municípios

Estratégia de Implementação: 

Divulgação do trabalho e das atribuições da secretaria em órgãos do governo do estado, nos municípios e incentivo à realização de parcerias para
desenvolvimento de projetos e/ou captação de recursos. os projetos são demandados de acordo com definições estratégicas do governo do estado e tais
demandas são avaliadas conforme sua adequação às possibilidades de captação de recursos, o escopo e sua pertinência às necessidades municipais e
estaduais, considerando as premissas de territorialidade e regionalização, intersetorialidade e transversalidade.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      66.250,00 Atual (B):      66.250,00 Variação (% B/A) =      0

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

66.250,00 66.250,00 0,00 0,00 0,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

63101 - SEPE 4921 - ARTICULAÇÃO E ELABORAÇÃO DE
PROJETOS PARA MUNICÍPIOS

Projeto
Elaborado Unidade(s) 1 0 0,00% 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

63101 - SEPE 4924 - ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
PROJETOS ESTRATÉGICOS

Parceria
Firmada Unidade(s) 1 0 0,00% 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 66.250,00 66.250,00 0,00 0,00

Média: Eficácia (B/A) = C 0,00%                        Eficiência (C/H) 0,00%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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A pandemia impactou significativamente algumas ações do Programa Maranhão Estratégico, em especial as iniciativas que demandavam maior envolvimento dos municípios.
AÇÃO 4921: Articulação e Elaboração de Projetos para Municípios
Em 2020, a SEPE, em parceria com a SECTI e a SAGRIMA, realizaria o primeiro AgroHacka da região de Chapadinha, um hackathon voltado ao fortalecimento de cadeias produtivas em 5
municípios. O projeto inclui levantamento de dados secundários, trabalho de campo com entrevistas, reuniões e a realização do evento. As Secretarias envolvidas realizaram pesquisa de
dados secundários e algumas entrevistas foram realizadas por telefone, porém haveria grande prejuízo ao projeto caso as entrevistas e reuniões não fossem feitas presencialmente. Assim, o
projeto se mantém suspenso, até que a Secretaria propositora (SECTI) se manifeste pela retomada dos trabalhos.
Houve também atraso na efetivação do projeto Minha Terra, parceria com a Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão – CGJ/MA, IMESC, SAF e ITERMA, voltado à regularização fundiária e
fortalecimento de capacidades municipais em 21 municípios da região do Médio Mearim. O início do projeto estava previsto para o 2° semestre de 2020, mas, com as limitações impostas pela
pandemia, este processo foi retomado somente em 2021.
AÇÃO 4924: Articulação e Planejamento de Projetos Estratégicos
O impacto maior foi em relação à diminuição de gastos com passagens e diárias, dada a alteração das reuniões presenciais para reuniões via plataformas online. Porém, tais mudanças não
prejudicaram o cronograma de entregas.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Com o objetivo de analisar a deflagração da pandemia da COVID-19 e subsidiar a definição de políticas públicas estaduais e municipais, a SEPE e o IMESC produziram dois boletins
específicos sobre o tema.

No segmento social, a publicação “Transferência de renda antes e durante a pandemia” apresentou um panorama das pessoas inscritas no CadÚnico (em situação de extrema pobreza,
pobreza e total), dos principais Programas de Transferência de Renda (Programa Bolsa Família  PBF, Auxílio Emergencial), benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada
BPC), Benefícios do Regime Geral da Previdência Social (aposentadoria – rural e urbana, pensões por morte, auxílios, salário-maternidade) e benefícios ao trabalhador (Seguro-Desemprego e
Seguro Defesa). Foram analisados os dados para o Brasil, Grandes Regiões, Maranhão, regiões e municípios maranhenses.

Já a publicação Boletim de Conjuntura Econômica Maranhense, referente ao 3º trimestre de 2020, analisou a retomada gradual das atividades econômicas em meio à pandemia e o cenário
econômico do Estado naquele período.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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AÇÃO 4921: Articulação e Elaboração de Projetos para Municípios
01 Termo de Cooperação técnica entre SEPE, IMESC e SETUR para elaboração de pesquisas voltadas à implementação de projetos e políticas públicas de turismo baseadas em evidências,
com ênfase em desenvolvimento municipal e regional.
01 Projeto Ignácio Rangel, uma parceria entre SEPE, IMESC, SECTI, SEPLAN E FAPEMA, para realização de pesquisas destinadas ao fortalecimento do planejamento e gestão municipal e
estadual.

AÇÃO 4924: Articulação e Planejamento de Projetos Estratégicos
01 Termo de Cooperação Técnica entre a AFD e CAEMA, visando a melhoria da gestão e sustentabilidade financeira da empresa;
Participação em 02 reuniões do Conselho Deliberativo da SUDENE - Elaboração de 01 relatório técnico que subsidiou as propostas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE), que investirá, em 2021, R$ 24,1 bilhões, sendo que 9,5% desse montante será destinado ao Maranhão;
Participação em 02 reuniões do Conselho Deliberativo da SUDAM e 01 reunião ordinária -  Elaboração de 01 relatório técnico de análise de propostas do Banco da Amazônia, subsídio ao
Governador e Vice Governador;
01 Acordo de Cooperação Técnica com IMESC e SAGRIMA para realização de estudos e pesquisas voltadas ao desenvolvimento do Setor Primário do Estado; 
Entrega do Projeto de Lei do ZEE do Bioma Amazônico na Assembleia Legislativa, resultando na instituição desta importante ferramenta de planejamento para o Estado através da Lei 11.269
de 28 de maio de 2020;
Início da elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico do Maranhão dos Biomas Cerrado e Costeiro;
Participação em 02 reuniões no Grupo de Trabalho Interinstitucional – GTI REDD+, Instituído pelo Decreto nº 34.916, de 4 de junho de 2019. Foi elaborada minuta de lei para a criação de
arcabouço jurídico necessário para a política de pagamento por ativos ambientais.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

É necessária maior articulação com organizações não governamentais e a iniciativa privada, especialmente considerando que a capacidade de pagamento do Maranhão foi classificada como
“C”, o que paralisou muitas ações relacionadas à captação de investimentos e implementação de projetos no Estado.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 210 - MARANHÃO CONHECIDO E INFORMADO

Unidade Executora: 63201 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico

Problema: Carência de informações sistematizadas e qualificadas nas áreas socioeconômicas e cartográficas relativas ao território maranhense.

Objetivo: Disponibilizar ao governo estadual, prefeituras municipais e a sociedade civil informações e estudos atualizados visando o aperfeiçoamento das políticas
públicas, fortalecimento do controle social, produção de insumos voltados à academia e à iniciativa privada

Público Alvo: Secretarias e Órgãos Estaduais, Prefeituras Municipais, Iniciativa Privada, Estudantes e Sociedade Civil

Estratégia de Implementação: 
Para a produção dos estudos e pesquisas serão utilizadas fontes primárias (coletadas em trabalho de campo) e fontes secundarias. serão utilizados como
meio de comunicação o próprio site da instituição, publicações online e impressas, livros, revistas e outras informações que serão disponibilizadas
periodicamente, acordo com cada tipo de produto.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      10.340.000,00 Atual (B):      11.318.700,00 Variação (% B/A) =      9,47

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

10.340.000,00 11.318.700,00 5.529.387,39 5.509.111,49 5.502.111,49

184



EMISSÃO

14/5/2021 15:22:51

EXERCÍCIO

2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

63201 - IMESC 3205 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO
ECONÔMICO

Zoneamento
Elaborado Percentual 42 42 100,00% 2.930.000,00 3.930.000,00 1.889.056,33 1.889.056,33 48,07% 208,04%

63201 - IMESC
4173 - ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DO
ESTADO E DOS MUNICÍPIOS
MARANHENSES

Mapa
Atualizado Unidade(s) 3 16 533,33% 195.000,00 195.000,00 58.724,59 58.724,59 30,12% 1.770,98%

63201 - IMESC 4360 - ESTUDOS E PESQUISAS
Estudo/
Pesquisa
Realizada

Unidade(s) 40 41 102,50% 195.000,00 195.000,00 28.044,00 28.044,00 14,38% 712,72%

63201 - IMESC
4361 - DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS E
INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO E
MUNICÍPIOS MARANHENSES

Informação
Disponibilizada Unidade(s) 1 1 100,00% 135.000,00 135.000,00 43.074,98 43.074,98 31,91% 313,41%

63201 - IMESC 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 6.885.000,00 6.863.700,00 3.510.487,49 3.490.211,59 50,85% 0,00%

TOTAL: 10.340.000,00 11.318.700,00 5.529.387,39 5.509.111,49

Média: Eficácia (B/A) = C 167,17%                        Eficiência (C/H) 601,03%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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Ação 3205 – O Zoneamento Ecológico Econômico do bioma Cerrado e Costeiro do Estado do Maranhão era para ser entregue no exercício de 2020 42% do projeto, no entanto, foi entregue
somente 21% do Projeto. Assim, foi necessária a prorrogação de prazo para cumprimento do projeto, ficando para ser executado em 2021.
Ação 4173 – Em relação a elaboração e atualização das divisas e consolidação dos limites dos municípios do Estado do Maranhão (Mapas), foram realizados em 2020 somente 03 mapas,
sendo prejudicada a entrega de 09 (nove) mapas (divisas: Morros/ Belágua; Morros/ Icatu; Morros/ Cachoeira Grande; Morros/São Benedito do Rio Preto; Carutapera/Amapá do Maranhão;
Carutapera/Luís Domingues; Matinha/Viana; Morros/São Benedito do Rio Preto; Santa Luzia/Alto Alegre do Pindaré) pela Pandemia do Covid-19, visto que não foi possível realizar viagens. Da
quantidade prevista de 3 mapas, foram entregues os 03 mapas, porém, havia a possibilidade da entrega de mais 09 mapas. 13 produtos entregues, referem-se a estudos realizados pela
Diretoria de Estudos Ambientais e Geoprocessamento.
Ação 4360 – Foi realizado os 41 estudos e pesquisas socioeconômicos, análise produtiva, conjuntura econômica, PIB, IDM, segurança pública, dentre outros. Porém, não foi possível realizar
viagens o que possibilitou diminuição nos gastos com diárias, passagens aéreas, capacitação, bolsistas, estagiários, combustível, locação de veículos.
Ação 4361 – foi prejudicado a contratação de bolsas de pesquisas e compra equipamentos que auxiliariam na ampliação do banco de dados do Imesc. No entanto, foi possível manter o banco
de dados com os recursos disponíveis.
Ação 4450 – em decorrência da pandemia do Covid, algumas despesas foram afetadas como as despesas de capacitação de servidores, contratação de estagiários e bolsistas, passagens
aéreas, combustível, locação de veículos, diárias, adiantamentos, outras.  No ano de 2020 o Imesc deixou de pagar despesas com imóvel e energia elétrica em decorrência da mudança de
sede para o Palácio Henrique de La Rocque.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Distribuição de máscaras (100 máscaras); foi elaborado o manual de boas práticas para enfrentamento do Covid-19; afastamento de atividades presenciais em período de pico do Covid-19
obedecendo aos Decretos Estaduais; adotamos a política de revezamento de servidores na realização de atividades (todos os 77 colaboradores do Imesc); os servidores vulneráveis passaram
a desenvolver suas atividades remotamente (10 servidores); utilização de álcool em gel em todos os departamentos.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Ação 3205 – 100% do Zoneamento Ecológico Econômico do bioma Amazônico e 21% do Zoneamento Ecológico Econômico do bioma Cerrado e Costeiro (Atividades: Relatório dos
Diagnósticos Temáticos do ZEE; Base de Dados Publicados em Portal do ZEE (www.zee.ma.gov.br); Caderno de mapas do bioma amazônico maranhense; Relatório de prognóstico e
cenarização do bioma amazônico maranhense; Relatório de zonificação do bioma amazônico maranhense; Relatório de audiências públicas realizadas; 12 (doze) cursos de qualificação de
curta duração a serem ministrados em municípios do bioma Amazônico entre fevereiro e abril do ano de 2020. Os cursos possuem as seguintes temáticas: Introdução ao geoprocessamento;
Gestão Ambiental e Mineração; Recuperação de áreas degradadas; Indicadores socioeconômicos; Turismo Ecológico; Ecologia de paisagem; Estudos populacionais.;)
Ação 4360 - 41 estudos e pesquisas socioeconômicos (análise produtiva, síntese e boletim de conjuntura econômica, PIB Estadual e Municipal, IDM, segurança pública, notas de mercado de
trabalho, definição de indicadores estaduais; boletim criminal do Maranhão, dentre outros); 
Ação 4173 – 3 mapas e 13 estudos ambientais (3 mapas de atualização das divisas e consolidação dos limites dos municípios do Estado do Maranhão; Estudos ambientais e cartográficos
voltados para o índice de desmatamento em Bacias Hidrográficas no Estado do Maranhão; elaboração da enciclopédia dos Municípios Maranhenses; estudos de Riscos de Enchentes,
Inundações e movimentação de Massa; espacialização das empresas em São Luís: concentração de estabelecimentos e setores de atividades econômicas por bairro; Redimensionamento da
escala do limite litorâneo do Estado).

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Sim. É necessário que as ações 3205, 4173, 4360, 4361 e 4450 sejam modificadas para readequação de prazos para entrega dos projetos e alteração do quantitativo de produtos a serem
entregues relacionados às atividades do Imesc que foram prorrogadas ou suspensas devido à Pandemia do Covid-19.
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2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 318 - GESTÃO LEGISLATIVA

Unidade Executora: 1101 - Assembleia Legislativa

Problema: Necessidade de manter as atividades da assembleia legislativa, no que tange o cumprimento de sua missão institucional.

Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo desempenhando as demais prerrogativas
constitucionais legais e regimentais

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: Direta

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      357.495.296,00 Atual (B):      351.609.096,00 Variação (% B/A) =      -1,65

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

357.495.296,00 351.609.096,00 339.423.073,80 336.841.120,60 336.841.120,60
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

1101 - ALEMA 4628 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 355.138.296,00 349.252.096,00 339.403.586,80 336.831.160,60 96,44% 0,00%

1201 - FUNDTV 4679 - PUBLICIDADE E MÍDIA LEGISLATIVA Evento
Divulgado Unidade(s) 1 0 0,00% 117.000,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1901 - FUNDEG
3047 - EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

Unidade
Concluída Unidade(s) 1 0 0,00% 1.412.225,00 1.412.225,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1901 - FUNDEG 4938 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS - FUNDEG

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 200 0 0,00% 827.775,00 827.775,00 19.487,00 9.960,00 1,20% 0,00%

TOTAL: 357.495.296,00 351.609.096,00 339.423.073,80 336.841.120,60

Média: Eficácia (B/A) = C 0,00%                        Eficiência (C/H) 0,00%
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Não houve impactos da COVID-19 em relação a execução no exercício 2020

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Ação: 4628- Atuação Legislativa Dentre as ações realizadas, vale ressaltar o contingenciamento dos contratos existentes, cuja diminuição variou entre 10% a 25%, diminuindo de sobremaneira
as despesas do Poder Legislativo. Nesse contexto, a Assembleia, através da Resolução Legislativa n.º 160/2020 autorizou a compra de 100 mil cestas básicas para as famílias em caráter de
vulnerabilidade, visando minimizar a situação de grave crise alimentar vivida pelo povo do Estado do Maranhão.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Ação: 4628- Atuação Legislativa Todas as despesas foram realizadas de forma a manter o funcionamento do Poder Legislativo, com o mínimo necessário, contribuindo assim com os
minimização dos gastos públicos. Ação: 4938 – Capacitação de Recursos Humanos A execução foi voltada exclusivamente para a capacitação de servidores, realizados na sua maioria pela
Escola do Legislativo e de forma virtual.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Não há necessidade de mudanças
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 316 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO

Unidade Executora: 2101 - Tribunal de Contas do Estado

Problema: Burocratização da rotinas de trabalho concomitantemente à tramitação dos processos.

Objetivo: Modernizar o sistema de controle externo no âmbito interinstitucional e conjurisdicional para contribuir de forma efetiva e regular na melhor aplicação dos
recursos públicos

Público Alvo: Governo do Estado e Administrações Municipais

Estratégia de Implementação: 

Implementado por meio das fiscalizações realizadas pelos auditores de controle externo do tribunal, nos órgãos jurisdicionados estaduais e municipais,
consubstanciadas na análise e emissão de relatórios de instrução com deliberação final em plenário. culmina com a aplicação de multas e/ ou sanções
quando da constatação de ilegalidade de despesa ou irregularidade de conta. as fiscalizações podem, ainda, ocorrer de forma preventiva e concomitante,
por meio de levantamento, auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento. ações de orientação e informação acerca de procedimentos e melhores
práticas de gestão têm caráter preventivo e também contribuem para o êxito do programa.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      137.382.620,00 Atual (B):      159.653.468,49 Variação (% B/A) =      16,21

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

137.382.620,00 159.653.468,49 154.544.991,29 154.215.681,69 154.215.681,69
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

2101 - TCE 2349 - FISCALIZAÇÃO EXTERNA Relatório
Emitido Unidade(s) 3.970 2.202 55,47% 133.733.620,00 154.544.578,36 152.035.311,95 151.712.802,35 98,17% 56,50%

2101 - TCE 3062 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO Anexo
Construído Unidade(s) 1 0 0,00% 519.000,00 519.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

2901 - FUMTEC
4550 - POLÍTICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
VOLTADA PARA O DESEMPENHO
ORGANIZACIONAL

Gestão
Estratégica
Implantada

Unidade(s) 2 0 0,00% 3.130.000,00 4.589.890,13 2.509.679,34 2.502.879,34 54,53% 0,00%

TOTAL: 137.382.620,00 159.653.468,49 154.544.991,29 154.215.681,69

Média: Eficácia (B/A) = C 18,49%                        Eficiência (C/H) 18,83%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Com a pandemia houve uma queda sensível no numero de relatórios de instrução produzidos, bem como redução de 95%  das auditorias e inspeções programadas, prejudicando decerto a
função pedagógica, no tocante às melhores praticas de gestão de recursos publicos. 

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Em razão da natureza institucional do órgão, houve tão somente distribuição de álcool e  máscaras aos servidores. 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Sistema de Informações para o Controle – SINC 
Sistema de Medição da Eficiencia da Gestão Estadual – IEGE, desenvolvimento em parceria com outros órgãos de controle.
Desenvolvimento de aplicativo de software (ERICA) para captura de dados e elaboração de relatórios ligados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Publico Brasileiros
( Siconfi).
Desenvolvimento do SPE-mobile, que permite o acompanhamento de processo por meio de smartphones e tablets

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Não há necessidade de mudanças
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Unidade Executora: 4101 - Tribunal de Justiça do Estado

Problema: Combater a morosidade processual

Objetivo: Proporcionar à sociedade maranhense o acesso à justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade

Público Alvo: Jurisdicionado

Estratégia de Implementação: Direta

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      1.149.478.491,00 Atual (B):      1.192.191.749,24 Variação (% B/A) =      3,72

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.149.478.491,00 1.192.191.749,24 1.071.304.445,49 1.027.248.843,35 1.027.219.517,75
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

4101 - TJ 4305 - ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR DE
SAÚDE - TJ

Agente Público
Assistido Unidade(s) 47.340 53.142 112,26% 38.823.599,00 38.823.599,00 30.132.974,62 30.132.974,62 77,62% 144,63%

4101 - TJ 4434 - ACESSO À JUSTIÇA - TJ Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 942.694.302,00 911.924.302,00 890.789.100,53 883.509.917,36 96,88% 0,00%

4101 - TJ 4478 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
INSTITUCIONAL

Matéria
Veiculada Unidade(s) 1.320 2.380 180,30% 723.590,00 723.590,00 95.200,00 54.740,00 7,57% 2.383,37%

4102 - CGJ 4937 - ACESSO À JUSTIÇA - CGJ Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 23.467.000,00 25.737.000,00 21.926.808,71 19.987.397,14 77,66% 0,00%

4901 - FERJ
1656 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER
JUDICIÁRIO

Prédio
Construído/
Ampliado/
Reformado

m² 36.000 60.277,5 167,44% 21.149.916,00 38.218.916,00 15.113.799,04 7.318.034,56 19,15% 874,45%

4901 - FERJ 4436 - MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 107.633.859,00 154.938.706,83 108.492.558,57 82.610.201,30 53,32% 0,00%

4901 - FERJ 4437 - GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS

Servidor
Formado/
Capacitado

Unidade(s) 2.520 1.829 72,58% 2.006.225,00 2.346.225,00 983.788,19 739.513,19 31,52% 230,27%

4902 - FUNDO
ESMAM

4438 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO
CONHECIMENTO NO PODER JUDICIÁRIO

Agente Público
Capacitado Unidade(s) 1.165 864 74,16% 750.000,00 1.072.828,66 492.751,83 284.099,73 26,48% 280,06%

4903 - FERC 4430 - GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL Certidão
Concedida Unidade(s) 132.000 99.935 75,71% 8.440.000,00 8.440.000,00 2.762.651,67 2.551.965,57 30,24% 250,39%

4904 - FUNSEG 4686 - APOIO À SEGURANÇA DA
MAGISTRATURA

Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 3.790.000,00 9.966.581,75 514.812,33 59.999,88 0,60% 0,00%

TOTAL: 1.149.478.491,00 1.192.191.749,24 1.071.304.445,49 1.027.248.843,35

Média: Eficácia (B/A) = C 68,24%                        Eficiência (C/H) 416,32%
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Em razão do quadro de crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus, as estimativas de arrecadação das receitas próprias e de realização das despesas orçamentárias, bem como
os repasses duodecimais foram significativamente afetados. A queda expressiva na arrecadação de receitas do tesouro estadual reduziu em aproximadamente 30% o repasse de recursos
duodecimais, correspondentes às dotações aprovadas ao TJMA na LOA 2020, ressalvados os recursos para despesas com pessoal. Ademais, ante o fechamento das serventias extrajudiciais
e a redução da distribuição dos processos judiciais, houve queda na arrecadação de recursos próprios do FERJ, comprometendo a execução das despesas programadas para 2020. Diversas
iniciativas estratégicas relativas a obras de construção e de reformas de Fóruns de

Comarcas aprovadas para 2020 tiveram que ser adiadas, haja vista o decréscimo na arrecadação de receitas.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Objetivando amenizar o impacto do coronavírus sobre o funcionamento das atividades judiciais e administrativas do Poder Judiciário e visando à preservação da integridade física e da saúde
de magistrados, servidores e jurisdicionados, o TJMA efetuou a compra de materiais de higienização e limpeza, materiais de consumo médico e equipamentos de proteção individual, tais como
álcool em gel 70%, máscaras cirúrgicas e de tecido, protetores faciais, luvas de látex, aventais, dentre outros. O TJMA editou ato normativo contendo um conjunto de medidas, no âmbito do
Plano de Contingenciamento de Despesas, objetivando a redução das despesas e visando ao equilíbrio orçamentário e financeiro. Referido normativo suspendeu a concessão do abono de
permanência, da licença com vencimentos para participação em cursos de pós-graduação, do adicional de serviços extraordinários e o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária –
GAJ. No tocante às despesas com custeio e investimentos, foram contingenciadas as despesas com investimentos na área de TIC, com aquisição de materiais de consumo e serviços de
consultoria técnica. Foram também suspensas a concessão de diárias e a emissão de passagens aéreas e proibidas as celebrações de novos contratos e aditivos que importem em aumento
quantitativo ou qualitativo dos contratos em andamento, dentre outras medidas.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

A despeito das dificuldades de natureza orçamentária e financeira enfrentadas em virtude da frustração na arrecadação de receitas e repasses duodecimais, concluímos o exercício financeiro
de 2020 com índices de 91,94% de execução do orçamento aprovado (inicial + créditos adicionais) e de 87,85% de aderência orçamentária.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

A princípio, não identificamos a necessidade de modificação do atual programa.
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 337 - GESTÃO DE AÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Unidade Executora: 7101 - Procuradoria Geral da Justiça

Problema: Ditames constitucionais quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis exigem que o
ministério público tenha uma estrutura adequada e moderna para cumprir sua missão institucional

Objetivo: Garantir a atuação de forma resolutiva do Ministério Público Estadual

Público Alvo: População do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: Criação e manutenção de estruturas física, humana e tecnológica no mpma

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      334.923.072,00 Atual (B):      466.943.913,38 Variação (% B/A) =      39,42

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

334.923.072,00 466.943.913,38 463.294.626,58 454.733.069,35 454.721.032,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

7101 - PGJ 2963 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES
ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 332.023.072,00 456.290.953,38 453.084.876,22 451.377.200,37 98,92% 0,00%

7101 - PGJ 3037 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Prédio
Construído e
Aparelhado

Unidade(s) 12 1 8,33% 100.000,00 9.240.250,00 9.228.210,28 3.072.901,03 33,26% 25,06%

7101 - PGJ 4426 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Pessoa
Capacitada Unidade(s) 65 65 100,00% 1.000.000,00 112.710,00 74.987,73 65.987,73 58,55% 170,80%

7901 - FEMPE
3038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E
APARELHAMENTO DE UNIDADES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Prédio
Construído e
Aparelhado

Unidade(s) 3 0 0,00% 1.800.000,00 1.300.000,00 906.552,35 216.980,22 16,69% 0,00%

TOTAL: 334.923.072,00 466.943.913,38 463.294.626,58 454.733.069,35

Média: Eficácia (B/A) = C 27,08%                        Eficiência (C/H) 48,97%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O Ministério Público informou através do Ofício Circular nº 011/2021-GABSEC/SEPLAN, que trata da Avaliação do PPA 2020-2023, exercício 2020, que as questões elaboradas no formulário
de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS não se aplicam ao órgão.
As iniciativas relativas ao enfrentamento à COVID-19 em 2020, além de caráter administrativo interno, foram, principalmente, de caráter fiscalizatório, sendo que tais ações não demandaram
recursos adicionais, não alterando, portanto, os programas do Estado.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

O Ministério Público informou através do Ofício Circular nº 011/2021-GABSEC/SEPLAN, que trata da Avaliação do PPA 2020-2023, exercício 2020, que as questões elaboradas no formulário
de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS não se aplicam ao órgão.
As iniciativas relativas ao enfrentamento à COVID-19 em 2020, além de caráter administrativo interno, foram, principalmente, de caráter fiscalizatório, sendo que tais ações não demandaram
recursos adicionais, não alterando, portanto, os programas do Estado.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

O Ministério Público informou através do Ofício Circular nº 011/2021-GABSEC/SEPLAN, que trata da Avaliação do PPA 2020-2023, exercício 2020, que as questões elaboradas no formulário
de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS não se aplicam ao órgão.
As iniciativas relativas ao enfrentamento à COVID-19 em 2020, além de caráter administrativo interno, foram, principalmente, de caráter fiscalizatório, sendo que tais ações não demandaram
recursos adicionais, não alterando, portanto, os programas do Estado.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O Ministério Público informou através do Ofício Circular nº 011/2021-GABSEC/SEPLAN, que trata da Avaliação do PPA 2020-2023, exercício 2020, que as questões elaboradas no formulário
de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS não se aplicam ao órgão.
As iniciativas relativas ao enfrentamento à COVID-19 em 2020, além de caráter administrativo interno, foram, principalmente, de caráter fiscalizatório, sendo que tais ações não demandaram
recursos adicionais, não alterando, portanto, os programas do Estado.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública

Código e Nome do Programa: 341 - GESTÃO DE POLÍTICA DE DEFESA DO CIDADÃO

Unidade Executora: 8101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Problema: Injustiça social e precariedade de acesso à direitos.

Objetivo: Garantir assistência jurídica gratuita às pessoas de baixa renda no estado

Público Alvo: População Hipossuficiente e em Situação de Vulnerabilidade e Injustiça Social

Estratégia de Implementação: Projetos desenvolvidos pela defensoria pública para atendimento junto as mais diversas comunidades do nosso estado e o atendimento diário realizado nos
núcleos da defensoria pública no horário convencional e nos plantões.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      121.556.475,00 Atual (B):      149.651.795,96 Variação (% B/A) =      23,11

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

121.556.475,00 149.651.795,96 147.810.506,73 142.536.269,76 142.386.624,79
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

8101 - DPE 2656 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA Cidadão
Atendido Unidade(s) 484.000 491.600 101,57% 117.846.475,00 132.329.896,96 130.580.706,61 127.778.654,16 96,56% 105,19%

8101 - DPE 3223 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
UNIDADES DE DEFENSORIA PÚBLICA

Unidade
Implantada Unidade(s) 18 14 77,78% 3.600.000,00 11.662.899,00 11.575.665,94 9.127.965,92 78,26% 99,38%

8901 - FADEP 4702 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 110.000,00 5.659.000,00 5.654.134,18 5.629.649,68 99,48% 0,00%

TOTAL: 121.556.475,00 149.651.795,96 147.810.506,73 142.536.269,76

Média: Eficácia (B/A) = C 59,78%                        Eficiência (C/H) 68,19%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Mesmo na situação de pandemia da COVID-19, a Defensoria Pública do Estado buscou efetivar suas metas e a estratégia utilizada foi diversificar e ampliar ainda mais os meios de
atendimento ao público alvo. Na média geral a Defensoria Pública obteve 59,78% de eficácia e 68,19% de eficiência.
 No que tange a ação 2656 - Assistência Jurídica Gratuita, no planejamento inicial previu o atendimento total de 484.000 cidadãos e registrou na execução o montante de 491.600, crescimento
de 1,57% em relação ao planejado. Quando observado a dotação atual e o valor empenhado, nota-se que houve 96,56% de execução. Portanto se consideramos os percentuais de
crescimento da meta física e financeira percebe-se uma eficiência de 105,19%.
 A ação mais prejudicada pela situação de calamidade pública foi a 3223. Das 18 unidades planejadas foram implantadas 14, ou seja 77,78% de eficácia. A dificuldade de mão de obra, a
escassez de materiais e equipamentos para a instalação dos Econúcleos (unidades sustentáveis de atendimento da Defensoria Pública do Maranhão) no interior, representaram a maior causa
na consolidação da meta de 2020. Algumas empresas envolvidas no processo de construção dos Econúcleos rescindiram contrato com a Defensoria Pública, prejudicando ainda mais o
cronograma de inaugurações das novas unidades. A estratégia encontrada para resolver essa pendência foi utilizar a mão de obra carcerária por meio de parceria com a Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária que ao longo do ano de 2020 assumiu boa parte dos projetos que estavam em execução. Quatro desses projetos só foram concluídos no início de 2021.Quando
observado a dotação atual e o valor empenhado, nota-se que houve 78,26% de execução. Portanto se consideramos os percentuais de crescimento da meta física e financeira percebe-se uma
eficiência de 99,38%.
 No que se refere a ação 4702, cujo produto é medido pela despesa, teve aprovado o orçamento inicial de R$ 110.000,00 e no decorrer do exercício necessitou de uma atualização na dotação
no montante de R$ 5.659.000,00 em razão da repasses oriundos dos emolumentos definidos pela Lei Complementar nº 222, de 19 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado
do Maranhão no dia 26 e dezembro de 2019.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.
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Criação de uma série de ferramentas para implantação do atendimento online. Ampliou o agendamento online e ampliou o uso de aplicativos de mensagens WhatsApp e Telegran, onde o
assistido preenche seus dados pessoais e aguarda atendimento pela equipe jurídica, o que ocorre por agendamento.
Em parceria com o Sesi-MA, distribuição de 800 máscaras e 350 kits de higiene
Doações de 51 kits de higiene, 45 cestas básicas e 100 máscaras de proteção à Casa Sonho de Criança
Defensoria doa 15 TV’s para unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes
Doação de 1.367 cestas básicas e mais 2 toneladas de peixe, arrecadadas pelos núcleos do Idoso, da Criança e do Adolescente e dos Direitos Humanos, da Defensoria, ou em parceria com
outras instituições, sendo:
200 cestas básicas para instituições de longa permanência de idosos e pessoas com deficiência em São Luís, fruto de parceria com Sesi e Eneva.
60 cestas básicas para instituições da capital que prestam acolhimento, apoio ou tratamento de pessoas com câncer, fruto de parceria com Sesi e Eneva.
15 cestas básicas para o Lar São Vicente de Paula, que trabalha no acolhimento especializado de idosos, fruto de parceria com Sesi e Eneva.
115 cestas básicas para instituições assistencialistas de sete comunidades de São Luís, com valores arrecadados em vakinha on-line.
500 cestas básicas em comunidades carentes em Imperatriz, fruto de uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
17 cestas básicas para Associação Maranhense de Doenças Genéticas e Raras (Amager), fruto de campanha interna
22 cestas básicas para Famílias de crianças com microcefalia de São Luís, fruto de campanha interna
38 cestas básicas à Associação de Amigos do Autista do Maranhão (AMA-MA), adquiridos por meio de campanha de arrecadação interna.
400 cestas básicas e 2 toneladas de peixe, adquirido pela atuação do Núcleo de Direitos Humanos, junto à Secretaria de Segurança Alimentar.
40 cestas básicas para doação ao Lar de José, entidade que mantem uma unidade de acolhimento institucional de meninas e tem várias obras assistenciais, como a Irmãos X, no Vila Valean,
na região do São Raimundo. 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Principalmente no que tange a ação 3223, a Defensoria Pública efetivou a entrega de 14 unidades de atendimento, sendo que 09 (nove) são relativas aos Econúcleos (Penalva, Morros, São
João dos Patos, Colinas, Cururupu e Governador Nunes Freire, Porto Franco, Grajaú e São Mateus) e estão diretamente ligados às metas do Plano Plurianual 2020-2023. Já na Capital,
destacam-se as implantações das novas instalações do Núcleo de Execução Penal e do Núcleo do Idoso, Pessoa com Deficiência e Saúde.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Nesse momento, o Órgão não avalia a necessidade de alteração do programa.
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 Com a pandemia, houve uma expansão da demanda por 
alimentos no mundo, o que pressionou para cima  o preço dos 
itens agropecuários maranhenses, sendo a variação da média do 
preço da soja de 2019 para 2020 de 58,3% e do milho de 35,9%. 

 A produção de grãos do Estado, teve um incremento de acordo 
com a projeção do IBGE, tendo a produção da 1ª safra de milho 
em 2020 crescido 27% em relação a 2019, ao passo que a 
produção de soja sofreu uma variação mais sutil, sendo de 8% de 
2019 para 2020.   

 O IMESC estimou para 2020, resultado positivo para o setor 
agropecuário, com um acumulado no fim do ano de 3%, 
crescimento que tem como carro-chefe a produção de grãos, 
como já citado. 

 A agricultura familiar foi responsável por cerca de 453 toneladas 
dos alimentos doados no Maranhão para as famílias vitimadas 
pela pandemia, por meio do PROCAF, o Programa de Compras da 
Agricultura Familiar, que integra o Plano Emergencial Celso 
Furtado do Governo do Estado. 

 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ENFRENTA OS DESAFIOS DA 
PANDEMIA DA COVID-19 A Pecuária sofreu retração em 2020, com destaque para a 

redução de 15,8% dos abates de animais. O setor foi 
fortemente prejudicado pela pandemia, com a paralisação 
das atividades somada à alta do câmbio, o que levou a um 
aumento dos custos de produção. 

Fonte: IMESC. Projeção 2020 - IMESC. 

Em 2020, o Terminal de Grãos do Porto do Itaqui (TEGRAM) 
superou a marca de R$ 12 milhões de toneladas de soja e 
milho movimentadas. 

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: AGROPECUÁRIA 
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 O fomento ao setor industrial ainda representa um grande desafio para o 
Maranhão. Nosso mercado interno é concentrado nas atividades da 
Construção Civil e de diversos pequenos segmentos industriais. Em outras 
palavras, temos reduzida diversidade e baixo adensamento das cadeias 
industriais. 

 As poucas atividades que se destacam direcionam-se ao mercado externo, 
constituídas especialmente por grandes complexos produtivos 
mineral-metálico (que compõe 20,4% da indústria maranhense) e de celulose 
com a produção de papel tissue, conjuntura que possui vulnerabilidade às 
variações de preços do mercado internacional e nacional.  

 De todo modo, 2020 seguiu a tendência iniciada em 2014, uma vez que com o 
estabelecimento da estrutura fabril de produção de celulose da Suzano, a 
produção de celulose e papel passou a compor 10,7% da produção industrial 
maranhense. 

 A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na indústria 
maranhense. De acordo com informações da FIEMA, 88,1% das empresas 
industriais tiveram reduções na sua produção e pelo menos 23,8% das 
empresas sofreram algum tipo de paralisação na sua produção ao longo de 
2020. 

 Entretanto, durante a maior parte do ano, o saldo de contratações da indústria 
maranhense foi positivo, tendo seus déficits mais intensos nos meses de abril 
e maio quando houve as paralisações mais fortes, bem como lockdown e 
outras medidas. Nos meses seguintes, porém, foi visível uma retomada do 
emprego no setor, impulsionado pelo esforço de recuperação da produção por 
parte das empresas e o afrouxamento das medidas de isolamento. 

POLÍTICAS DE GOVERNO PROJETAM AVANÇOS NOS DESAFIOS 
DA INDÚSTRIA NO MARANHÃO 

Fonte:  Novo CAGED 

A atuação do Governo do Estado foi de fundamental importância 
para manter a saúde da indústria em níveis saudáveis, através de 
ações estratégicas instituídas por meio de Medidas Provisórias, 
como o Programa Especial de Pagamento e Parcelamento do ICMS 
que beneficiou mais de 100 mil contribuintes, possibilitando a 
regularização de dívidas das empresas com multas e juros reduzidos. 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial apresentou no final 
de 2020, entre novembro e dezembro, uma leve queda de 0,5 
pontos, finalizando o ano com 58,5. O índice varia numa escala de 0 
a 100 e valores acima de 50 indicam um nível otimista de confiança 
do empresário, o que demonstra que, apesar da pandemia, ainda há 
boas perspectivas com relação à indústria maranhense. Além disso, 
o programa Avança Maranhão de iniciativa da 
FIEMA/Fecomércio/Sebrae atende cerca de 4.400 empresas e 152 
mil trabalhadores. 

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: INDÚSTRIA 
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 A variação da receita nominal de serviços e do volume de serviços 
mostra que o setor teve uma queda nos meses iniciais de 
implementação das medidas de isolamento – como o fechamento 
temporário de diversos serviços somado à redução da demanda 
(mesmo pelos que permaneceram em atividade) – seguida de um leve 
aumento a partir de junho de 2020 devido ao afrouxamento das 
medidas.  

 No acumulado de janeiro a novembro de 2020, houve uma perda de 
4,8% em comparação ao mesmo período de 2019. No entanto, 
quando a comparação ocorre com o cenário nacional, verifica-se que o 
setor de serviços do Estado apresentou melhor resistência aos efeitos 
da pandemia uma vez que registrou um patamar de perdas próximo à 
metade do patamar nacional que foi de 8,3%. 

 Um sintoma da queda do setor de serviços no Estado é o 
comportamento da arrecadação de ICMS relacionada ao consumo de 
energia dos estabelecimentos que integram o setor. Em 2020 houve 
registro de queda de 1,8%, considerando o período de janeiro a 
dezembro em comparação ao mesmo período de 2019. 

 Por meio da variação de ICMS do setor de serviços, o setor de 
comunicações se destacou por apresentar crescimento significativo de 
7,1% em 2020. 

O SETOR DE SERVIÇOS FOI O QUE MAIS SOFREU PERDAS EM 
2020 

Fonte: IBGE. Pesquisa Mensal de Serviços 

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: SERVIÇOS 
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 O gráfico do volume de vendas do varejo mostra que tanto no 
varejo restrito (bens não-duráveis e bens semiduráveis) quanto no 
varejo ampliado (todos os tipos de bens), o Estado demonstrou 
uma sólida recuperação. Do mês de maio até o mês de agosto o 
volume de vendas do varejo ampliado registrou um crescimento 
de 62%. 

 Segundo informações da JUCEMA,  as atividades de varejo que 
mais contribuíram para esta pujante variação dentro do período 
foram as de vestuário e acessórios, itens alimentícios, bebidas e 
materiais de construção. 

 Nesse contexto, de forma complementar, as políticas de governo 
como o Programa Mais Renda, também se mostraram 
fundamentais. Ao longo dos últimos anos, foram entregues 
milhares de fardamentos, kits de beleza e equipamentos de 
alimentação, condicionados a capacitações gerenciais visando 
transformar pequenos trabalhadores informais em 
empreendedores. 

 Em virtude da modernização da Junta Comercial do Maranhão - 
JUCEMA e da adesão à REDESIM, o tempo médio para abertura 
de novas empresas no estado reduziu de 90 dias para somente 06 
horas.  

 

VAREJO MARANHENSE APRESENTA DESEMPENHO 
SATISFATÓRIO NO DECORRER DA PANDEMIA 

Segundo informações da JUCEMA, o fechamento de 
empresas no primeiro semestre de 2020 foi 21,3% 
menor em relação ao mesmo período de 2019. O setor 
varejista foi um forte responsável pela geração de 
empregos no Maranhão no ano de 2020, impulsionado 
pela alta das vendas do setor no segundo semestre do 
ano, o que culminou num aumento das contratações 
líquidas. 

Fonte: IBGE. Pesquisa Mensal do Comércio 

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: COMÉRCIO 
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 Os investimentos públicos foram de fundamental importância na 
manutenção e na criação de postos de trabalho em 2020, com ênfase 
nas obras de construção civil que foram responsáveis por 4.083 das 
novas vagas com carteira assinada em 2020. As obras públicas da 
construção civil envolveram por exemplo: 11 IEMAs, 44 novos sistemas 
de abastecimento de água, abertura da Casa da Mulher e da Casa do 
Idoso em Imperatriz e construção de praças. 

 Além disso, em 2020, devido à pandemia do COVID-19, houve 
contratações de caráter extraordinário na área da saúde pública, na 
qual foram registradas 13.473 admissões ao longo do ano e saldo de 
4.840. 

 No cômputo geral, o Estado teve saldo positivo de 19.753 novos 
empregos de carteira assinada, configurando o melhor desempenho 
da região Nordeste e o 7º melhor desempenho de todo o Brasil. O 
setor líder em geração de empregos foi o setor de serviços que operou 
com saldo de 6.616 em 2020, acompanhado pelo setor do Comércio, 
que registrou um saldo de 5.817 empregos de carteira assinada. A 
massa de rendimentos embora tenha vivenciado uma abrupta queda 
devido à pandemia, teve uma boa recuperação que acompanhou a 
retomada do comércio. 

APESAR DA PANDEMIA, MARANHÃO LIDERA GERAÇÃO DE 
EMPREGOS NA REGIÃO NORDESTE EM 2020. 

Fonte: IBGE.  

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: TRABALHO E EMPREGO 

Fonte: Novo CAGED 
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2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 572 - MAIS PESCADO

Unidade Executora: 13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

Problema: Baixo adensamento e produção da cadeia produtiva aquícola

Objetivo: Desenvolver o Sistema Estadual de Produção e Abastecimento - SEPAB, elevando a produção das cadeias produtivas de pesca e aquicultura

Público Alvo: Pescadores, Aquicultores, outros Produtores Rurais e Demais Agentes que Atuem nos Elos da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura

Estratégia de Implementação: 

O programa mais pescado buscará aprimorar a intersetorialidade e a transversalidade do sistema estadual de produção e abastecimento - sepab, a partir
da integração dos mecanismos de planejamento com enfoque territorial e execução orçamentária das políticas estruturantes da pesca e da aquicultura.
atuará também em parceria com o consórcio brasil central - brc; será mantida estreita articulação com a secretaria de estado de ciência tecnologia e
inovação - secti e o instituto estadual de ciência e tecnologia e educação - iema com vista à implantação no estado de centros vocacionais tecnológicos -
cvts, dedicados à formação de jovens maranhenses para atuar profissionalmente embarcados na frota pesqueira comercial; a articulação com a secti se
estenderá ao plano de inovação estadual (pie/ma) e programa inova maranhão, como estratégia para garantir o atendimento das demandas de c e inovação
das cadeias produtivas da pesca e aquicultura e estimulada a utilização de sistemas tecnológicos de produção, transporte, conservação, processamento e
comercialização do pescado com base nas boas práticas de manejo e medidas de biossegurança; a parceria com agência estadual de defesa agropecuária
do maranhão (aged) deverá ser bem próxima para garantir que os produtores de pescados se adaptem às normas do programa, tanto na adoção das boas
práticas de aquicultura, como os cuidados na despesca de animais destinados ao abate.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      3.527.757,00 Atual (B):      4.510.875,00 Variação (% B/A) =      27,87

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

3.527.757,00 4.510.875,00 3.092.929,66 774.259,35 574.681,35
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

13101 - SAGRIMA 4698 - FOMENTO À PESCA EXTRATIVA
MARANHENSE

Pescador
Beneficiado Unidade(s) 100 57 57,00% 2.107.757,00 2.534.156,00 1.385.457,03 317.963,10 12,55% 454,29%

13101 - SAGRIMA 4699 - FOMENTO À PRODUÇÃO AQUÍCOLA
MARANHENSE

Aquicultor
Beneficiado Unidade(s) 10 10 100,00% 1.420.000,00 1.976.719,00 1.707.472,63 456.296,25 23,08% 433,21%

TOTAL: 3.527.757,00 4.510.875,00 3.092.929,66 774.259,35

Média: Eficácia (B/A) = C 78,50%                        Eficiência (C/H) 443,75%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

As atividades desenvolvidas pela Sagrima sofreram grande impacto devido à pandemia, pois estavam planejadas diversas ações como: assistência técnica aos produtores rurais, deixando de
prestar um serviço de grande importância para o crescimento da produção agrícola no estado; não foram realizadas as amostras e feiras agropecuárias onde ocorre um grande número de
negócios no setor e proporciona desenvolvimentos econômicos locais; não foram possíveis realizar construções e ampliação de projetos que estavam previstos como a construção de uma
central de abastecimento, implantação de uma agroindústria de mel e outras ações que visam apoiar e desenvolver as cadeias produtivas. 

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

A Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Pesca criou em seu portal a Central Virtual de Abastecimento, um importante meio de aproximação entre os produtores e o público
consumidor. Esta iniciativa proporcionou que os produtores locais pudessem comercializar seus produtos em meio à pandemia. Criação do Sistema Integrado de Mercados Agropecuários, com
o objetivo de acompanhar as variações de preços dos principais produtos da agropecuária do Estado ajudando ainda mais os produtores na comercialização de produtos e levando ainda mais
informações aos consumidores.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Mesmo com as restrições para combate a pandemia, a Sagrima conseguiu realizar visitas e reuniões técnicas à produtores, associações e outros públicos que desenvolvem ações em projetos
já existentes, pôde apoiar as cadeias produtivas por meio de compras de equipamentos e implementos agrícolas, realizou um acompanhamento técnico da safra agrícola e das condições das
lavouras, realizou o lançamento do PERFIL AGROPECUÁRIO 2020 e diversas capacitações a produtores. A Sagrima entregou através do programa Mais Sementes e Mudas mais de 1.679
toneladas de semente de arroz, milho, feijão e hortaliças beneficiando mais de 35.279 produtores rurais. Foram concedidas 6.662 declarações de conformidade da atividade Agrossilvipastoril.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Sim, pois o sistema de controle e execução de metas e ações não consegue trazer com exatidão a quantidade de produtores beneficiados com a entrega de algum equipamento ou alguma
ação desenvolvida no local, como, por exemplo, a entrega de uma máquina, não é possível medir a quantidade de produtores que serão beneficiados pelo trabalho do equipamento. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 582 - MAIS PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Unidade Executora: 13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

Problema: Baixo adensamento e produção da cadeia produtiva agropecuária

Objetivo: Desenvolver o Sistema Estadual de Produção e Abastecimento - SEPAB, elevando a produção das cadeias produtivas agropecuárias priorizadas

Público Alvo: Produtores, Empresas, Cooperativas e Associações

Estratégia de Implementação: 

O sistema estadual de produção e abastecimento (sepab), constituir-se no principal instrumento de implementação do programa, previsto no compromisso
de governo nº 45. o estabelecimento de parcerias com instituições de crédito, de pesquisa, de ensino e de desenvolvimento são premissas fundamentais
que serão utilizadas para a implementação deste programa, juntamente com a formação e o aperfeiçoamento de câmaras setoriais, temáticas e comitês
gestores. do ponto de vista técnico, o zoneamento agropecuário do estado-zama, é o principal instrumento norteador, dada a sua relevância na
minimização de perdas no âmbito da produção agropecuária.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      24.816.126,00 Atual (B):      28.558.249,33 Variação (% B/A) =      15,08

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

24.816.126,00 28.558.249,33 14.757.251,53 12.429.624,96 5.785.733,27
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

13101 - SAGRIMA 4634 - FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO
DO AGRONEGÓCIO MARANHENSE

Evento
Realizado Unidade(s) 1 1 100,00% 1.615.000,00 1.615.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

13101 - SAGRIMA
4721 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE
INFORMAÇÕES GERENCIAIS E
INTELIGÊNCIA TERRITORIAL ESTRATÉGICA

Informação
Cartográfica
Produzida

Unidade(s) 2 2 100,00% 137.000,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

13101 - SAGRIMA
4722 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS
PRODUTIVAS E DOS ARRANJOS
PRODUTIVOS LOCAIS

Produtor
Beneficiado Unidade(s) 300 215 71,67% 20.601.166,00 23.609.297,29 13.804.273,50 11.609.646,93 49,17% 145,74%

13101 - SAGRIMA 4723 - FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA IRRIGADA Área Irrigada Hectare 12 28 233,33% 1.267.960,00 2.001.952,04 943.728,03 810.728,03 40,50% 576,18%

13101 - SAGRIMA 4894 - FORTALECIMENTO DA
GOVERNANÇA DOS AGROPOLOS

Agropolo
Fortalecido Unidade(s) 15 5 33,33% 15.000,00 15.000,00 9.000,00 9.000,00 60,00% 55,56%

13901 - FDA
4840 - MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS
DE PRODUÇÃO, AGROINDUSTRIALIZAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO

Produtor
Beneficiado Unidade(s) 60 60 100,00% 1.180.000,00 1.180.000,00 250,00 250,00 0,02% 472.000,00%

TOTAL: 24.816.126,00 28.558.249,33 14.757.251,53 12.429.624,96

Média: Eficácia (B/A) = C 106,39%                        Eficiência (C/H) 78.796,25%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Em meio à pandemia e considerando a elevada capilaridade dos escritórios municipais (estando fisicamente presente em 166 municípios, mas com ações nos 217 municípios) a AGED/MA
enfrentou um cenário adverso mesmo que a escala de valoração tenha apresentado dados que mostram um desempenho de crescimento. Com as flexibilizações trabalhistas, impostas pelos
procedimentos e regras para fins de prevenção da transmissão da COVID-19, as ações rotineiras do programa de Defesa Agropecuária foram realinhadas objetivando a manutenção dos
estados de trabalho na modalidade home office. Todas as ações finalísticas tiveram suas performances comprometidas em relação ao planejamento inicial, com exceção da ação de educação
sanitária em defesa agropecuária que superou as expectativas com o advento da tecnologia gerando um aumento na abrangência e uma redução de custos (videoconferências, reuniões
online, webnários, palestras online e tele atendimentos). As atividades como as ações educativas em eventos agropecuários, ações educativas em zonas rurais, fiscalizações de eventos
agropecuários (Feiras, Exposição, Leilão, Vaquejada, Tambor, Baliza e outros eventos) foram totalmente prejudicadas.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

As iniciativas realizadas pela AGED/MA para o enfrentamento da COVID-19, em observância ao decreto do Governo foram: emissão de portaria com normas internas para esclarecimentos e
orientações aos funcionários da AGED/MA; suspensão de eventos agropecuários; limitação do número de participantes em reuniões presenciais; atendimentos ao público por meio de
agendamento; manutenção das atividades/campo com exceção daquelas que envolvem aglutinação; disponibilização de álcool em gel para os servidores; disposição de funcionários - que se
voluntariaram - para auxiliar nos trabalhos de Triagem do Centro de Testagem para o Covid-19; adoção de regime temporário de tele trabalho; reuniões por videoconferência; disponibilização
de manual com recomendações para frigoríficos por causa da pandemia da Covid-19. A AGED/MA atendeu produtores rurais, criadores, empresários do agronegócio e a população em geral
em regime de tele trabalho, em atendimento ao decreto estadual para conter a disseminação do coronavírus no Estado. Tendo os seus serviços considerados como essenciais, os fiscais da
AGED, durante esse período, trabalham para emitir documentos importantes como a Guia de Trânsito Animal (GTA) e a Permissão de Trânsito Vegetal (PTV). 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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Estabelecido com o objetivo de fortalecer o serviço de defesa e inspeção sanitária agropecuária, contribuindo com o desenvolvimento sustentável da agropecuária e agricultura familiar do
Estado do Maranhão, possibilitando as garantias para a preservação da vida e da saúde única para a oferta de alimentos seguros e acesso ao mercado, o programa de Defesa Agropecuária
(0546) no exercício 2020 demonstrou um processo de trabalho qualificado, cujos resultados alcançados na sua execução foram consonantes com os objetivos setoriais, conforme
demonstramos a seguir: Na ação de Promoção da Educação Sanitária em Defesa agropecuária (4520) foram adotadas medidas, principalmente de forma remota, como a realização de
palestras, treinamentos, capacitações, reuniões técnicas com servidores e atendimentos diversos ao público nos escritórios da agência beneficiando 384.144 pessoas. Na ação de Prevenção,
Controle e Erradicação das Doenças dos Animais (4521) foram adotadas medidas como a realização de laudos de vistorias em propriedades , fiscalização em estabelecimentos em processo
de registro – PNSA, fiscalização em estabelecimentos registrados, fiscalização em estrutura laboratorial nos laboratórios credenciados para a realização de exames diagnósticos para brucelose
e tuberculose; notificação atendida; vigilância em pontos de risco epidemiológico de disseminação de enfermidades animais; vigilância em propriedades geral; vigilância em propriedades de
maior risco epidemiológico de disseminação de enfermidades animais; fiscalização em propriedades – Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos (PNSS); fiscalização em propriedades –
Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT); fiscalização em propriedade para vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB);
fiscalização em propriedades com equídeos; fiscalização em propriedades Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros e outras Encefalopatias (PNCRH); Captura de morcegos
hematófagos; monitoramento de abrigos de morcegos hematófagos; supervisão / acompanhamento técnico; e fiscalização de propriedades com vacinação assistida alcançando 16.930 metas
físicas no exercício; Na ação Fiscalização do Trânsito de Animais, seus Produtos e Subprodutos (4523) foram adotadas medidas como fiscalização de veículos nos postos fixos de fiscalização
agropecuária; fiscalização de trânsito – blitz; e emissão de atestado de desinfecção de máquinas e implementos agrícolas resultando em 58.801 veículos fiscalizados; Na ação Fiscalização e
Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (4524) foram adotadas medidas como a Fiscalização de estabelecimentos; coleta de amostras; supervisões técnicas e laudo de vistoria
de terreno e estabelecimento alcançando 1.174 metas físicas no exercício; Na ação Promoção da Defesa Vegetal, Qualidade dos Insumos e Alimentos foram adotadas medidas como a
fiscalização de viveiros; fiscalização do vazio sanitário da soja; monitoramento de armadilhas para prevenção, controle e erradicação da mosca da carambola; levantamento fitossanitário;
inspeções fitossanitárias; fiscalizações em estabelecimentos comerciais de agrotóxicos; fiscalizações do uso de agrotóxicos em propriedades rurais; fiscalizações em empresas prestadores de
serviços na aplicação de agrotóxicos; e fiscalização em unidade de recebimento de unidades vazias de agrotóxicos alcançando 3.994 metas físicas no exercício.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Sim. Há a necessidade de alteração na denominação da ação “4523 – Fiscalização do Trânsito de Animais, seus Produtos e Subprodutos” considerando que a sua finalidade é “Realizar a
fiscalização de animais, vegetais, seus produtos e subprodutos por meio do controle de trânsito em postos fixos, blitz e volantes agropecuárias”. Dessa forma entendemos que a denominação
adequada para ação é “4523 – Fiscalização do Trânsito Agropecuário”.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 546 - DEFESA AGROPECUÁRIA

Unidade Executora: 13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

Problema: Fragilidade do serviço de defesa e inspeção sanitária agropecuária

Objetivo: Fortalecer o serviço de defesa e inspeção sanitária agropecuária, contribuindo com o desenvolvimento sustentável da agropecuária e agricultura familiar do
Estado do Maranhão, possibilitando as garantias para a preservação da vida e da saúde única para a oferta de alimentos seguros e acesso ao mercado

Público Alvo: Produtores Rurais Agropecuários e Todos os Demais Agentes dos Segmentos das Cadeias Produtivas Agropecuárias

Estratégia de Implementação: 

A secretaria de agricultura, pecuária e pesca é a responsável pela proposta da política, a qual será implementada e diretamente implantada pela agência
estadual de defesa agropecuária do maranhão que tem por atribuição executar as políticas de defesa e inspeção agropecuária, por meio de suas unidades
regionais, unidades locais de sanidade animal e vegetal - ulsav e escritórios de atendimento à comunidade - eac.nesse contexto, realizaremos avaliação
sistemática das atividades executadas mediante a consolidação de dados dos relatórios técnicos mensais das unidades locais de sanidade animal e
vegetal, resultando na gestão de conhecimento.considerando a delicadeza do problema, é importante pensar em metodologias participativas que ocorram
simultaneamente à implementação, criando espaços de escuta ativa para que os beneficiários possam dar feedbacks da política, bem como dividir
experiências, anseios e dúvidas. desta forma, pretende-se realizar pesquisa de opinião, por meio da coleta de informações em eventos agropecuários, nos
escritórios de atendimento à comunidade e site oficial da agência estadual de defesa agropecuária do maranhão - aged/ma.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      58.343.603,00 Atual (B):      57.907.181,00 Variação (% B/A) =      -0,75

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

58.343.603,00 57.907.181,00 46.322.532,40 44.892.346,95 44.797.882,15
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

13202 - AGED 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 57.268.003,00 56.278.381,00 45.940.387,40 44.570.164,81 79,20% 0,00%

13202 - AGED 4520 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO
SANITÁRIA EM DEFESA AGROPECUÁRIA

Pessoa
Atendida Unidade(s) 347.530 380.144 109,38% 125.000,00 125.000,00 6.750,00 6.750,00 5,40% 2.025,64%

13202 - AGED
4521 - PREVENÇÃO, CONTROLE E
ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DOS
ANIMAIS

Fiscalização
Realizada Unidade(s) 60.000 16.930 28,22% 447.000,00 447.000,00 207.653,10 147.690,24 33,04% 85,40%

13202 - AGED
4523 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE
ANIMAIS E SEUS PRODUTOS E
SUBPRODUTOS

Veículos
Fiscalizados Unidade(s) 137.565 58.801 42,74% 201.800,00 201.800,00 36.308,40 36.308,40 17,99% 237,57%

13202 - AGED
4524 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE
PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL

Fiscalização
Realizada Unidade(s) 2.172 1.154 53,13% 99.800,00 99.800,00 63.793,50 63.793,50 63,92% 83,12%

13202 - AGED 4929 - PROMOÇÃO DA DEFESA VEGETAL,
QUALIDADE DOS INSUMOS E ALIMENTOS

Atendimento
Realizado Unidade(s) 5.261 3.994 75,92% 202.000,00 755.200,00 67.640,00 67.640,00 8,96% 847,61%

TOTAL: 58.343.603,00 57.907.181,00 46.322.532,40 44.892.346,95

Média: Eficácia (B/A) = C 51,57%                        Eficiência (C/H) 546,56%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

As atividades desenvolvidas pela Sagrima sofreram grande impacto devido à pandemia, pois estavam planejadas diversas ações como: assistência técnica aos produtores rurais, deixando de
prestar um serviço de grande importância para o crescimento da produção do pescado no estado; não foram possíveis realizar construções e ampliação de projetos que estavam previstos
como a construção de viveiros escavados e implantação de unidades pesqueiras e aquícolas.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Não houveram iniciativas de enfrentamento à pandemia desenvolvidas por este programa.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Mesmo com as restrições para combate a pandemia, a Sagrima conseguiu realizar visitas e reuniões técnicas à produtores, foram criadas as Câmara Setorial de Pesca e a Câmara Setorial de
Aquicultura, foi realizado o II Workshop da Cadeia Produtiva do Pescado, o evento contou com a participação de 376 pessoas diretamente e 1200 visualizações no endereço eletrônico da
SAGRIMA no Youtube. E em cumprimento aos Compromissos de Governo foram criados 03 Polos de Pesca e 06 Polos de Aquicultura no estado.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Sim, pois o sistema de controle e execução de metas e ações não consegue trazer com exatidão a quantidade de pescadores e piscicultores que são beneficiados com a entrega de algum
equipamento ou alguma ação desenvolvida, como, por exemplo, a entrega de uma fabriqueta de gelo, barcos de alumínios, motores e até mesmo insumos para produção de peixes em viveiros
ou tanques redes. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 591 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Unidade Executora: 61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Problema: Fragilidade das cadeias produtivas familiares, manifestada nos baixos índices de renda, produtividade e qualificação

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável nas regiões articuladas com os municípios, valorizando os produtos da agricultura familiar e do extrativismo para
elevação da produção de alimentos local

Público Alvo: Agricultores (as) Familiares, Extrativistas, Povos e Comunidades Tradicionais, Assentados de Projetos Estaduais e Federais, Quilombolas e Indígenas

Estratégia de Implementação: 

Critérios de elegibilidade para acesso aos produtos e benefícios do programa - a princípio todos os agricultores familiares do estado do maranhão teriam
acesso aos produtos e benefícios do programa desenvolvido por esta secretaria, porém são priorizados aqueles que se enquadrem nas metas do governo,
os que se localizem nos municípios do mais idh, os que se encontrem nas regiões mais pobres do estado, os indígenas e os quilombolas.responsabilidade
no gerenciamento e na execução das ações - o gerenciamento e a execução das ações são de responsabilidade da saf e dos órgãos que compõem o
sistema saf (agerp e iterma). outros órgãos podem participar da execução de ações inter-relacionadas com as do sistema (sedihpop, seir, sema, sagrima,
sedes, setres, seduc).agentes e parceiros - a saf tem como parceiros a união, através de seus ministérios, o bndes, a embrapa, institutos federais de
educação; parcerias a nível estadual com a uema, caema, cemar e com os municípios, junto às prefeituras. também temos parceria com entidades
privadas, por exemplo, a consultoria executiva em assessoramento especializado para atender as ações executivas e continuadas (atividades finalísticas e
meio). ainda temos parcerias com entidades sem fins lucrativos e movimentos sociais (cooperativas, mst, fetaema, miqcb).instrumentos disponíveis e forma
de execução - as parcerias com os ministérios se dão por meio de repasse de recursos; a nível estadual trabalhamos com acordos de cooperação técnica
(act) e com os municípios celebramos convênios e contratos para consecução das políticas públicas.  o monitoramento das ações junto aos ministérios é
feito por meio de alimentação do siconv, no caso do monitoramento das tecnologias sociais (programa cisternas) a execução do programa é feita pelo
sigcisternas; com o bndes é necessário apresentar um plano de aplicação de recursos, que condiciona a liberação dos recursos, a prestação de contas é
feita em planilhas específicas disponibilizadas pelo bndes e relatórios de desempenho.o acompanhamento e monitoramento das ações desenvolvidas e
executadas pela saf é feito através do sispca e do sigef, sistemas estaduais sob gerenciamento da seplan.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      40.206.966,00 Atual (B):      95.913.926,02 Variação (% B/A) =      138,55

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

40.206.966,00 95.913.926,02 25.398.103,83 25.389.843,83 24.203.205,28

218



EMISSÃO

14/5/2021 15:22:51

EXERCÍCIO

2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

61101 - SAF 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 10.812.000,00 11.487.000,00 10.404.131,81 10.404.131,81 90,57% 0,00%

61101 - SAF 4765 - PROMOÇÃO E APOIO À IRRIGAÇÃO
E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 2.452 2.452 100,00% 2.813.000,00 35.181.825,68 1.915.811,03 1.915.811,03 5,45% 1.836,39%

61101 - SAF
4766 - DESENVOLVIMENTO DOS
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E
CADEIAS PRODUTIVAS

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 11.400 11.400 100,00% 6.291.539,00 7.511.233,09 2.188.518,17 2.188.518,17 29,14% 343,21%

61101 - SAF
4767 - FOMENTO E APOIO À
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 15.405 15.405 100,00% 2.986.000,00 10.367.454,81 5.261.505,50 5.253.245,50 50,67% 197,35%

61101 - SAF
4768 - PROMOÇÃO E APOIO À
DISPONIBILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE
SEMENTES

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 7.215 7.215 100,00% 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

61101 - SAF 4769 - PROMOÇÃO E APOIO À
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO FAMILIAR

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 0 0 0,00% 1.029.000,00 1.029.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

61101 - SAF 4770 - APOIO AOS SEGUROS DA
AGRICULTURA FAMILIAR

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 934 934 100,00% 1.155.000,00 155.000,00 111.837,00 111.837,00 72,15% 138,59%
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61101 - SAF 4771 - PROMOÇÃO E APOIO À
INFRAESTRUTURA NO CAMPO

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 2.038 2.038 100,00% 4.681.000,00 13.921.958,76 1.393.782,36 1.393.782,36 10,01% 998,86%

61101 - SAF

4772 - DESENVOLVIMENTO DO
EXTRATIVISMO, CONSERVAÇÃO DOS
RECURSOS NATURAIS E
DESENVOLVIMENTO RURAL

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 56.957 56.957 100,00% 1.152.427,00 7.303.881,00 4.023.497,93 4.023.497,93 55,09% 181,53%

61101 - SAF 4773 - PROMOÇÃO E APOIO AO CRÉDITO
FUNDIÁRIO

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 400 400 100,00% 871.000,00 756.572,68 99.020,03 99.020,03 13,09% 764,06%

61101 - SAF 4774 - FOMENTO ÀS TECNOLOGIAS
SOCIAIS E PRODUTIVAS

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 0 0 0,00% 1.486.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

61101 - SAF 4922 - DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO

Agricultor
Familiar
Atendido

Unidade(s) 0 0 0,00% 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 40.206.966,00 95.913.926,02 25.398.103,83 25.389.843,83

Média: Eficácia (B/A) = C 66,67%                        Eficiência (C/H) 371,67%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O Estado do Maranhão é grande produtor dos mais variados gêneros alimentícios. Essa produção em sua grande maioria é originaria da Agricultura Familiar que é caracterizada como uma
forma de trabalho que mantém unida a família e produção de renda, muitas vezes, utilizada na sua subsistência. A diferença explicita nas características dos agricultores familiares está
relacionada basicamente as localizações agrárias, que são muito diferentes entre si nos quesitos: acesso aos mercados, condições socioeconômicas, oportunidades culturais e financeiras.
Esses fatores são pontos cruciais para se entender a disparidade de um setor importante para economia e que ao mesmo tempo apresenta as mais variadas faces.  Em diversas regiões do
Estado do Maranhão, a agricultura familiar e sua produção é a principal fonte de renda local. Os agricultores geram oportunidades de renda para outras pessoas e assim conseguem manter
uma cadeia produtiva de acordo com as necessidades locais. Contudo, fatores externos podem acabar prejudicando toda uma cadeia, causando prejuízos que vão muito além das perdas
financeiras; perdas sociais e humanas.
De acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) a pandemia alterou as dinâmicas da fome, aumentando a sua concentração nos grandes centros
urbanos. No entanto, isso não isentou a população rural - principalmente a parcela responsável pela agricultura familiar - de enfrentar desafios durante esse período. Em decorrência da
quarentena, muitas feiras livres, local de venda da produção de muitas famílias, foram suspensas ou tiveram o fluxo de consumidores drasticamente reduzido, dificultando a comercialização
dos produtos agrícolas.
As ações/atividades planejadas para 2020 em sua maioria não puderam ser realizadas tais como:
• Processos de licitação foram suspensos; 
• Suspensão das feiras da Agricultura Familiar (AGRITEC’s), estavam previstas a realização de 02 AGRITECS nos municípios de Coroatá e de Santa Luzia do Paruá;
• Atividades pertinentes às Agroindústrias que vão desde a construção até a capacitação não foram realizadas para tentar controlar a proliferação dos vírus, altamente contagioso;
• As atividades de implementação das Tecnologias Sociais de Acesso à Água ficaram paralisados nos meses de março a abril de 2020 em respeito aos Decretos Estaduais e aos Decretos
Municipais Editados com ações a serem executadas no combate a propagação do Vírus. No mês de junho as atividades retornaram mais muito lentamente devido ao surto de Coronavírus que 

estava maior em alguns municípios e em menor em outros. No Planejamento Inicial para o ano de 2020 tínhamos como meta a implantação 2.498 Tecnologias Sociais de Acesso à Água –
TSAA e beneficiar aproximadamente 29.910 pessoas em todo o Estado do Maranhão, mais devido a Pandemia esse planejamento não foi possível ser executado, devido as Escolas estarem
fechadas impossibilitando assim a capacitação do corpo docente, a construção das cisternas nas escolas, a impossibilidade da realização das capacitações com as famílias beneficiárias das
Cisternas de 16 e de 25 Mil Litros, dificuldade em conseguir mão de obra local para construir as Cisternas, fazendo com que as Entidades contratadas fossem obrigadas a trazer Cisterneiros de
outros Estados da Federação, e mesmo assim vários não queriam vir para Maranhão devido a Pandemia, querendo ficar nos seus Estados de origem com as suas respectivas famílias. Após
os 03 meses de paralisação as Entidades tiveram muitas dificuldades na retomada devido aos preços dos materiais que tiveram um aumento absurdo elevando assim os custos para a
construção da cisterna, como exemplo o saco do cimento que de R$ 25,00 aumentou para R$ 38,00, areia, brita, dificuldade na aquisição da madeira roliça de eucalipto tratado para construção
dos Galpões das Cisternas de 25 Mil Litros que no Estado do Maranhão só tem 01 fornecedor e aumentou muito o preço, o que impossibilitou a compra pelas Entidades das madeiras, pois as
mesmas estão aguardando o preço baixa. O período chuvoso muito intenso no ano passado, além de dificultar o acesso à algumas comunidades, interfere também na aquisição de matérias
primas essenciais para o processo de construção, como exemplo, destaca-se a areia, que fica impossibilitada de ser extraída com o aumento dos níveis dos rios. • Prejudicou o andamento do
convênio nº 045/2018 – SINCOV nº 871.313/2018 MAPA – SAF/MA, referente a 600 kits de irrigação de 500m², visto que a entrega só foi concluída janeiro de 2021, não sendo possível o
devido acompanhamento. 
• Para os arranjos produtivos locais prejudicou o andamento de processos de aquisições, a maioria das atividades que englobam a ação, estão sendo realizadas neste ano de 2021. As
inaugurações de agroindústrias beneficiadas das cadeias produtivas ( mandioca, abacaxi, aves caipira), bem como a adequação para pleno funcionamento, aquisição de máquinas e
equipamentos ( tratores, implementos agrícolas),  paralisaram por falta de produtos no mercado e dificuldades com cotações, tendo em vista o preço do dólar e aumento do Petróleo, de onde
são derivados vários produtos utilizados para a tecnificação da Agricultura Familiar, atas de registro de preço e processos licitatórios estão sendo reformulados em 2021, por conta da
Pandemia.
• Para o Programa Garantia Safra todas as inscrições dos agricultores foram automaticamente renovadas, assim, os agricultores inscritos nas safras 2018/2019 e/ou 2019/2020, que estavam
com a Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP ATIVA, tiveram a inscrições automaticamente migradas para a safra 2020/2021. Com intuito de subsidiar os municípios quanto aos
agricultores que não tiveram a inscrição migrada foi enviado por e-mail relatório com informações e a situação atual da DAP.
• Para o Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água – SSAA no ano de 2020 estavam previstas a conclusão/inauguração de 30 SSAA, deste total foi executado 36% das obras
beneficiando 2.100 agricultores familiares, apesar das dificuldades relatada pelas empesas prestadoras de serviço da construção civil com a carência de material disponível no mercado.
Tivemos também a assinatura de 03 contratos que tiveram execução iniciada no final do segundo semestre de 2020 com conclusão prevista em 2021. A saber: a) Perfuração de 02 SSAA no
município de Magalhães de Almeida; b) Construção de 02 Canais de Acumulação de Água nos municípios de São Bento e Central do Maranhão e c) Construção de 01 Canal de Acumulação
de Água no município de Itapecuru Mirim. 
• As ações da Cadeia Agroextrativista da Juçara/Açaí estavam em fase inicial de execução e com a pandemia foram paralisadas entregas de mudas de açaí, banana e cupuaçu, as instalações
de kits de irrigação destinados para as unidades agroflorestais nos municípios de Amapá do Maranhão, Luís Domingues, Godofredo Viana, Candido Mendes, Carutapera e Boa Vista do
Gurupi, resultando em perdas de alguns exemplares de mudas. Outra ação que houve atrasos em meio à pandemia foi a entrega e montagem de equipamentos da agroindústria de
beneficiamento açaí em Luís Domingues, comprometendo o início das operações de processamento do fruto.
• Para o Projeto Mais Sustentabilidade no Campo – CAR tínhamos como previsão, em 2020, atingir o quantitativo de 130.776 famílias beneficiadas com o cadastro ambiental rural, nos 8 lotes
de atividades para o CAR. Além do cenário de pandemia tivemos rescisão contratual, logo apenas 4 lotes tiveram ações em campo, o que reduziu consideravelmente o previsto, alçando ao
final apenas 53.413 famílias.
• Atraso no lançamento do edital do Programa Maranhão Verde - Eixo Indígena por consequência o período de avaliação das propostas foi bastante prejudicado, pois o corpo técnico designado
para a atividade era insuficiente para o volume de trabalho. Recebemos em torno de 1.500 (mil e quinhentas) propostas para serem avaliadas em um curto período, para garantir a rápida
liberação dos recursos antes do fechamento do orçamento do estado e possibilitar o acesso dos beneficiários o mais cedo possível.
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O Estado do Maranhão é grande produtor dos mais variados gêneros alimentícios. Essa produção em sua grande maioria é originaria da Agricultura Familiar que é caracterizada como uma
forma de trabalho que mantém unida a família e produção de renda, muitas vezes, utilizada na sua subsistência. A diferença explicita nas características dos agricultores familiares está
relacionada basicamente as localizações agrárias, que são muito diferentes entre si nos quesitos: acesso aos mercados, condições socioeconômicas, oportunidades culturais e financeiras.
Esses fatores são pontos cruciais para se entender a disparidade de um setor importante para economia e que ao mesmo tempo apresenta as mais variadas faces.  Em diversas regiões do
Estado do Maranhão, a agricultura familiar e sua produção é a principal fonte de renda local. Os agricultores geram oportunidades de renda para outras pessoas e assim conseguem manter
uma cadeia produtiva de acordo com as necessidades locais. Contudo, fatores externos podem acabar prejudicando toda uma cadeia, causando prejuízos que vão muito além das perdas
financeiras; perdas sociais e humanas.
De acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) a pandemia alterou as dinâmicas da fome, aumentando a sua concentração nos grandes centros
urbanos. No entanto, isso não isentou a população rural - principalmente a parcela responsável pela agricultura familiar - de enfrentar desafios durante esse período. Em decorrência da
quarentena, muitas feiras livres, local de venda da produção de muitas famílias, foram suspensas ou tiveram o fluxo de consumidores drasticamente reduzido, dificultando a comercialização
dos produtos agrícolas.
As ações/atividades planejadas para 2020 em sua maioria não puderam ser realizadas tais como:
• Processos de licitação foram suspensos; 
• Suspensão das feiras da Agricultura Familiar (AGRITEC’s), estavam previstas a realização de 02 AGRITECS nos municípios de Coroatá e de Santa Luzia do Paruá;
• Atividades pertinentes às Agroindústrias que vão desde a construção até a capacitação não foram realizadas para tentar controlar a proliferação dos vírus, altamente contagioso;
• As atividades de implementação das Tecnologias Sociais de Acesso à Água ficaram paralisados nos meses de março a abril de 2020 em respeito aos Decretos Estaduais e aos Decretos
Municipais Editados com ações a serem executadas no combate a propagação do Vírus. No mês de junho as atividades retornaram mais muito lentamente devido ao surto de Coronavírus que 

estava maior em alguns municípios e em menor em outros. No Planejamento Inicial para o ano de 2020 tínhamos como meta a implantação 2.498 Tecnologias Sociais de Acesso à Água –
TSAA e beneficiar aproximadamente 29.910 pessoas em todo o Estado do Maranhão, mais devido a Pandemia esse planejamento não foi possível ser executado, devido as Escolas estarem
fechadas impossibilitando assim a capacitação do corpo docente, a construção das cisternas nas escolas, a impossibilidade da realização das capacitações com as famílias beneficiárias das
Cisternas de 16 e de 25 Mil Litros, dificuldade em conseguir mão de obra local para construir as Cisternas, fazendo com que as Entidades contratadas fossem obrigadas a trazer Cisterneiros de
outros Estados da Federação, e mesmo assim vários não queriam vir para Maranhão devido a Pandemia, querendo ficar nos seus Estados de origem com as suas respectivas famílias. Após
os 03 meses de paralisação as Entidades tiveram muitas dificuldades na retomada devido aos preços dos materiais que tiveram um aumento absurdo elevando assim os custos para a
construção da cisterna, como exemplo o saco do cimento que de R$ 25,00 aumentou para R$ 38,00, areia, brita, dificuldade na aquisição da madeira roliça de eucalipto tratado para construção
dos Galpões das Cisternas de 25 Mil Litros que no Estado do Maranhão só tem 01 fornecedor e aumentou muito o preço, o que impossibilitou a compra pelas Entidades das madeiras, pois as
mesmas estão aguardando o preço baixa. O período chuvoso muito intenso no ano passado, além de dificultar o acesso à algumas comunidades, interfere também na aquisição de matérias
primas essenciais para o processo de construção, como exemplo, destaca-se a areia, que fica impossibilitada de ser extraída com o aumento dos níveis dos rios. • Prejudicou o andamento do
convênio nº 045/2018 – SINCOV nº 871.313/2018 MAPA – SAF/MA, referente a 600 kits de irrigação de 500m², visto que a entrega só foi concluída janeiro de 2021, não sendo possível o
devido acompanhamento. 
• Para os arranjos produtivos locais prejudicou o andamento de processos de aquisições, a maioria das atividades que englobam a ação, estão sendo realizadas neste ano de 2021. As
inaugurações de agroindústrias beneficiadas das cadeias produtivas ( mandioca, abacaxi, aves caipira), bem como a adequação para pleno funcionamento, aquisição de máquinas e
equipamentos ( tratores, implementos agrícolas),  paralisaram por falta de produtos no mercado e dificuldades com cotações, tendo em vista o preço do dólar e aumento do Petróleo, de onde
são derivados vários produtos utilizados para a tecnificação da Agricultura Familiar, atas de registro de preço e processos licitatórios estão sendo reformulados em 2021, por conta da
Pandemia.
• Para o Programa Garantia Safra todas as inscrições dos agricultores foram automaticamente renovadas, assim, os agricultores inscritos nas safras 2018/2019 e/ou 2019/2020, que estavam
com a Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP ATIVA, tiveram a inscrições automaticamente migradas para a safra 2020/2021. Com intuito de subsidiar os municípios quanto aos
agricultores que não tiveram a inscrição migrada foi enviado por e-mail relatório com informações e a situação atual da DAP.
• Para o Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água – SSAA no ano de 2020 estavam previstas a conclusão/inauguração de 30 SSAA, deste total foi executado 36% das obras
beneficiando 2.100 agricultores familiares, apesar das dificuldades relatada pelas empesas prestadoras de serviço da construção civil com a carência de material disponível no mercado.
Tivemos também a assinatura de 03 contratos que tiveram execução iniciada no final do segundo semestre de 2020 com conclusão prevista em 2021. A saber: a) Perfuração de 02 SSAA no
município de Magalhães de Almeida; b) Construção de 02 Canais de Acumulação de Água nos municípios de São Bento e Central do Maranhão e c) Construção de 01 Canal de Acumulação
de Água no município de Itapecuru Mirim. 
• As ações da Cadeia Agroextrativista da Juçara/Açaí estavam em fase inicial de execução e com a pandemia foram paralisadas entregas de mudas de açaí, banana e cupuaçu, as instalações
de kits de irrigação destinados para as unidades agroflorestais nos municípios de Amapá do Maranhão, Luís Domingues, Godofredo Viana, Candido Mendes, Carutapera e Boa Vista do
Gurupi, resultando em perdas de alguns exemplares de mudas. Outra ação que houve atrasos em meio à pandemia foi a entrega e montagem de equipamentos da agroindústria de
beneficiamento açaí em Luís Domingues, comprometendo o início das operações de processamento do fruto.
• Para o Projeto Mais Sustentabilidade no Campo – CAR tínhamos como previsão, em 2020, atingir o quantitativo de 130.776 famílias beneficiadas com o cadastro ambiental rural, nos 8 lotes
de atividades para o CAR. Além do cenário de pandemia tivemos rescisão contratual, logo apenas 4 lotes tiveram ações em campo, o que reduziu consideravelmente o previsto, alçando ao
final apenas 53.413 famílias.
• Atraso no lançamento do edital do Programa Maranhão Verde - Eixo Indígena por consequência o período de avaliação das propostas foi bastante prejudicado, pois o corpo técnico designado
para a atividade era insuficiente para o volume de trabalho. Recebemos em torno de 1.500 (mil e quinhentas) propostas para serem avaliadas em um curto período, para garantir a rápida
liberação dos recursos antes do fechamento do orçamento do estado e possibilitar o acesso dos beneficiários o mais cedo possível.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

·         Aparato de combate e prevenção ao COVID foram disponibilizadas em todas as atividades da ação, como álcool em Gel, uso de máscaras, distanciamento e cumprimento dos decretos
estaduais.  • Foi realizado a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares, para a montagem de cestas básicas, que foram entregues à população mais carente. Dessa forma,
gerou-se renda aos produtores familiares e ajudou-se a população carente. As Cestas foram distribuídas para regiões onde há concentração de submoradias, sendo doadas a famílias que se
encontram em situação de vulnerabilidade social e de insegurança alimentar das periferias das cidades maranhenses, incluindo comunidades indígenas e quilombolas. Convênio 01/2020
EMSERH no valor R$ 1.884.000,00, adquiridas 29.000 cestas básicas com recursos da OPEN SOCIETY e 13.500 cestas com recursos do FUMACOP, no valor de R$ 1.050.000,00. 

221



EMISSÃO

14/5/2021 15:22:51

EXERCÍCIO

2020
        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

·         Entrega de 355 kits de irrigação de 500 m² do convênio MAPA nº45/2018, faltando a entrega para Coelho Neto (10) e Timon (100), 2019 foram entregues 225 kits - Aditivo do contrato
nº038/2019 – SAF/Bello Monte: • 20 kits de irrigação de 1ha, para fruticultura R$ 162.666,60
• 60 kits de irrigação de 1.000m² (quintal produtivo) R$ 279.999,80
• Implementação de 299 Tecnologias Sociais de Acesso a Água – TSAA, sendo 12 Cisternas Telhadão Multiuso de 25 Mil Litros, 33 Cisternas Escolares de 52 Mil Litros e 254 Cisternas de
Placas Familiares de 16 Mil Litros, beneficiando 2.666 pessoas no Estado do Maranhão proporcionando as famílias o acesso à água para a produção agroalimentar e o acesso à água de
qualidade e em quantidade suficiente para o consumo humano a famílias de baixa renda e residentes na zona rural, por meio da instalação de cisternas de placas para captação e
armazenamento de água de chuva, associada à capacitação e formação para a gestão da água.
• Elaboração de termo de referência para Renovação de Ata de Registro de Preço (500m², 1.000m² e 10.000m²)
• Fiscalização dos kits do convênio MAPA nº45/2018 (Viana, Penalva, São João Batista, Pinheiro, Santa Helena, Serrano e Bacuri) – Rota 1
• Dimensionamento dos projetos Produtivos dos Diques da Produção (Central do Maranhão e São Bento;
• Cotação de Preços de materiais para irrigação nos canais já existentes (Santa Rita, Mirinzal e Penalva)
• Aditivo do contrato nº038/2019 – SAF/ Bello Monte
• Lançamento de 02 Editais referente ao PROCAF – Programa de Compras da Agricultura Familiar: Edital 01/2020 - 85 Associações e 1.230 agricultores no valor de R$ 2.534.227,16, nos
municípios de Rosário, Chapadinha, Codó, Vargem Grande, Santa Rita, Bacuri, Matões, Viana, Santo Antônio dos Lopes, Matinha, São João do Soter, Pedreiras, Matões do Norte, Araguanã,
Pindaré Mirim, Coroatá, Santa Luzia,,  Bela Vista do Maranhão, Buriticupu, Lima Campos e Governador Edson Lobão, Imperatriz, São Luís, Paço do Lumiar, Alcantara, Itapecuru, Presidente
Dutra, Zé Doca, presidente Sarney, Cururupu, Buriti Bravo, Amapá do Maranhã, Pedreiras, Parnarama, Guimarães, Balsas, Lago Verde, João Lisboa, São Raimundo das Mangabeiras, Vitoria
do Mearim, Junco do Maranhão; Edital 02/2020 - 2 associações e 26 indígenas, no valor de R$ 58.158,00 nos municípios de Viana e Jenipapo dos Vieiras. Resultados: 87 Associações
habilitadas para comercializar através do PROCAF destas 02 são Associações Indígenas. Serão beneficiados através da comercialização 1230 agricultores 301 são homens; 929 são
mulheres; 447 são  quilombolas, 26  indígenas, 120 são Assentados da reforma agrária, 105 extrativistas.
• Inauguração de 06 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água beneficiando 1.450 agricultores familiares e a conclusão de 05 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água que
irá beneficiar 650 agricultores familiares após sua inauguração prevista para o primeiro semestre de 2021. 
• Cadeia do Agroextrativismo do Açai/Juçara: apesar das dificuldades ocorridas neste período, a Saf conseguiu entregar ao projeto 21 equipamentos e utensílios agroindustriais, 5.750 mudas
de açaí, 2.473 mudas cupuaçu e 2.473 de banana. Foram instalados ainda 12 kits de irrigação, totalizando 26 kits das unidades agroflorestais implantadas. 
• Projeto Mais Sustentabilidade no Campo – CAR - foram realizados um total de 53.413, a saber: 9.890 CAR Agricultor familiar individual, 3.485 CAR Agricultor familiar coletivo, 37.625 CAR
PCT, 743CAR PNCF e 1.670 Assentamentos Estaduais. • Imóveis adquiridos pelo PNCF, totalizando 2.789,6129 há, nos municípios de Lago dos rodrigues, Lagoa Grande, S.J. dos Basílios,
Tuntum e Santo Antônio dos Lopes no valor de R$ 17.104.824,61, beneficiando 169 famílias; Executado o valor de R$ 940.177,78 de SIC's nas Associações de agricultores familiares. 
• Programa Maranhão Verde: Eixo Indígena - Após a avaliação das 1.505 (mil quinhentas e cinco) propostas chegamos à aprovação de 988 (novecentos e oitenta e oito) beneficiários.
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO - Lista com 1ª remessa de beneficiários enviada ao Banco do Brasil no dia 28/12/2020. Apesar da previsão de pagamento segundo o cronograma, o mesmo
não se concretizou, pois, várias situações contribuíram para sua não efetivação.  Devido a pandemia da COVID-19 e sendo os povos indígenas considerados grupo de risco, a logística para o
deslocamento dos indígenas requer maior cuidado, como grupos menores de pessoas por vez. E apesar de termos conseguido sensibilizar a Agência Central em São Luís das especificidades
do público indígena, não conseguimos o mesmo apoio por parte da totalidade das agências do interior, o que muitas vezes acarretou e acarreta repetidas idas e vindas dos indígenas e dos
técnicos que os acompanham por trajetos que chegam a 400 km de distância entre as aldeias e as cidades onde estão localizadas as agências bancárias. Atendimentos demorados nas
agências bancárias aumentam o perigo da exposição para os indígenas e a responsabilidade do estado para com essas pessoas do grupo de risco. A necessidade de mais uma viagem ao
banco implica em mais gastos, mais tempo e consequentes atrasos ao Programa, uma vez que o número de técnicos tem se revelado insuficiente para a quantidade de beneficiários (988) e a
quantidade de aldeias (261) distribuídas pelas 16 Terras Indígenas do estado.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.
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Intensificar as vistorias técnicas, para uma real avaliação atividades e necessidades dos agricultores familiares. Uma das modificações a serem feitas na implementação do Programa no
Estado do Maranhão é a inclusão do maior número possível de Entidades para executarem cisternas no Maranhão, dando prioridade para as Entidades do Maranhão. Realização de
intercâmbio de experiências levando Técnicos e Presidentes das Entidades do Maranhão para os outros Estados que tem expertise na construção de cisternas. Alinhamento de ações junto ao
Ministério da Cidadania – MC, no sentido de conseguir reajuste nos preços das Tecnologias que estão muito defasados o que está dificultando a execução das Entidades parceiras da SAF,
que já solicitaram reajustes das mesmas, no sentido de atrair mais Entidades para executar o Programa no Estado do Maranhão. Alinhamento de Ações com as Coordenações Estaduais do
Programa Cisternas na divulgação dos Editais de Chamada Pública a serem realizados no Estado e divulgação junto as Entidades de outros Estados. Ampliar a divulgação do Programa
Garantia Safra, para que os agricultores familiares e os gestores municipais possam compreender sua importância e aderir ao programa, uma vez que, essa adesão ocorre na esfera estadual,
municipal e por parte do agricultor. Fortalecer o manejo em açaizais nativos, implantação de novas unidades agroflorestais consorciando açaí com banana e cupuaçu, disponibilização de
assistência técnica e capacitações. Manter a implantação destas atividades garantirão a geração de trabalho e renda para os agroextrativistas, bem como, ampliará o valor agregado ao
produto. O projeto mais sustentabilidade no campo está bem desenhado, precisando apenas de reuniões com as empresas com os pontos focais e coordenadores pertinentes a organização
interna. O Programa Maranhão Verde: Eixo indígena se mostrou muito ambicioso ao propor beneficiar 1.000 indígenas em uma ação de estado em um ano de pandemia, uma importante
intervenção de reconhecimento dos direitos de um público costumeiramente esquecido pelas políticas públicas, porém seria interessante a concentração dos esforços em um menor número de
Terras Indígenas de modo a proporcionar maior impacto com seus resultados, tanto no que diz respeito a melhoria das condições de vida dos beneficiários quanto ao seu impacto ao meio
ambiente e gestão de seus recursos.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 581 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Executora: 61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Problema: Baixa capacidade de geração e adaptação de tecnologias em bases agroecológicas  para a diversidade de estilos da agricultura familair e ecossitemas

Objetivo: Gerar e adaptar tecnologias em bases agroecológicas para a diversidade de estilos da agricultura familiar e ecossistemas

Público Alvo: Agricultor(a) Familiar e Empreendedor(a)

Estratégia de Implementação: 
Ampliação e adequação do quadro técnico-administrativo compatível com as ações da ater; definir perfil dos gestores regionais com conhecimento em p&d;
capacitar corpo técnico em p&d; ampliar o número de capacitações para agricultores familiares em tecnologias sustentáveis; definir critérios para
operacionalização das ações de p&d.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      90.000,00 Atual (B):      523.885,86 Variação (% B/A) =      482,1

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

90.000,00 523.885,86 163.181,69 163.181,69 163.181,69
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

61202 - AGERP 3080 - PESQUISA EM SISTEMAS
INTEGRADOS DE BASE SUSTENTÁVEL

Produto/
Sistema
Desenvolvido

Unidade(s) 16 10 62,50% 60.000,00 503.705,86 152.064,99 152.064,99 30,19% 207,03%

61202 - AGERP 4650 - PESQUISA PESQUEIRA E AQUÍCOLA Tecnologia
Validada Unidade(s) 3 2 66,67% 15.000,00 10.180,00 5.680,00 5.680,00 55,80% 119,48%

61202 - AGERP
4923 - PESQUISA EM MATERIAIS,
TECNOLOGIAS E PROCESSOS PARA A
AGRICULTURA FAMILIAR

Pesquisa
Realizada Unidade(s) 3 3 100,00% 15.000,00 10.000,00 5.436,70 5.436,70 54,37% 183,94%

TOTAL: 90.000,00 523.885,86 163.181,69 163.181,69

Média: Eficácia (B/A) = C 76,39%                        Eficiência (C/H) 170,15%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O Programa 0581-PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, sofreu impacto com a pandemia de COVID-19, mas todas as suas ações foram
executadas, embora suas metas não tenham sido alcançadas em sua totalidade. Isso porque todas as ações do programa são experimentos que estão focados em sistemas integrados de
base sustentável; tecnologias para produção animal e vegetal; agroflorestal e sementes crioulas; pesca e aquicultura e   materiais, tecnologias e processos. São, desta forma, procedimentos
voltados para agricultura familiar, desenvolvidos juntamente com os técnicos da AGERP e tiveram suas práticas prejudicadas por conta do isolamento social. Das três ações desenvolvidas no
âmbito do Programa 0581-PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, duas foram impactadas mais fortemente pela pandemia: a ação 3080-
Pequisa em Sistemas de Base Sustentável, que cumpriu 62,5% da meta estabelecida  e ação 4650-Pesquisa Pesqueira e Aquícola que um alcance de 66,7% da meta estabelecida no PPA
2020.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

A AGERP-MA, em consonância com as ações estratégicas do Governo Estadual e ANVISA, não mediu esforços dar continuidade ás atividades administrativas, de Assistência Técnica e
Extensão Rural e de Pesquisa Agropecuária na Sede, em São Luís e nos 19 Escritórios Regionais. Para isso, tomou todas as medidas necessárias a fim de que fossem resguardadas a vida e
saúde dos servidores, técnicos e agricultores. Em cumprimento ao decreto estadual  nº  35.831 de 20 de maio de 2020 que estabeleceu normas de funcionamento e retorno parcial das
atividades presenciais do setor público durante a pandemia do COVID-19,  a sede da AGERP e os seus  19 Escritórios Regionais foram estruturados e adequados obedecendo todas as
normas sanitárias para recepcionar e assistir ao público após o lockdown, cujas medidas adotadas perduram até a presente data. Seguem listados abaixo alguns itens distribuidos e serviços
disponibilizados em parceria com outros  orgãos da  administração pública: 19 Cabine sanitária,, parceria SEGOV,  6.000 Máscaras , parceria SEGOV/SEAP, 2.500 Álcool em gel, parceria
SEGOV, 19 serviços Sanitização dos escritórios, parceria CBMMA, 127 doses, Vacinação H1N1 dos funcionários da AGERP sede, parceria SEMUS e 127 doses Testes Sorológicos de
diagnóstico do COVID -19, parceria SEGOV.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Em relação ao Programa 0581-Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para agricultura familiar, os principais resultados obtidos pela AGERP foram: Na ação 3080 -Pequisa em Sistemas
de Base Sustentável, em 2020 a meta física planejada para a implantação dos Sistemas Integrados de Base sustentável (PESQSISTEM) foi fixada em 16 unidades (URTs e UEPs).  Ao final do
ano, a meta executada alcançou 10 unidades entre Roças Agroecológicas, Sistemas Agroflorestais, Integração lavoura–pecuária e campos de multiplicação.
- Na ação 4650-Pesquisa Pesqueira e Aquícola, a meta física planejada para 2020 era a validação de 3 tecnologias. Porém, se encontram em execução 2 tecnologias: uma que está sendo
conduzida em parceria com laboratório de animais marinhos da UFMA - Campus Pinheiro e a outra em Itans, no município de Matinha, com a Associação dos Piscicultores.
-Na ação 4923-Pesquisa em Materiais, Tecnologias e Processos para a Agricultura Familiar a meta física planejada para o PPA 2020-2023, foi realizar 03 pesquisas que foram realizadas ao
longo do exercício 2020.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Verificamos que o orçamento disponibilizado para algumas ações dentro do Programa 0581- Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para agricultura familiar sofreu uma diminuição para o
PPA 2021. Isso nos levou a pensar em requalificar e quantificar também as metas físicas atreladas às ações do programa, já que com o passar dos anos, há também reajuste no preço de
insumos que são necessários para a realização de uma pesquisa.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 160 - REFORMA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade Executora: 61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

Problema: Baixa capacidade de atendimento das demandas de reordenamento agrário por diversos segmentos da sociedade

Objetivo: Garantir a capacidade de atendimento das demandas de reordenamento agrário

Público Alvo: Famílias Detentoras da Posse de Imóveis

Estratégia de Implementação: A consecução dos objetivos se dá através de parcerias com associações, sindicatos e prefeituras para execução de georeferenciamento , bem como
elaboração de acordo de cooperação técnica  - act.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      12.713.841,00 Atual (B):      22.020.135,34 Variação (% B/A) =      73,2

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

12.713.841,00 22.020.135,34 11.734.388,33 11.590.391,41 11.590.391,41
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

61201 - ITERMA 1764 - ASSENTAMENTO DE
TRABALHADORES

Famílias
Assentadas Unidade(s) 1.200 2.098 174,83% 88.250,00 73.680,00 46.460,00 46.460,00 63,06% 277,26%

61201 - ITERMA 3228 - ARRECADAÇÃO DE TERRAS Terra
Arrecadada Hectare 3.000 3.428,53 114,28% 85.000,00 60.000,00 1.440,00 1.440,00 2,40% 4.761,85%

61201 - ITERMA 4396 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Título de
Domínio
Expedido

Unidade(s) 3.600 2.414 67,06% 160.000,00 8.458.829,62 412.653,62 412.653,62 4,88% 1.374,55%

61201 - ITERMA 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 12.295.591,00 13.365.925,72 11.268.614,71 11.124.617,79 83,23% 0,00%

61201 - ITERMA 4477 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM
ÁREAS REMANESCENTE DE QUILOMBOS

Famílias
Quilombolas
Beneficiadas

Unidade(s) 5 1 20,00% 85.000,00 61.700,00 5.220,00 5.220,00 8,46% 236,40%

TOTAL: 12.713.841,00 22.020.135,34 11.734.388,33 11.590.391,41

Média: Eficácia (B/A) = C 75,23%                        Eficiência (C/H) 1.330,01%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O processo pandêmico demandou mais despesas e redução da meta devidos os cuidados da OMS, razão pela qual mantivemos os gastos com a redução dos títulos, contudo, tenhamos
superado as metas, mesmo reduzidas para as ações 1764 - Assentamento de Trabalhadores e 3228 – Arrecadação de Terras. Este quadro nos coloca em situação vantajosa já que o impacto
da Pandemia poderia ter comprometido muito mais o cumprimento das metas. O programa que merece destaque é o Plano de Regularização Fundiária da Amazônia Legal Maranhense,
custeado com recursos oriundos do Fundo de Recuperação da Petrobrás, alocado na fonte 133 (Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção), no valor 8 milhões para emissão de
5.250 títulos de imóveis rurais. Dentre as atividades que o plano contempla, apenas a fase de modernização do Instituto foi deflagrada para implantação do sistema SICARF, tendo sido
empenhado/liquidado na ordem de 311 mil reais. Vale ressaltar que sua baixa eficiência se deve muito mais pela do processo de licitação do que pela pandemia propriamente dita.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Foram contratados serviços de sanitização de ambientes (salas, corredores e auditórios), com gás ozônio, comprovadamente eficaz na redução de riscos de contaminação. Foram
disponibilizados pela SEGOV, 1.000 (mil) máscaras descartáveis e 10 galões de álcool em gel. A aquisição gratuita teve fundamental importância para garantir a execução das atividades
finalísticas de forma qualificada e satisfatória às demandas dos seus usuários.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Títulos de terras: 2.414 títulos beneficiando 1.592 famílias em 53 municípios; Títulos de terras em áreas quilombolas:01 títulos beneficiando 183 famílias em 10 municípios; Cadastro de
assentamentos: 2098 cadastros em 12 municípios; Terras arrecadadas: 3.428,5299 hectares, que corresponde a 15 glebas em 12 municípios.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Considerando que a redução das metas para colaborar com o programa de combate à pandemia da Covid-19 nos trouxe, na medida do possível, bons resultados, não precisa ser modificado
para os anos seguintes, apenas o reenquadramento das metas dentro das possibilidades conjunturais de que estaremos sujeitos no período pós pandemia   
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 544 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Unidade Executora: 61202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão

Problema: Baixa cobertura dos serviços de assistência técnica e extensão rural de qualidade e continuada

Objetivo: Elevar a cobertura de assistência técnica e extensão rural de qualidade continuada

Público Alvo: Agricultor(a) Familiar e Empreendedor(a)

Estratégia de Implementação: 
Ampliação e adequação do quadro técnico-administrativo compatível com as ações do ater; definir perfil dos gestores regionais; capacitar corpo técnico;
ampliar o número de capacitações para agricultores familiares; definir critérios para operacionalização das ações de ater; melhorar a infraestrutura física e
de suporte técnico-operacional; fortalecer o associativismo e o cooperativismo.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      18.690.931,00 Atual (B):      21.899.017,41 Variação (% B/A) =      17,16

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

18.690.931,00 21.899.017,41 14.667.805,89 12.971.448,77 12.760.832,35
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

61101 - SAF 4775 - APOIO AO SISTEMA ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 102.538 0 0,00% 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

61202 - AGERP 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 16.218.654,00 16.191.199,46 13.171.804,55 12.000.106,24 74,11% 0,00%

61202 - AGERP 4647 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE
AGENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR

Agente
Capacitado Unidade(s) 360 1.576 437,78% 50.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

61202 - AGERP
4649 - FORTALECIMENTO DO
ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO DA
AGRICULTURA FAMILIAR

Agricultor
Familiar
Assistido

Unidade(s) 11 1 9,09% 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

61202 - AGERP
4778 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL

Agricultor
Familiar
Beneficiado

Unidade(s) 45.964 38.187 83,08% 2.348.277,00 5.288.813,76 1.263.454,34 900.653,53 17,03% 487,86%

61202 - AGERP
4930 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO
DA AGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL E PESQUISA

Unidade de
ATER e
Pesquisa 

Unidade(s) 20 18 90,00% 50.000,00 411.004,19 232.547,00 70.689,00 17,20% 523,28%

TOTAL: 18.690.931,00 21.899.017,41 14.667.805,89 12.971.448,77

Média: Eficácia (B/A) = C 103,32%                        Eficiência (C/H) 168,52%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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Em relação ao Programa 0544- Assistência Técnica e Extensão Rural escolhido para ser avaliado, este sofreu grande impacto pela pandemia da COVID-19 em termos de execução de suas
ações. A pandemia abalou sobremaneira todos os seguimentos da economia mundial e estagnou a realização de metas estabelecidas uma vez que foi preciso lançar mão de estratégias para
conter o vírus e a principal dela foi o isolamento social, fazendo com que assim cessassem e/ou diminuíssem as atividades de ATER. Em se tratando da Ação 4778- Execução dos serviços de
assistência técnica  e extensão rural e considerando o quadro pandêmico da COVID 19 e a determinação do isolamento social, em termos de resultados gerais no ano de 2020, a AGERP/MA
assistiu a 38.187 agricultores familiares em suas Unidades Produtivas familiares (UPF) e nas Unidades dos Escritórios Regionais em todo o Estado do Maranhão, dos 45.964 planejados no
PPA-2020, o que corresponde a 83,08 % da meta estabelecida. Na Ação 4647: Capacitação e formação de agentes da agricultura familiar, as atividades de capacitações da AGERP para o ano
de 2020, não puderam ser realizadas, conforme planejadas no PPA 2020. Isso porque tendo em vista que as atividades de capacitação geram reuniões e, por conseguinte, aglomeração de
pessoas, o que poderia contribuir  para a propagação da covid-19 entre técnicos da AGERP e agricultores assistidos pela mesma, optou- se pela não realização de atividades de forma
presencial. No entanto, embora as capacitações previstas no PPA 2020 não tenham sido realizadas, a AGERP driblou os desafios impostos para a realização de atividades presenciais na crise
do Corona vírus e realizou 28 capacitações para um público de 1.576 técnicos, de forma remota, através da internet. Por    fim,     a     Ação     4649:     Fortalecimento     do     associativismo
e cooperativismo da agricultura familiar que visa a estimular o associativismo e o cooperativismo junto às diversas categorias de agricultores que trabalham em regime de economia familiar. Em
2020, dos 11 empreendimentos previstos para serem beneficiados, foi executado o beneficiamento de apenas 1 empreendimento. Isso porque a Ação foi fortemente impactada pela pandemia
de COVID-19. Em virtude da necessidade de se manter o distanciamento social, as atividades programadas junto aos empreendimentos coletivos foram suspensas.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

A AGERP-MA, em consonância com as ações estratégicas do Governo Estadual e ANVISA, não mediu esforços dar continuidade ás atividades administrativas, de Assistência Técnica e
Extensão Rural e de Pesquisa Agropecuária na Sede, em São Luís e nos 19 Escritórios Regionais. Para isso, tomou todas as medidas necessárias a fim de que fossem resguardadas a vida e
saúde dos servidores, técnicos e agricultores. Em cumprimento ao decreto estadual  nº  35.831 de 20 de maio de 2020 que estabeleceu normas de funcionamento e retorno parcial das
atividades presenciais do setor público durante a pandemia do COVID-19,  a sede da AGERP e os seus  19 Escritórios Regionais foram estruturados e adequados obedecendo todas as
normas sanitárias para recepcionar e assistir ao público após o lockdown, cujas medidas adotadas perduram até a presente data. Seguem listados abaixo alguns itens distribuidos e serviços
disponibilizados em parceria com outros  orgãos da  administração pública: 19 Cabine sanitária,, parceria SEGOV,  6.000 Máscaras , parceria SEGOV/SEAP, 2.500 Álcool em gel, parceria
SEGOV, 19 serviços Sanitização dos escritórios, parceria CBMMA, 127 doses, Vacinação H1N1 dos funcionários da AGERP sede, parceria SEMUS e 127 doses Testes Sorológicos de
diagnóstico do COVID -19, parceria SEGOV.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Como dito anteriormente, no ano de 2020, a AGERP/MA, através da execução dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, assistiu a 38.187 agricultores familiares em suas
Unidades Produtivas familiares (UPF) e nas Unidades dos Escritórios Regionais em todo o Estado do Maranhão, dos 45.964 planejados no PPA-2020, o que corresponde a 83,08 % da meta
estabelecida com as seguintes atividades: Realização de 1.732 atividades de atendimento individual em ATER (2h) e 1.650 atividades de atualização de diagnóstico - Tempo um (T1) (2h)
(individual) no âmbito do Projeto Dom Hélder Câmara.
-Atendimento de 350 famílias âmbito do ACT 15 em atividades como Diagnóstico, Termo de Adesão, elaboração de Projeto produtivo e visitas técnicas para as famílias beneficiadas com
fomento.
-Atendimento de 1.200 famílias pelo ACT Quilombolas e Assentados (Resgatando Saberes e Produzindo com Sustentabilidade) e foram aditivadas mais 1000 famílias ao projeto.
-Inauguração do Projeto Assistec- Mandioca. Em  2020 o projeto inicia priorizando os 30 municípios do MAIS IDH e os 17 da Cadeia Produtiva da Mandioca. Outros municípios com potencial
de produção já consolidados também poderão participar do projeto. Este foi lançado dia 08 de dezembro de 2020, mas ainda sem resultados.
-Estabelecimento Programa Maranhão Verde Indígena que teve como resultado em 2020 mais de 1000 visitas às famílias indígenas, quando foi possível construir 17 diagnósticos e ajudar na
construção de 988 projetos para concorrer ao fomento, das 1000 vagas dispostas no Edital da SAF.
Estabelecimento do Programa Agricultura Familiar sem Queimadas. Como resultado, em 2020 foram capacitados e contratados 14 técnicos e teve envolvimento de mais oito técnicos da
AGERP nas atividades do Programa, perfazendo 22 técnicos; foram realizadas 849 visitas técnicas a agricultores e agricultoras de 48 comunidades; foram realizadas reuniões com 30
entidades municipais; houve apresentação e orientação de 10 tecnologias de baixo impacto e ocorreu levantamento das principais áreas de incidência de fogo, em 10 municípios.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.
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Verificamos que o orçamento disponibilizado para algumas ações dentro do Programa 0544- Assistência Técnica e Extensão Rural sofreu uma diminuição para o PPA 2021. Isso nos levou a
pensar em requalificar e quantificar também as metas físicas atreladas às ações do programa. Foi pensada na reformulação de estratégia de alcance de ações da capacitação e associativismo,
por exemplo, no entanto, para o público alvo da AGERP, não há outra forma de atendimento para essas atividades que não seja presencial.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 613 - MARANHÃO AZUL

Unidade Executora: 20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Problema: Uso desordenado de recursos hídricos reduzindo a disponibilidade de água potável para a população.

Objetivo: Promover o uso racional dos recursos hídricos, a fim de garantir o uso múltiplo da água em quantidade e qualidade adequadas

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: Iniciativas de preservação de matas ciliares; promover ações de conscientização de técnicas de reuso de água; proteção de mananciais de água doce do
estado; ações de sensibilização da população; fiscalização e combate a focos de poluição nos rios e no mar.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      1.624.026,00 Atual (B):      4.598.521,21 Variação (% B/A) =      183,16

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.624.026,00 4.598.521,21 834.158,25 834.158,25 834.158,25
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

20101 - SEMA 4890 - PLANEJAMENTO HÍDRICO Instrumento
Implementado Unidade(s) 10 10 100,00% 220.000,00 426.139,36 24.420,00 24.420,00 5,73% 1.745,04%

20101 - SEMA 4891 - MONITORAMENTO DOS RECURSOS
HÍDRICOS

Documento
Expedido Unidade(s) 1.752 2.736 156,16% 1.069.026,00 3.837.381,85 804.916,25 804.916,25 20,98% 744,50%

20901 - FEMA 4926 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA
PROMOÇÃO DO MARANHÃO AZUL

Pessoa
Capacitada Unidade(s) 1.240 730 58,87% 335.000,00 335.000,00 4.822,00 4.822,00 1,44% 4.089,96%

TOTAL: 1.624.026,00 4.598.521,21 834.158,25 834.158,25

Média: Eficácia (B/A) = C 105,01%                        Eficiência (C/H) 2.193,17%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Apesar da Pandemia da Covid-19, o Programa 0613 teve atendimento satisfatório com a conclusão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, vinculado a ação 4890 – Planejamento Hídrico e a
formação de 04 novos Comitês de Bacias Hidrográficas, que teve sua vinculação na Ação 4892 – Gestão Participativa em Recursos Hídricos, onde esta é uma atividade de Planejamento
Hídrico. No entanto, as fonte de receita 311 e 313 que recebem recursos federais para suporte às ações de recursos hídricos foram classificadas erroneamente na Ação 4891 – Monitoramento
dos Recursos Hídricos. Desta forma, a execução da ação 4890 teve maior desempenho, mas a execução reflete na ação 4891, que teve menor desempenho pela suspensão das atividades de
monitoramento da REMQAS durante o período de isolamento social.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Não informado pelo órgão

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Conclusão a aprovação do Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH/Ma, pelo CONERH, Pacto Nacional de Gestão da Águas – Progestão, Programa Qualiágua/ANA, Programa de
Foralecimento de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Munin e Mearim, bem como a instituição de 04 novos Comitês de Bacias: CBH do Rio Preguiças-Periá; CBH do Rio Balsas e
afluentes Maranhenses do Alto Parnaíba ;CBH do Rio Itapecuru;CBH do Rio Turiaçu.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Sim, precisa de modificações, apenas 01 programa atende a vinculação de todas as ações destinadas à política Estadual de Recursos Hídricos, dentre elas a unificação das ações 4890 e 4891
e 4892, para a denominação de Planejamento e Monitoramento de Recursos Hídricos, além disso, os instrumentos de Outorga de recursos hídricos estão vinculadas à ação 4893, a qual não é
compatível diretamente com a política de recursos hídricos, sendo compartimentado em outro programa os resultados do programa 0613 – Maranhão Azul.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 614 - MARANHÃO VERDE

Unidade Executora: 20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Problema: Elevada degradação da vegetação e biodiversidade estadual.

Objetivo: Promover a recuperação e conservação de áreas degradadas

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: 
Incentivar a participação de toda população maranhense em prol da recuperação ambiental, por meio de ações de sensibilização e capacitação;-
prospecção de parcerias e capacitação dos atores envolvidos;- realização de diagnóstico, mapeamento e prognóstico de áreas, para fins de identificação,
seleção e delimitação das áreas contempladas pelos projetos desenvolvidos;- estabelecimento dos critérios para participar de seleção do psa.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      57.369.516,00 Atual (B):      73.222.911,87 Variação (% B/A) =      27,63

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

57.369.516,00 73.222.911,87 11.324.777,93 11.183.705,62 11.182.974,22
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

20901 - FEMA

3300 - IMPLANTAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE
INCENTIVOS AOS PAGAMENTOS POR
SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA

Projeto
Implementado Unidade(s) 1 0 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

20901 - FEMA 4264 - GESTÃO DOS RECURSOS
FLORESTAIS

Instrumento
Implementado Unidade(s) 27 86 318,52% 200.003,00 200.003,00 29.140,00 29.140,00 14,57% 2.186,16%

20901 - FEMA 4925 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA
PROMOÇÃO DO MARANHÃO VERDE

Pessoa
Capacitada Unidade(s) 2.630 419 15,93% 569.513,00 480.713,00 63.787,15 63.787,15 13,27% 120,06%

20902 - FEUC
3298 - IMPLANTAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

Unidade
Implantada Unidade(s) 1 1 100,00% 20.439.999,00 27.662.825,00 3.703.503,55 3.703.503,55 13,39% 746,94%

20902 - FEUC 4269 - GESTÃO DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE

Instrumento
Implementado Unidade(s) 129 1.410 1.093,02% 35.960.001,00 44.679.370,87 7.528.347,23 7.387.274,92 16,53% 6.610,77%

TOTAL: 57.369.516,00 73.222.911,87 11.324.777,93 11.183.705,62

Média: Eficácia (B/A) = C 305,49%                        Eficiência (C/H) 1.932,79%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O grande impacto na Gestão de Unidades de Conservação foram a suspensão e redução de diárias para fiscalização de Ucs e demais ilícitos ambientais, assim como a mobilização e
participação direta em ações dos conselhos consultivos de Unidades de Conservação

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Não informado pelo órgão

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

A entrega do Parque Ambiental da APA Sucupira em Timon,com recursos advindos de Compensação Ambiental; Programa Maranhão Verde no Parque Estadual do Bacanga, com o
pagamento da Bolsa de R$ 300,00 aos 255 beneficiários, bem como o processo de expansão do Programa para a APA da Baixada Maranhense. Eleição do Conselho Consultivo do Parque
Estadual do Rangedor e Conselho Consultivo do Parque Estadual do Bacanga.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Levando em consideração que a UG 200902 – FEUC possui o maior teto orçamentário do PPA 2020-2023, bem como as despesas de manutenção administrativas e apoio à gestão de
unidades de conservação fazem parte da execução de despesas de manutenção do Órgão Ambiental, é necessário a vinculação apenas de 01 programa, haja vista o Programa 0355 –
Planejamento e Gestão Ambiental contemplar todas as ações de Gestão de Unidades de Conservação, ficando estas atividades compartimentadas para o programa 0614, com maior
dificuldade de execução do programa.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 355 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Executora: 20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Problema: Desordenamento elevado do uso e ocupação do território estadual com baixo controle das condições ambientais.

Objetivo: Implementar ações e instrumentos de planejamento e ordenamento territorial que permitam maior controle das condições ambientais em todas as regiões
do estado

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: 
Avaliações diretas, interinstitucionais, preventivas e corretivas dos impactos e dos efeitos ambientais das ações antrópicas; monitoramento e fiscalização de
práticas que promovam o equilíbrio entre os interesses de mercado e ambientais; emissão de licenças ambientais; incentivar boas práticas ambientalmente
sustentáveis.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      3.803.497,00 Atual (B):      9.769.312,41 Variação (% B/A) =      156,85

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

3.803.497,00 9.769.312,41 2.236.927,01 2.215.526,84 2.215.526,84
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

20101 - SEMA

3286 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO
ESTADUAL DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO
DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Planejamento
Implementado Unidade(s) 2 1 50,00% 8.000,00 5.833.505,84 0,00 0,00 0,00% 0,00%

20101 - SEMA 4892 - GESTÃO PARTICIPATIVA EM
RECURSOS HÍDRICOS

Pessoa
Capacitada Unidade(s) 124 508 409,68% 285.500,00 357.955,57 7.860,00 7.860,00 2,20% 18.657,29%

20101 - SEMA 4893 - LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

Documento
Expedido Unidade(s) 6.139 4.467 72,76% 100.000,00 113.567,00 31.666,33 31.666,33 27,88% 260,96%

20901 - FEMA 4588 - GESTÃO AMBIENTAL
COMPARTILHADA

Planejamento
Implementado Unidade(s) 160 20 12,50% 450.000,00 504.287,00 210.101,82 199.244,55 39,51% 31,64%

20901 - FEMA 4589 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

Sistema
Corporativo
Modernizado

Unidade(s) 2 2 100,00% 2.959.997,00 2.959.997,00 1.987.298,86 1.976.755,96 66,78% 149,74%

TOTAL: 3.803.497,00 9.769.312,41 2.236.927,01 2.215.526,84

Média: Eficácia (B/A) = C 128,99%                        Eficiência (C/H) 3.819,93%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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Durante o exercício de 2020, diversas ações foram impactadas pela Pandemia da Covid – 19, dentre elas se destacam as ações de maior relevância de contato direto com a sociedade
maranhense, dentre elas Ações Gestão Ambiental voltados à capacitação, sensibilização e mobilização. A Ação 3286 – Implantação do Plano Estadual de Mudanças Climáticas, teve sua
execução prejudicada, pois a mesma é realizada por meio de Fóruns, Seminários, Oficinas de Mobilização diretamente com o público alvo. A maior reserva orçamentária da ação em 2020 foi
decorrente de Convênio junto ao Ministério da Justiça, porém, devido as metas de execução iniciarem por capacitação, oficinas de mobilização, não houve repasse financeiro para assim iniciar
as metas de estruturação, sendo a ação prejudicada. Mesmo com as ações realizadas de forma remota, não foi possível atender a população de maior destaque no Projeto. A Ação 4893 –
Licenciamento, Monitoramento, Controle e Fiscalização, não teve bom desempenho vinculada ao Programa 0355 e a UG 200101, uma vez que a maior fonte de recursos decorrem dos autos
de infração, multas ambientais e pagamentos de licenças ambientais, estas vinculadas à arrecadação da UG 200901 – FEMA, sendo assim custeadas as atividades na UG 200101 com os
recursos orçamentários da Ação 4589 – Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente. A distribuição e criação de mais 02 Programas 0613 e 0614 não foi devidamente
compatibilizado com as fontes de arrecadação, sendo esta incompatível com a UG 200101, devido o baixo teto orçamentário disponibilizado. A Ação 4892 – Gestão Participativa em Recursos
Hídricos, foi erroneamente classificada no Programa 0355, uma vez que deveria estar vinculada ao Programa 0613 – Maranhão Azul, voltado à Gestão e Fortalecimento dos Comitês de Bacias
Hidrográficas, sendo esta uma subação da Ação de Planejamento Hídrico. A mesma teve suas atividades impactadas pela Pandemia da Covid-19, haja vista o Produto Pessoa Capacitada
depender de contato e mobilização da população. A Ação 4588 e 4589 estão devidamente classificadas na UG 200901 – FEMA, porém foi compartimentado as ações da UG devido á Ação
4893 ter sido vinculado a UG 200101, sendo esta a principal ação finalística e fonte de arrecadação do FEMA, a mesma carece de reformulação para a devida fonte de receita, pois foi
comprometida devido a redução de repasses pelo Tesouro Estadual.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Durante o exercício de 2020, o Programa Maranhão Verde em execução no Parque Estadual do Bacanga foi a principal ação voltada a minimizar os impactos da Pandemia da Covid-19, com o
pagamento bimestral da Bolsa Maranhão Verde aos 253 beneficiários do Projeto Floresta Protetora dos Mananciais I, no valor de R$ 300,00 por família participante. Com a parceria de
empresas privadas, em Dezembro de 2020 a SEMA fez distribuição de 150 cestas de alimentos 100 cestas natalinas às famílias da Comunidade do Bonfim e Asilo da Mendicidade, como forma
de minimizar os impactos da segurança alimentar causados pela Pandemia da Covid -19. Foi entregue em 2020 o Parque Ambiental da APA Sucupira em Timon, sendo este instrumento
voltado à Gestão Ambiental Compartilhada, o Fortalecimento do Sistema de Meio Ambiente e a Gestão de Unidades de Conservação, permitindo a integração do homem-natureza com as
ações de preservação e conservação ambiental, bem como fortalecendo ás práticas de esporte e lazer por meio das estruturas de academia ao ar livre, pista de caminhada, ciclismo, quadras
poliesportivas, dentre outros.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Principais resultados estão na implementação da Política Estadual de Educação Ambiental, por meio da implantação da Escola Ambiental do Maranhão, onde foi adaptada capacitação,
webnários, seminários nas plataformas on-line para acesso livre ao público. Destacamos cursos na Plataforma Eskada, em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, Eleição da
Comissão Interestadual de Educação Ambiental – CIEA e o fortalecimento dos sistemas municipais de meio ambiente, com a realização de Seminários e Fóruns de Fortalecimento dos
Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Destacamos a reestruturação dos prédios Sede e Anexo, com a modernização de espaços por meio de reforma, aquisição de mobílias, equipamentos
e ferramentas tecnológicas de gestão por meio de Termos de Compromisso Ambiental junto à empreendimentos causadores de impactos ambientais. Dentre as ações de reestruturação, temos
a implantação do Sistema Eletrônico de Gestão Documental – GED, o que permitiu que o órgão não paralisasse as atividades durante a pandemia, adotando o sistema remoto de trabalho, o
que permitiu cerca de 850 atendimentos e emissões de licenças ambientais pelo Sistema SIGLA no período de abril a junho de 2020.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Sim, é necessário modificação nos anos seguintes. A unificação de todas as ações no Programa 0355 – Planejamento e Gestão Ambiental contempla todas as ações finalísticas do órgão e
UGs vinculadas. Com a criação dos Programas 0613 e 0614 houve redução orçamentária e restrição de aplicação ou remanejamento para ações em comum, passando a impressão de
inexecução ou ineficiência do programa.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 583 - MARANHÃO EMPREENDEDOR

Unidade Executora: 23101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia

Problema: Baixo dinamismo da economia maranhense e entraves ao empreendedorismo

Objetivo: Contribuir para o crescimento da economia maranhense por meio de iniciativas que promovam oportunidades de negócios, geração de renda e
fortalecimento do empreendedorismo

Público Alvo: Empreendedores

Estratégia de Implementação: 

Atuar como agente capitalizador de investimentos privados com foco no fortalecimento do ambiente de negócios no estado; estimular a formação de
distritos industriais; estimular a competitividade das empresas locais e o acesso a novas tecnologias; estimular a participação de pequenos negócios em
licitações públicas, por meio do sistema siga de compras governamentais; realizar fiscalizações através de serviços técnicos metrológicos para assegurar a
qualidade dos produtos garantindo a segurança do consumidor;realização de capacitações técnicas e consultorias a empreendedores; buscar a criação de
mecanismos que oportunizem desenvolvimento das empresas que já estão instaladas no estado com ênfase da agregação de valores aos produtos
industrializados; promover o acesso a novos mercados (nacionais e internacionais) por meio da participação em feiras, rodadas de negócio, seminários,
missões técnicas e ações similares e promover o fortalecimento das cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico do maranhão.
- desenvolver parcerias com instituições a exemplo do: sebrae, cdl, sindicatos, prefeituras, associações, federação das indústrias do estado do maranhão,
etc.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      47.758.052,00 Atual (B):      54.310.000,00 Variação (% B/A) =      13,72

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

47.758.052,00 54.310.000,00 27.799.015,86 27.626.678,21 27.626.678,21
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

23101 - SEINC 4467 - ATRAÇÃO, INCENTIVO E
MANUTENÇÃO DE NEGÓCIOS

Benefícios
Concedidos Unidade(s) 10 21 210,00% 310.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

23101 - SEINC 4619 - PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Evento
Realizado Unidade(s) 0 5 0,00% 320.000,00 100.000,00 24.610,00 0,00 0,00% 0,00%

23101 - SEINC 4724 - COMPRAS GOVERNAMENTAIS Empresa
Beneficiada Unidade(s) 100 0 0,00% 1.560.000,00 1.560.000,00 882.000,00 882.000,00 56,54% 0,00%

23101 - SEINC 4725 - MARANHÃO MAIS PRODUTIVO Empresa
Beneficiada Unidade(s) 10 0 0,00% 158.052,00 20.000,00 1.140,00 1.140,00 5,70% 0,00%

23202 - INMEQ/MA 2742 - SERVIÇOS TÉCNICOS
METROLÓGICOS

Instrumento
Aferido Unidade(s) 65.079 33.938 52,15% 16.910.000,00 16.910.000,00 5.944.802,72 5.797.075,07 34,28% 152,12%

23901 - FDI
4622 - INCREMENTO DA COMPETITIVIDADE
DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL E
INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

Projeto Apoiado Unidade(s) 20 15 75,00% 28.500.000,00 35.500.000,00 20.946.463,14 20.946.463,14 59,00% 127,11%

TOTAL: 47.758.052,00 54.310.000,00 27.799.015,86 27.626.678,21

Média: Eficácia (B/A) = C 56,19%                        Eficiência (C/H) 46,54%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0 244
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Diante de toda a anormalidade em virtude da situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19, as atividades e projetos executados pela SEINC
sofreram em 2020 grandes modificações. Diversas atividades foram suspensas, como eventos, rodadas de negócios, desde de março de 2020.Foram prejudicadas as atividades como:
Caravana para o desenvolvimento Empresarial, que o Governo do Maranhão leva uma série de serviços e informações de atividades para os empreendedores dos municípios selecionados,
orientando sobre os benefícios da formalização; formação do Microempreendedor Individual; balcão com orientações do Inmeq; oficinas com focos em micro e pequenas empresas; além de
informações sobre os Programas ‘Maranhão Mais Produtivo’, ‘Compras Governamentais’, e Parques e Distritos Industriais.

Consórcio Brasil Central- Esse projeto só vem reforçar nosso trabalho, atribuindo mais competitividade e desenvolvimento social e econômico ao Maranhão e aos demais estados que compõe
o BrC.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

A SEINC, por meio de doações da classe empresarial, adquiriu 187 respiradores da China, por intermédio da chamada operação de guerra (Maranhão na Etiópia), que estavam ajudando no
tratamento de pacientes acometidos pelo novo coronavirus, além de recebimento de 10 respiradores da Empresa Suzano Papel e Celulose, assim como: máscaras e termômetros.
Recebimento também de doações de insumos como: protetores faciais, aventais, álcool 70, em parceria com a empresa Eneva, foi implantado o Hospital de Campanha Dr. Kleber Branco, no
município de Pedreiras-MA.

Por meio do acordo com a Embaixada Americana, o Estado do Maranhão recebeu, através da SEINC, 37.752 toneladas de cestas 
Básicas e 18. 700 toneladas de kits de higiene e limpeza, distribuídos junto com a Defesa Civil para famílias de situação vulnerável. Foram doadas 10 ambulâncias, por meio da empresa VLI
Logística aos Municípios: Buriticupu, Lima Campos, Matões, São Luís Gonzaga, São Raimundo do Doca Bezerra, Timon, São João dos Patos, Pedreiras, Cedral e Esperantinópolis. Em
Godofredo Viana, em parceria com a empresa, Equinix Gold, no Povoado Arizona, foi entregue uma Escola Digna.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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Cadeias Produtivas apoiadas pelo Programa Mais Produtivo.
Realizadas:  03 Cadeias Produtivas: carne e couro, avicultura industrial e suínos.
01 abatedouros suíno em Barra do Corda
01 Bebedouro Bovino, em Turilândia
Realizamos 03 eventos de Workshop, beneficiando 87 empresas de diferentes segmentos da economia e 01 Rodada de Negócios, realizada on line. 

Incentivos Fiscais – com investimentos de R$ 112 milhões, gerando 1.750 empregos diretos e 460 empregos indiretos. 10 empresas receberam incentivos fiscais e 45 tiveram os benefícios
renovados. 

Parques e Distritos Empresarias – A SEINC é responsável pelos Distritos Industriais e Parques Empresariais dentre os implantados e funcionando. Os investimentos destacam-se: São Luís –
580 milhões gerando 1.850 empregos (diretos e indiretos), Timon – 6 milhões, gerando 270 empregos diretos e indiretos.

Gestão dos Aeroportos -  A SEINC por meio do Programa de Investimentos em Logística (PIL) que visa a instalação, aparelhamento e construção de aeroportos regionais, já estão concluídos
os aeroportos de: 

Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Carolina Bacabal e Santa Inês, totalizando seis e estão em andamento 02: Colinas e Presidente Dutra.

Marcas e Patentes (Maranhão Mais Produtivo) - Para estimular o crescimento industrial e comercial, foram realizados 25 pedidos de Marcas e 02 Patentes.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O programa foi concebido de acordo com as Diretrizes Governamentais e suas atividades estão compatíveis com suas respectivas ações, metas e produtos, recomendamos, portanto, a sua
permanência sem necessidade de alteração. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 576 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SETOR MINERALÓGICO E ENERGÉTICO

Unidade Executora: 23101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia

Problema: Escassez de incentivos para exploração do potencial mineralógico e de geração de energia do maranhão

Objetivo: Estimular a expansão da capacidade de geração de energia e a exploração mineralógica, com a utilização crescente de fontes alternativas e renováveis no
Estado do Maranhão

Público Alvo: Iniciativa Privada dos Setores Energético e Mineralógico, Universidades e Instituições de Pesquisas Públicas e Privadas

Estratégia de Implementação: 
Fomentar estudos e pesquisas técnico-científicas; prospecção de convênios e parcerias para captação de investimentos; elaborar o plano mineralógico do
maranhão em parceria com o ministério de minas e energia; reuniões entre empresários e órgãos competentes das esferas: federal, estadual e municipal;
visitas técnicas in loco às mineradoras; apoio à exploração de gás natural na bacia do parnaíba.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      100.000,00 Atual (B):      100.000,00 Variação (% B/A) =      0

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

23101 - SEINC 4689 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO Projeto Apoiado Unidade(s) 1 4 400,00% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

23101 - SEINC 4690 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE
PROJETOS DE MINERAÇÃO Projeto Apoiado Unidade(s) 1 1 100,00% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Média: Eficácia (B/A) = C 250,00%                        Eficiência (C/H) 0,00%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Com a pandemia COVID-19, as atividades e projetos no setor mineralógico e energético, foram paralisados, os eventos para firmar parcerias não foram realizados  

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

A SEINC, por meio de doações da classe empresarial, adquiriu 187 respiradores da China, por intermédio da chamada operação de guerra (Maranhão na Etiópia), que estavam ajudando no
tratamento de pacientes acometidos pelo novo coronavirus, além de recebimento de 10 respiradores da Empresa Suzano Papel e Celulose, assim como: máscaras e termômetros.
Recebimento também de doações de insumos como: protetores faciais, aventais, álcool 70, em parceria com a empresa Eneva, foi implantado o Hospital de Campanha Dr. Kleber Branco, no
município de Pedreiras-MA. Por meio do acordo com a Embaixada Americana, o Estado do Maranhão recebeu, através da SEINC, 37.752 toneladas de cestas Básicas e 18. 700 toneladas de
kits de higiene e limpeza, distribuídos junto com a Defesa Civil para famílias de situação vulnerável. Foram doadas 10 ambulâncias, por meio da empresa VLI Logística aos Municípios:
Buriticupu, Lima Campos, Matões, São Luís Gonzaga, São Raimundo do Doca Bezerra, Timon, São João dos Patos, Pedreiras, Cedral e Esperantinópolis. Em Godofredo Viana, em parceria
com a empresa, Equinix Gold, no Povoado Arizona, foi entregue uma Escola Digna.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Em 2020, foi feito:
 a) o acompanhamento da extração de gás natural para geração de energia elétrica. Acompanhamento do desenvolvimento e projetos operacionais junto a GASMAR, referente à distribuição de
gás natural.
b) Levantamento e coletas de dados de informação sobre a produção de petróleo e gás no Estado. 
c) Coleta de informação sobre Leiloes de Exploração e Produção de petróleo e gás no Maranhão.
d) Elaboração de Projetos de Viabilidade técnica e econômica para implantar o sistema de energia solar, destinados a projetos de irrigação e agroindústria na agricultura familiar. 248
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4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O Maranhão, por sua posição geográfica, constitui-se como um dos estados mais promissores na geração de energia limpa, com baixo impacto sobre o meio ambiente, apresentando grande
potencial energético a partir de fontes solar, eólica, biomassa e maremotriz.O Maranhão desenvolve projetos de pesquisas sobre energia de biomassa, como exemplo, a geração de energia de
biomassa pela empresa Suzano Papéis e Celulose de 354MW, no município de Imperatriz, sendo uma fonte renovável, que compõe a matriz energética do estado, com aproveitamento do
potencial existente e com baixos impactos ambientais. Estudos apontaram, ainda no Maranhão, duas áreas potenciais de maremotriz, internacionalmente conhecidas pelo meio acadêmico: a
Baía de Turiaçu, que apresenta um dos maiores potenciais maremotrizes do litoral brasileiro, mais de 3,4 GW de potencial disponível e é uma região riquíssima em estuários, além de
apresentar marés de até 7m (propícias para este tipo de exploração energética), e o Estuário do Bacanga, situado na cidade de São Luís, possui condições propícias para exploração da
energia das marés e a Universidade Federal do Maranhão – UFMA, desenvolve pesquisas e projeto piloto de exploração de energia maremotriz. A SEINC desenvolveu um projeto de geração
de energia solar para atender a pequenas agriculturas de irrigação (agricultura de subsistência, casa de farinha, produção de peixes, frangos, frutas, legumes etc.). 
Foram implantados dois projetos contemplados pelo Programa URP’s do Agro polo da Ilha, com previsão de implantação de novos projetos. Considerando o grande potencial eólico da região,
estão previstos novos parques eólicos nos municípios de Barreirinhas, Água Doce e Tutóia.
Expansão do primeiro projeto eólico no Maranhão pela empresa Ômega Energia, localizado entre Paulino Neves e Barreirinhas, o projeto e o Complexo Eólico Delta Maranhão, com 136 aero
geradores e 12 Parques em operação. 
E a retomada da operação desde abril de 2019 do Projeto de Mineração do Ouro da Arizona Mineração S.A, com investimentos de R $450 milhões, em Godofredo Viana, proporcionando a
criação de 1.300 empregos diretos para o Maranhão.
Além do apoio ao setor da Metalurgia e Siderurgia; Polo Gesseiro; Produção de Gás Natural; Biocombustíveis (etanol); Tancagem; Móveis e melhoria na infraestrutura da Logística de
Transportes no Estado.
Houve ainda, o apoio às ações de exploração do gás natural na Bacia do Parnaíba, no município de Santo Antônio do Lopes, no Complexo de Geração de Energia da Eneva, alcançando uma
produção de 4,8 milhões de m3/dia de gás natural para geração de energia de baixo custo, além de ampliar a capacidade do projeto com novos investidores de 1 bilhão na geração de mais
354 MW.
A manutenção do programa é necessária para o apoio aos investimentos na produção de Energias Renováveis e a implantação de novas linhas de transmissão de energia interligadas à Rede
Nacional, de Bacabeira a Parnaíba, podendo no futuro trazer benefícios para sociedade maranhense com a gerando emprego e renda, não sendo necessário mudanças no PROGRAMA.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 122 - REGISTRO DAS ATIVIDADES MERCANTIS

Unidade Executora: 23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão

Problema: Burocracia excessiva para registro e legalização de empresas.

Objetivo: Promover e desburocratizar a prestação de serviço do registro público de empresas mercantis e atividades afins

Público Alvo: Empreendedores, Profissionais Envolvidos com o Registro de Empresas e Órgãos Parceiros da REDESIM

Estratégia de Implementação: 
Fortalecimento da redesim através da parceria com: prefeituras, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, meio ambiente, secretaria de fazenda e outros;-
realização de consultorias, treinamentos, palestras e demais ações educativas;- compartilhamento de informações cadastrais através do portal -empresa
fácil-;- digitalização e prestação de serviços online, a exemplo de emissões de certificações, expedição de carteira de exercício profissional e entre outros.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      11.005.000,00 Atual (B):      11.005.000,00 Variação (% B/A) =      0

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

11.005.000,00 11.005.000,00 9.649.601,72 8.342.327,22 8.340.340,32
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

23201 - JUCEMA 4364 - REGISTRO MERCANTIL Documento
Protocolado Unidade(s) 70.000 63.452 90,65% 1.349.898,00 1.451.898,00 1.374.712,35 1.374.712,35 94,68% 95,74%

23201 - JUCEMA 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 9.505.102,00 9.403.102,00 8.274.889,37 6.967.614,87 74,10% 0,00%

23201 - JUCEMA 4866 - JUCEMA DIGITAL
Percentual de
Digitalização de
Processos

Percentual 1 0 0,00% 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 11.005.000,00 11.005.000,00 9.649.601,72 8.342.327,22

Média: Eficácia (B/A) = C 30,22%                        Eficiência (C/H) 31,91%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Nenhum projeto foi prejudicado pela pandemia.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

A JUCEMA realizou 21.183 mil atendimentos relacionados ao Registro Empresarial do dia 23 de março, data inicial do regime de TELETRABALHO, até o dia 8 de maio. Considerando os dias
úteis neste período, a média foi de 600 cidadãos atendidos diariamente pela equipe do órgão. A equipe utilizou várias ferramentas online para interagir com os contribuintes, tirar dúvidas,
garantido a continuidade dos serviços, totalizando em 2020 63 mil atendimentos; Isenção de taxas para abertura de empresas.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Mesmo com a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, o número de empresas abertas (44.088 EM 2020) no Maranhão em 2020 foi positivo, tendo um crescimento 16% em
relação à 2019, este sendo o maior saldo da série histórica da JUCEMA. Apresentamos o melhor tempo de abertura de empresas do país (ranking da Receita Federal), com o tempo de 6h para
abertura de empresas; Importante destacar também, que o Maranhão apresentou o 3º melhor desempenho do país e 1º do Nordeste na formalização de novos negócios, segundo dados do
Ministério da Economia disponibilizados na página da Receita Federal. Os números refletem o acumulado de janeiro a outubro de 2020, quando o Maranhão formalizou 37.282 empresas em
comparação com o mesmo período de 2019, com 32.858. Novas funcionalidades do sistema entregue, total de 11 (onze); Inauguração da sede de Santa Inês – MA; Entrega do novo site de
serviços.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Os serviços da Junta Comercial são definidos em legislação especifica, porquanto só poderá ter possibilidade de alteração, se na legislação ocorrer mudança e essa implicar no programa. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 504 - MARANHÃO PATRIMÔNIO CULTURAL

Unidade Executora: 14101 - Secretaria de Estado da Cultura

Problema: Degradação dos bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio cultural maranhense.

Objetivo: Preservar e restaurar os bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio cultural maranhense

Público Alvo: Sociedade Maranhense

Estratégia de Implementação: 
Ações em parceria com o instituto do patrimônio histórico e artístico nacional (iphan) e outros entes públicos federais, estaduais e municipais; realizar
iniciativas de restauração e conservação de bens culturais móveis e imóveis; articulação de eventos em espaços culturais para atração da população e
turistas.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      3.931.880,00 Atual (B):      5.573.900,00 Variação (% B/A) =      41,76

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

3.931.880,00 5.573.900,00 3.143.638,59 1.719.775,61 1.592.386,42
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

14101 - SECMA
2681 - RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE BENS CULTURAIS
MÓVEIS E IMÓVEIS

Bem Cultural
Restaurado Unidade(s) 50 109 218,00% 930.000,00 1.112.154,00 462.497,09 133.469,42 12,00% 1.816,52%

14101 - SECMA 4498 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E
PESQUISAS HISTÓRICAS

Pesquisa
Realizada Unidade(s) 30 81 270,00% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

14101 - SECMA 4644 - FORTALECIMENTO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL MARANHENSE Projeto Apoiado Unidade(s) 1 0 0,00% 100.000,00 690.519,00 8.700,00 8.700,00 1,26% 0,00%

14101 - SECMA 4705 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE ESPAÇOS CULTURAIS Obra Concluída Unidade(s) 31 7 22,58% 1.599.380,00 3.129.727,00 2.672.441,50 1.577.606,19 50,41% 44,80%

14901 -
FUNDECMA

3290 - IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS

Centro Cultural
Restaurado Unidade(s) 1 0 0,00% 1.282.500,00 621.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 3.931.880,00 5.573.900,00 3.143.638,59 1.719.775,61

Média: Eficácia (B/A) = C 102,12%                        Eficiência (C/H) 372,26%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Devido a pandemia da Covid-19, no ano de 2020 houve alguns impactos nas obras e reformas realizadas pela Secretaria de Estado da Cultura, tais como: mudança de rotina para realização
de todas atividades, a fim de obedecerem aos protocolos de segurança e quadro reduzido de trabalhadores o que impactou diretamente no prazo de conclusão e inauguração das mesmas.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Não houve, por meio deste programa, iniciativas para o enfrentamento da COVID-19 em 2020.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

No ano de 2020 a Secretaria de Estado da Cultura realizou entregas importantes para o Estado do Maranhão: - O prédio da Reffsa foi totalmente reestruturado para se tornar um complexo
cultural aberto ao público. Inaugurado no dia 12 de novembro, o prédio agora reúne um museu ferroviário e portuário. Investimento: R$ 8.313.882,00. - Modernização do Teatro João do Vale,
após passar por ampla obra de revitalização, o teatro recebeu modernização em toda a estrutura, ganhando conforto, espaços readequados, vestiários, melhorias nos camarins, nova
iluminação, revestimento acústico, novas cortinas e carpetes, além de sistema de acessibilidade e de combate a incêndios. Investimento: R$400.000,00. - A obra da Praça dos Poetas possui
área construída de 1.130m² e conta com um mirante e, no trajeto até ele, são homenageados dez escritores e poetas maranhenses: Ferreira Gullar, Catulo da Paixão Cearense, Nauro
Machado, Sousândrade, Bandeira Tribuzzi, José Chagas, Gonçalves Dias, Maria Firmina, Dagmar Destêrro e Lucy Teixeira. Investimento: R$700.000,00. - Como parte das ações de programa
estadual, o artista visual Gil Leros repaginou o visual da escadaria Beco do Silva. Este ano, a coreira deu lugar à ilustração de um guará, e uma janela colonial, marca arquitetônica do
patrimônio histórico da humanidade. Investimento: R$25.000,00. - Reforma do Cafua das Merces, a revitalização do prédio, em estilo colonial, inclui reparos na parte estrutural da edificação,
incluindo a reforma integral do telhado, paredes, implantação de novos sistemas hidráulico, elétrico e nova pintura. Investimento: R$ 99.905,29. - Museu Histórico E Artístico Do Maranhão
(MHAM), a obra de revitalização do prédio inclui revisão e recuperação de reboco deteriorado, chafariz, cobertura, esquadrias, assoalho e barrotes, imunização de madeiramento, de cobertura,
forros e  pisos, e pintura completa do imóvel. Investimento: R$392.252,88. - Revitalização do Parque João Paulo II, ocupando área de 64 mil metros quadrados, o espaço está estruturado com
vários itens, incluindo praças, jardins, playground, praça da alimentação, local para feiras e eventos. O projeto do Governo revitalizou ainda a Capela e o memorial São João Paulo II.
Investimento: R$ 1.800.000,00. - Revitalização Academia Imperatrizense de Letras, A obra de revitalização do prédio inclui recuperação de cobertura, piso e revestimento, pavimentação,
recuperação de esquadrias, revestimentos e forro, pintura interna e externa, instalações elétricas, telefônicas, sanitárias, mobília, dentre outros. Investimento: R$744.391,92.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

A Secretaria de Estado da Cultura avalia que o programa não precisa ser modificado.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 131 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Unidade Executora: 14101 - Secretaria de Estado da Cultura

Problema: Potencial artístico e cultura maranhense subexplorado e concentrado na Região Metropolitana de São Luís

Objetivo: Expandir o potencial cultural e artístico do Maranhão, fomentando as diversas expressões culturais, em todas as regiões do estado

Público Alvo: Artistas, Grupos de Manifestações Culturais e a Sociedade Maranhense

Estratégia de Implementação: 

Descentralizar os eventos da região metropolitana de são luís para as demais regiões do estado; realizar mapeamento do potencial cultural em todo o
estado; fomentar a produção cultural em áreas como: música, cinema, teatro, dança, artes plásticas, literatura e entre outros; valorizar e capacitar artistas e
grupos de manifestações culturais locais; apoiar projetos artísticos e culturais, a exemplo do: plano de acessibilidade para eventos e casas de cultura,
projeto calendário cultural e entre outros.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      57.043.604,00 Atual (B):      104.208.014,35 Variação (% B/A) =      82,68

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

57.043.604,00 104.208.014,35 83.147.073,58 59.074.317,58 57.287.296,47
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

14101 - SECMA 3305 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO
CULTURAL DO ESTADO

Diagnóstico
Cultural Unidade(s) 1 0 0,00% 100.000,00 100.000,00 4.400,00 4.400,00 4,40% 0,00%

14101 - SECMA
4505 - CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS,
TÉCNICOS, PRODUTORES E
EMPREENDEDORES CULTURAIS

Pessoa
Capacitada Unidade(s) 301 291 96,68% 134.513,00 100.000,00 9.600,00 9.600,00 9,60% 1.007,06%

14101 - SECMA 4646 - FORTALECIMENTO DOS
EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Evento Cultural
Realizado Unidade(s) 16 9 56,25% 600.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

14101 - SECMA 4706 - FOMENTO E PROMOÇÃO À
DIVERSIDADE CULTURAL Projeto Apoiado Unidade(s) 101 462 457,43% 600.000,00 953.000,00 304.000,00 302.000,00 31,69% 1.443,47%

14101 - SECMA 4713 - APOIO A EVENTOS E
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS Projeto Apoiado Unidade(s) 387 291 75,19% 55.112.565,00 29.612.500,00 23.926.212,33 23.304.212,33 78,70% 95,55%

14901 -
FUNDECMA 4663 - INCENTIVO À ARTE E À CULTURA Projeto Apoiado Unidade(s) 4 12 300,00% 496.526,00 72.342.514,35 58.902.861,25 35.454.105,25 49,01% 612,14%

TOTAL: 57.043.604,00 104.208.014,35 83.147.073,58 59.074.317,58

Média: Eficácia (B/A) = C 164,26%                        Eficiência (C/H) 526,37%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Devido à pandemia do Covid-19, o ano de 2020 sofreu impactos nos grandes e pequenos eventos, havendo a necessidade de alguns serem cancelados, como foi o caso do São João, que é
um dos eventos de grande porte do Estado. Além disto, houve impacto com os cancelamentos de apresentações presenciais de teatro, shows, visitas técnicas às Casas de Cultura e etc.
Houve, também, uma mudança de rotina para realização de todas as atividades a fim de obedecerem aos protocolos de segurança. Projetos Específicos que foram prejudicados: São João –
Cancelado. Shows e Eventos – Cancelados de forma presencial em maior parte do ano de 2020. Apresentações passaram a ocorrer de forma virtual. Apresentações Teatrais – Cancelados de
forma presencial em maior parte do ano de 2020. Apresentações passaram a ocorrer de forma virtual. Natal – Canceladas apresentações e Casa do Papai Noel e houve mudança na rotina de
protocolos de segurança. Ano Novo - Cancelados shows e apresentações; realizado apenas a solta de fogos. Quarta do Tambor – Cancelado Quinta do Reggae – Cancelado Bibliotecas
Públicas – Visitas canceladas em maior parte do ano de 2020. Atendimento inicialmente on-line, e posteriormente por agendamento. Museus - Visitas canceladas em maior parte do ano de
2020. Teatros - Visitas e apresentações canceladas em maior parte do ano de 2020. Igrejas e Capelas – Visitas e celebrações canceladas em maior parte do ano de 2020. Escola de Música –
Visitas e apresentações canceladas em maior parte do ano de 2020. Projeto atitudes acessíveis - Cancelado. Exposições – Canceladas presencialmente. 

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Os profissionais do Setor Cultural sofreram grandes impactos e passaram por grandes dificuldades com a pandemia do COVID-19, na medida em que trabalham com festas e eventos,
atividades que, por suas próprias naturezas, causam aglomeração. O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, optou por agir de forma efetiva para diminuir os
prejuízos dos cidadãos e injetar recursos na economia local através do Edital Conexão Cultural 1 e 2, que consistiram na realização de apresentações online e que beneficiaram mais de 600
artistas no ano de 2020 e teve um investimento de R$ 648.000,00.  Ainda no intuito de amenizar os impactos ao Setor Cultural e seus profissionais, houve a execução do Recurso Federal de R
$ 34.622.494,64 oriundo da Lei Federal 14.017/2020, também conhecida como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural diante
do estado de calamidade pública decretado pela União em função da pandemia do COVID-19. Por meio da Lei Aldir Blanc foram lançados editais de fomento à cultura e auxílio emergencial. A
SECMA ofereceu apoio à Secretaria de Estado da Saúde no ano de 2020 com o fornecimento de materiais e auxílios em montagens e manutenção do centro de triagem totalizando um valor de
R$514.794,00. Houve, também, apoio à Secretaria de Governo durante a pandemia com fornecimento de materiais e pessoal para auxiliar com transportes, montagens, manutenções e
informações. Tal apoio teve um investimento de R$634.687,00.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

No ano de 2020 a Secretaria de Estado da Cultura executou o Carnaval de Todos, que gerou um investimento de R$ 12.691.697,27 e contou com 4 circuitos, 2 bailinhos infantis, mais de 300
grupos beneficiados (nacionais e locais) e uma média de público de 500 mil pessoas. O Pré-Carnaval ocorreu em cinco finais de semana com uma média de público de 70 mil pessoas. A
SECMA, em 2020, realizou o apoio a 62 eventos culturais em diversos segmentos como Festivais Musicais, Teatros, Amostras, Projetos Culturais e etc. Tais apoios tiveram um investimento de
R$ 315.000,00 e se referem ao fornecimento de apoio através de equipes de brigadistas, seguranças, banheiros químicos, materiais gráficos, sonorização, iluminação, palco, gerador, grid,
fechamento, tenda, barricada, projeção mapeada, dentre outros. Foi realizado, em 2020, o Natal de Todos, no qual a decoração aconteceu em três pontos de São Luís: prédio reformado da
REFFSA; Praça Dom Pedro II (ambos no Centro Histórico); e o Parque Estadual do Sítio do Rangedor (Calhau). Além disso, foram exibidas projeções em vídeo durante o período natalino na
REFFSA e no Palácio dos Leões. Para a execução do mesmo houve um investimento de R$2.582.829,26. Por último, foi realizado o Réveillon, que contou com a queima de fogos com menos
barulho e ocorreu em 22 pontos estrategicamente distribuídos pela cidade de São Luís e um na cidade de Imperatriz. Para sua execução foi investido R$550.020,00.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

A Secretaria de Estado da Cultura avalia que o programa não precisa ser modificado.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 571 - MEMÓRIA REPUBLICANA

Unidade Executora: 14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira

Problema: Escassez de políticas voltadas para conservação da cultura e memória republicana brasileira

Objetivo: Promover iniciativas de preservação e difusão da cultura e memória republicana brasileira, por meio de ações voltadas à inclusão sociocultural do cidadão
maranhense

Público Alvo: Pesquisadores, Alunos e Professores de Universidades, Institutos e Escolas do Ensino Fundamental, Médio e Técnico e Comunidade em Geral

Estratégia de Implementação: 

Firmar parcerias público e privado buscando a concretização das ações culturais, educacionais e sociais, através de articulação com gestores, instituições
de ensino e pesquisa, museus e casas de cultura; realizar estudos, pesquisas, cursos, palestras, seminários, oficinas, capacitação, exposições, eventos
culturais e educacionais, fóruns, conferências, intercâmbio; aquisição de obras, acervo textual, audiovisual, bibliográfico, museológico; tornar público o
acervo documental bibliográfico, iconográfico, artístico do patrimônio histórico cultural.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      2.095.000,00 Atual (B):      2.095.000,00 Variação (% B/A) =      0

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

2.095.000,00 2.095.000,00 1.525.164,59 1.525.164,59 1.525.164,59
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

14201 - FMRB 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 1.962.000,00 1.972.000,00 1.525.164,59 1.525.164,59 77,34% 0,00%

14201 - FMRB 4639 - RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
AQUISIÇÃO DE BENS

Bem Cultural
Conservado Unidade(s) 0 0 0,00% 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

14201 - FMRB 4640 - DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS
EDUCACIONAIS

Evento
Realizado Unidade(s) 1 2 200,00% 48.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

14201 - FMRB 4902 - ESTUDOS E PESQUISAS
SOCIOCULTURAIS E EDUCACIONAIS

Evento
Realizado Unidade(s) 0 0 0,00% 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 2.095.000,00 2.095.000,00 1.525.164,59 1.525.164,59

Média: Eficácia (B/A) = C 50,00%                        Eficiência (C/H) 0,00%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O impacto foi muito negativo e total, pois todas as atividades foram paralisadas e ficaram comprometidas, além da falta de recursos para dar continuidade às atividades num formato virtual, de
forma profissional dentro das plataformas digitais. Assim, tivemos que buscar estratégias de possibilidades viáveis de acordo com as condições físicas e financeiras apresentadas. Realmente
foi muito difícil e comprometeu muito todas as atividades anteriormente planejadas pela FMRB, mas ainda assim, não paramos e conseguimos realizar algumas coisas de forma virtual, mesmo
em muitos casos no formato bem simples

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Elaboração e implementação do Plano Sanitário Pós-Pandemia da FMRB, para reabertura e funcionamento da fundação, seguindo as orientações sanitárias. Kit básico na entrada da FMRB
para o monitoramento dos servidores (termômetro digital, álcool em gel, obrigatoriedade do uso de máscara e distanciamento social). Doação de kits contendo máscaras e álcool em gel, que
foram distribuídos para os servidores da FMRB e a comunidade local. Doação de 32 cestas básicas em 2020, para as famílias dos alunos dos cursos oferecidos pelo Programa 0571 Memória
Republicana da FMRB, beneficiando aproximadamente 120 pessoas.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Na ação 4902 - Estudos e Pesquisas Socioculturais Educacionais, foram realizados  2 eventos apenas de forma virtual pelas mídias sociais; AÇÃO 4639 - RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO
E AQUISIÇÃO DE BENS Visitas, exposições: 756 visitantes no museu nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. 3 eventos virtuais realizados; 1.563 fotos digitalizadas; 19 álbuns catalogados;
51 peças restauradas; 839 documentos higienizados e catalogados AÇÃO 4640 - DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS EDUCACIONAIS Produto: evento realizado (3) DIRETORIA DE
PROJETOS SOCIAIS 1 Projeto Acessibilidade no Centro Cultural Convento das Mercês - elaborado (aguardando edital - Fundo de Defesa dos Direitos Difusos-Ministério da Justiça) 1 Oficina
de Teatro Infantil virtual 1 Natal Solidário das Mercês com distribuição de 32 cestas básicas para as famílias dos alunos dos cursos oferecidos pelo Programa, beneficiando aproximadamente
120 pessoas

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Acreditamos que o Programa Memória Republicana necessite sim de ampliações nos anos seguintes, tendo em vista que quando foi pensado o programa, acredita-se que foi apenas na
perspectiva de estudos e resgate sob a ótica do tema específico. Durante a capacitação dos técnicos para a construção do PPA 2020/2023, tomou conhecimento que o programa 0571
Memória Republicana tinha essa limitação. Então, todas as pesquisas, estudos e produtos estavam relacionados com o tema em questão, a Memória Republicana Brasileira e isso, de certa
forma engessava todas as atividades.. Nesse período, percebemos, também, que as atividades desenvolvidas pelo programa até o momento não atendiam as demandas e necessidades da
comunidade, de acordo com a realidade atual, isso geralmente por causa da limitação do programa e pelo pouco recurso disponibilizado. Dessa forma, foram feitas adequações possíveis nos
itens: objetivo do programa, o público alvo, as estratégias de implementação das ações, metas e produtos. A ideia inicial era aumentar o leque de possibilidades para a realização das
atividades e demandas existentes, já que não havia a possibilidade de criar um novo programa, que seria o ideal. Assim, essas adequações visam atender de forma mais ampliada as
atividades da FMRB, de forma a qualificá-las, quantificá-las e principalmente expandi-las ao maior número de pessoas, de forma a potencializar um espaço tão rico em história e cultura do
nosso estado. Agora, para tanto é necessário que haja um quantitativo maior de recursos, tendo em vista a realização das atividades com qualidade e eficácia.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 589 - INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA MAIS RENDA E CIDADANIA

Unidade Executora: 15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

Problema: Elevado índice da população maranhense em situação de pobreza e vulnerabilidade social

Objetivo: 

Criar oportunidade de inclusão socioprodutiva, pelo trabalho e pelos investimentos em infraestrutura de apoio à produção, carências energéticas, inserção
nos mercados e segurança alimentar e hídrica, investimentos em saneamento rural, às pessoas em situação de pobreza, com vistas à sua emancipação
econômica, com elevação da renda da população, por meio das atividades econômicas que desenvolvam os empreendimentos produtivos para indivíduos e
comunidades

Público Alvo: Famílias e Indivíduos em Situação de Pobreza, Vulnerabilidade e Risco Social

Estratégia de Implementação: Realizar serviços e obras de infraestrutura, qualificação profissional de trabalhadores, em articulação com outras políticas setoriais envolvendo as esferas
públicas e a sociedade civil, celebração de convênios dentre outros.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      23.894.474,00 Atual (B):      29.351.485,55 Variação (% B/A) =      22,84

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

23.894.474,00 29.351.485,55 20.947.267,20 11.223.307,91 10.160.031,20
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

15101 - SEDES 3246 - IMPLANTAÇÃO DE KIT SANITÁRIO FAMÍLIA
BENEFICIADA Unidade(s) 8 0 0,00% 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

15101 - SEDES
3291 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA PARA O
DESENVOLVIMENTO RURAL

Infraestrutura e/
ou
Equipamento
Implantado

Unidade(s) 21 0 0,00% 4.896.787,61 219.302,00 75.887,50 1,55% 0,00%

15101 - SEDES
3292 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SISTEMA
IMPLANTADO Unidade(s) 62 34 54,84% 13.395.457,30 11.038.673,15 6.163.441,11 46,01% 119,18%

15101 - SEDES 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 668.736,54 299.996,67 203.846,22 30,48% 0,00%

15101 - SEDES 4787 - FOMENTO A EMPREENDIMENTOS
PRODUTIVOS

FAMÍLIA
BENEFICIADA Unidade(s) 750 0 0,00% 6.264.449,95 5.363.241,23 754.078,93 12,04% 0,00%

15112 - GISP 3246 - IMPLANTAÇÃO DE KIT SANITÁRIO FAMÍLIA
BENEFICIADA Unidade(s) 8 0 0,00% 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

15112 - GISP
3291 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA PARA O
DESENVOLVIMENTO RURAL

Infraestrutura e/
ou
Equipamento
Implantado

Unidade(s) 21 0 0,00% 5.697.319,00 299.250,18 299.250,18 299.250,18 100,00% 0,00%

15112 - GISP
3292 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SISTEMA
IMPLANTADO Unidade(s) 31 17 54,84% 5.302.257,00 548.331,46 548.331,46 548.331,46 100,00% 54,84%

15112 - GISP 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 7.102.766,00 2.950.790,46 2.950.790,46 2.950.790,46 100,00% 0,00%

15112 - GISP 4787 - FOMENTO A EMPREENDIMENTOS
PRODUTIVOS

FAMÍLIA
BENEFICIADA Unidade(s) 750 0 0,00% 5.692.132,00 227.682,05 227.682,05 227.682,05 100,00% 0,00%

TOTAL: 23.894.474,00 29.351.485,55 20.947.267,20 11.223.307,91

Média: Eficácia (B/A) = C 21,94%                        Eficiência (C/H) 34,80%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Como parte do enfrentamento à pandemia, houveram diversas paralisações, totais e parciais, das atividades realizadas por este setor. Resultando no atraso da execução e entrega dos
serviços.  Dentre os projetos que foram prejudicados devido à situação sanitária crítica provocada pela pandemia, estão os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em diversos
municípios maranhenses e a execução da Ponte Metálica de São Mateus. Além disso, as capacitações do programa Mais Renda foram significativamente prejudicadas devido à paralisação
das atividades planejadas de capacitação nas unidades móveis (carretas para treinamentos, para aulas teóricas e práticas), haja vista os Decretos do Governo do Estado.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

O programa Mais Renda e Cidadania por ter sido incluído no Plano Emergencial de Emprego Celso Furtado, que incluiu obras, projetos, compras públicas e geração de trabalho e emprego
como estratégia de geração de emprego e renda à crise econômica agravado pela pandemia. Assim sendo está a distribuição do Kit Marisqueira, que beneficiou 36 famílias, isto é, 180
pessoas. Além disso, através das capacitações realizadas pelo Ação Mais Renda, 725 beneficiários foram contemplados diretamente, alcançando aproximadamente 3.625 pessoas.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Foram entregues 37 (trinta e sete) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, sendo 10 (dez) Sistemas quando Gerencia de Inclusão Sócio Produtiva (extinta em agosto de 2020) e 27
(vinte e sete) Sistemas na Gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES, totalizando 37 (trinta e sete) Sistemas.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O Programa foi concebido diante da constatação dos baixos índices de desenvolvimento sociais e econômicos registrados no Maranhão, comparativamente, à região nordeste e o Brasil. Este
cenário foi determinante, para definir um conjunto de Ações, que pudesse alavancar atividades produtivas e sociais capazes de incluir aos bens e serviços, indivíduos e famílias, em situação de
vulnerabilidade e risco social. Nesse contexto foram propostos ações estruturantes e atividades sociais includentes, capazes de levar indivíduos e famílias ao caminho da ascensão econômica
e social. Assim foram incluídos no programa os projetos: Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água; Implantação e Modernização de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural;
Implantação de Kit´s Sanitários e Fomento a Empreendimentos Produtivos e seus objetos de execução de amplitude programática importantes tais como: implantação de dessalinizadores e
construção de canais de produção.  Ainda que tenha se verificado aporte de recursos orçamentários significativos no Programa, os resultados foram satisfatórios, haja vista, que eventos não
previstos em gestão de riscos condicionaram a realização integral das metas físicas, onde a Ação 3292 – Implantação e Modernização de Sistemas de Abastecimento de Água demonstrou um
resultado de eficácia de 54,84% e consequentemente uma eficiência de 119,18%, isto é, com menos se fez mais.  O Programa continua necessário, tem uma estruturação que atende a ações
de execução, pois demonstrou que mesmo com apenas duas ações promoveu melhorias junto às populações alcançadas, tanto nas atividades hídricas, como no desenvolvimento de serviços
realizados como o fomento de equipamentos produtivos tipo pequenos empreendedores de alimentos em áreas urbanas e serviços de alimentação, beleza, panificação, mecânica de moto, e
outras habilidades econômicas. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 521 - DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Unidade Executora: 51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

Problema: Baixo fomento e desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários -ees

Objetivo: Fomentar empreendimentos ligados à economia solidária

Público Alvo: Empreendimentos Econômicos e Solidários

Estratégia de Implementação: 

Levantamento e mapeamento dos empreendimentos econômicos solidários existentes no estado; atualização de cadastro; parcerias com instituições
representativas; incubação de empreendimentos, com assessoria técnica e incentivo produtivo e auto gestionário; foco na consciência coletiva; aumento da
comercialização, acesso a crédito e formalização.a) o principal critério e elegibilidade para acesso aos produtos e benefícios do programa: é ser
empreendimento de trabalho coletivo. b) a responsabilidade no gerenciamento e na execução das ações é da secretaria de estado do trabalho e da
economia solidária. c) os agentes parceiros na execução das ações-   federal: departamento nacional de economia solidária secretaria/nacional de inclusão
produtiva/ministério da cidadania por meio convênios com aporte financeiro para aquisição de materiais e equipamentos para os empreendimentos; o
estado com recursos do tesouro para cobertura de despesas de custeio e celebração de termos de cooperação com secretarias estaduais e organizações
da sociedade civil - osc-s com a celebração de termos de colaboração para execução de ações). d) instrumentos disponíveis e forma de execução: o
monitoramento é feito através dos sistemas estaduais: sistema de metas, sispca, sigef e o controle social através do conselho estadual de economia
solidária, a nível federal o monitoramento e feito através da plataforma do siconv (convênios celebrados 795105 e 778548 com o departamento nacional de
economia solidária) e do cadastro nacional de empreendimentos de economia solidária - cadsol

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      7.650.000,00 Atual (B):      11.355.107,96 Variação (% B/A) =      48,43

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

7.650.000,00 11.355.107,96 3.587.703,82 2.673.693,54 2.423.693,54
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

51101 - SETRES
3260 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS
MULTIFUNCIONAIS DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA

Centros de
Economia
Solidária 

Unidade(s) 1 98 9.800,00% 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

51101 - SETRES 4316 - APOIO A EMPREENDIMENTOS DE
ECONOMIA SOLIDÁRIA

Empreendiment
o Beneficiado Unidade(s) 45 1.075 2.388,89% 7.400.000,00 9.092.974,08 1.686.891,60 1.614.892,00 17,76% 13.451,12%

51101 - SETRES

4710 - FOMENTO PARA ORGANIZAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE CATADORES EM
GRUPOS ATUANTES COM RESÍDUOS
SÓLIDOS

Grupo
Beneficiado Unidade(s) 15 127 846,67% 100.000,00 2.112.133,88 1.900.812,22 1.058.801,54 50,13% 1.688,96%

TOTAL: 7.650.000,00 11.355.107,96 3.587.703,82 2.673.693,54

Média: Eficácia (B/A) = C 4.345,19%                        Eficiência (C/H) 5.046,69%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O programa desenvolvimento da economia solidária contempla 3 ações, uma delas foi a mais prejudicada tal como a Ação: 3260, Implantação de Espaço Multifuncionais de Economia
Solidária, que tem a comercialização dos produtos no Centro de Referência de Economia Solidária –CRESOL, que é um espaço de comercialização estadual que comercializa os produtos dos
empreendimentos do estado. Com os protocolos da Organização Mundial da Saúde-OMS,  ficou fechado e comprometeu toda a renda dos grupos associativos, que comercializam por meio do
respectivo espaço. Desses foram 98 empreendimentos associativos de 26 municípios maranhenses.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Em ação inédita, Governo do Maranhão implantou o EDITAL COMPRAS SOLIDÁRIAS, por meio do PROJETO EMERGENCIAL CELSO FURTADO com aquisição dos produtos dos
empreendimentos econômicos solidários, cooperativas, associações e grupos produtivos para movimentar a economia, como forma de geração de renda devido à falta de comercialização dos
produtos e reduzir os impactos da pandemia do Covid-19. sendo 743 beneficiados diretos, 2.919 beneficiados indiretos, 51 grupos atendidos, em 19 municípios. 2) O PROJETO # SETRES EM
AÇÃO SOLIDÁRIA foi organizado para avançar nas ações de combate a pandemia do COVID 19.,5.600 Cestas básicas; 20 municípios; Kits de higiene; Kits de Equipamento de Proteção
Individual –EPI para catadores 

 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

AÇÃO 4316 : APOIO A EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA : Com o objetivo de impulsionar as cadeias produtivas e gerar renda aos pequenos produtores, o projeto Maranhão
Desenvolvido Mais Justo e Solidário realiza feiras territoriais promovendo a sustentabilidade  e também  promovendo formações e instruções para o aprimoramento e qualificação das suas
tecnologias de produção, bem como  capacitação para gestão em associativismo e cooperativismo com princípios da economia solidária, que visa a produção e um consumo sustentável.
Beneficiando 50 municípios; 237 empreendimentos; 2425 beneficiário; 18 feiras territoriais; 5 seminários diálogos e convergências; 3 seminários finanças solidárias. 2) FORTALECENDO A
PESCA ARTESANAL E GERANDO RENDA NO MARANHÃO – TRABPESCA, vem aumentando a produtividade do pescador artesanal por meio das organizações que representam o
segmento no Estado. 844 motores rabetas entregues e 37 municípios. ação 4710: fomento para organização e desenvolvimento de catadores em grupos atuantes com resíduos sólidos: 30
empreendimentos atendidos; 24 municípios; 3 seminários interterritoriais; 1 seminário estadual; produção de documentário “ catadores: da invisibilidade ao protagonismo”

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O programa segue a ideologia da Economia de forma associativa, solidária e sustentável, E uma experiência de âmbito nacional que tem proporcionado a inserção desses trabalhadores ao
mercado de trabalho. O programa visa apoiar os pequenos em toda a cadeia produtiva, na produção, gestão e comercialização dos seus produtos. No que diz respeito a comercialização temos
apenas um Centro de Referência de Economia Solidária na capital maranhense, precisa ser implantado no mínimo em 5 regiões no Estado a fim de que a comercialização dos produtos sejam
expandidos e com isso venham gerar maior inserção de renda aos empreendimentos e melhor qualidade de vida.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 580 - MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO

Unidade Executora: 51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

Problema: Baixa oferta de cursos para qualificação profissional para a população

Objetivo: Expandir a oferta de qualificação profissional, promovendo a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho

Público Alvo: População Economicamente Ativa

Estratégia de Implementação: 

Elaborar projetos para captação de recursos em nível estadual e federal. identificar o perfil das vagas no mercado, ofertar cursos de qualificação
profissional de forma presencial e ead (ministério da economia). publicar edital de contratação de empresas especializadas em qualificação profissional em
conformidade com a lei 8.666 articular com as agendas transversais para atendimentos de cursos para público especifico. realizar monitoramento e
acompanhamento in loco de forma sistemática buscando a eficiência e maior eficácia dos cursos.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      6.428.539,00 Atual (B):      6.760.882,68 Variação (% B/A) =      5,17

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

6.428.539,00 6.760.882,68 450.000,00 0,00 0,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

51101 - SETRES 4708 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E
CIDADANIA

Trabalhador
Qualificado Unidade(s) 7.500 363 4,84% 6.069.026,00 6.723.382,68 450.000,00 0,00 0,00% 0,00%

51101 - SETRES 4709 - MAIS APRENDIZ Jovem
Beneficiado Unidade(s) 10 130 1.300,00% 359.513,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 6.428.539,00 6.760.882,68 450.000,00 0,00

Média: Eficácia (B/A) = C 652,42%                        Eficiência (C/H) 0,00%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Esse Programa foi deverasmente prejudicado com a pandemia do COVID-19 são cursos presenciais, de formação inicial e continuada de preparação da mão de obra para o mercado de
trabalho, atendendo a um público com maior vulnerabilidade, trabalhadores desempregados que buscam a reinserção ou inserção e que tenham dificuldade de acessar o mercado de trabalho
Considerando que o protocolo da Organização Mundial da Saúde-OMS, orienta ao distanciamento como forma de evitar o vírus, A Ação 4708-Qualificação Profissional e Cidadania, tiveram
que ser suspensas por tratar-se de cursos presenciais de formação inicial e continuada. Portanto apresentou desempenho ineficiente e ineficaz, não utilizando os recursos orçamentários no
valor de R$7 milhões previstos na Lei Orgânica Anual para o exercício que atenderia a demanda de todo o público transversal: mulheres, indígenas, comunidade quilombola, comunidade
tradicional, Igualdade racial e gênero e outros povos; juventude; mulheres; Pessoa com Deficiência, Pessoa Idosa, população em situação de rua, população LGBTQI e povos indígenas, isto é
das 10 mil trabalhadores capacitados atendemos somente 273.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

O Projeto #SETRES em Ação Solidária, Distribuição de cestas básicas 1.100 e dinamização do Centro de Iniciação ao Trabalho –CIT foram 1481 atendidos, com 14 tipos de e atividades,
cursos, oficinas, treinamentos e palestras, nos meses de janeiro a março e de outubro a dezembro.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

A AÇÃO 4708: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E CIDADANIA:  As atividades que aconteceram ocorreram de janeiro a março e tiveram como resultados: Capacitação de 273 beneficiados,
06 municípios maranhenses. De acordo com a avaliação de desempenho vimos que o orçamento utilizado não correspondeu. CENTRO DE INICIAÇÃO AO TRABALHO –CIT, espaço que
oferece formação por meio de cursos que garantem a autonomia financeira e de trabalho; visa oferecer dezenas de oportunidades de capacitação; oferece qualificação profissional e
valorização da cultura; 1481 beneficiários (janeiro a março e de outubro a dezembro) e 14 atividades: cursos, oficinas, treinamentos e palestras. A AÇÃO 4709- MAIS APRENDIZ: visa contribuir
com o acesso de adolescentes e jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho por meio do contrato de aprendizagem profissional: 1078 jovens inseridos no mercado de trabalho. 

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O PROGRAMA 0580 MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO é um dos eixos da Política de trabalho de maior relevância pois prepara o trabalhador desempregado para acessar o
mercado de trabalho. Tem em sua estrutura a capacitação profissional no desenvolvimento das habilidades básicas, especificas e de gestão, cursos esses que tem como parâmetro a
Classificação Brasileira de Ocupações e asseguram ao trabalhador público transversal: mulheres, indígenas, comunidade quilombola, comunidade tradicional, Igualdade racial e gênero e
outros povos; juventude; mulheres; Pessoa com Deficiência, Pessoa Idosa, população em situação de rua, população LGBTQI e indígena, todas as condições e direitos de participação tais
como: vale transporte, lanche, camiseta, material didático e equipamentos necessários à aprendizagem, considerando sua vulnerabilidade e condições de desemprego. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 579 - PROMOÇÃO DO TRABALHO DIGNO

Unidade Executora: 51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

Problema: Alto índice de desemprego. segundo o ibge no primeiro trimestre de 2019 o desemprego encontra-se em torno de 13,4 milhões de desempregados no país.
o maranhão representa 16,3% da taxa de desocupação no país

Objetivo: Propiciar de forma integrada o acesso da população economicamente ativa do Estado do Maranhão às iniciativas geradoras de trabalho e renda adequados
às exigências do mercado de trabalho

Público Alvo: População Economicamente Ativa do Estado do Maranhão

Estratégia de Implementação: 

Fortalecer parceria junto à classe empresarial para que aumente o número de intermediação de mão de obra por meio do sines, termo de compromisso por
meio das prefeituras para continuarem assegurando infraestrutura básica e pessoal para funcionamento das agências dos sines a fim de potencializar o
processo de intermediação de mão de obra nos municípios. a) critérios de elegibilidade para acesso aos produtos e benefícios do programa; terão acesso
às ações do referido programa a população em idade ativa, acima de 16 anos em especial que estejam desempregados (as). b) a responsabilidade no
gerenciamento e na execução das ações é da setres. e os recursos são de origem de convênios federal com a contrapartida do estado.  c) agentes e
parceiros: ministério da economia com recursos financeiros por meio de convênios, o estado com recursos do tesouro para cobertura de despesas de
custeio e as prefeituras por meio de termo de compromisso assegurando infraestrutura básica e pessoal para funcionamento das agências dos sines.
parceiros privados são dos setores de comércio, indústria e serviços que disponibilizam vagas para o encaminhamento dos trabalhadores ao mercado de
trabalho. d) o monitoramento avaliação e o controle social são feitos pelo conselho federal do fundo do amparo do trabalhador, conselho estadual do
trabalho, e conselhos municipais do trabalho, sistema mais empregos (federal), sispca e sigef (estadual).

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      10.092.000,00 Atual (B):      9.492.460,00 Variação (% B/A) =      -5,94

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

10.092.000,00 9.492.460,00 4.596.373,70 1.638.064,10 1.638.064,10
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

51101 - SETRES 2481 - INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA Trabalhador
Assistido Unidade(s) 41.000 77.155 188,18% 310.000,00 107.860,00 14.860,00 14.860,00 13,78% 1.365,91%

51101 - SETRES 2484 - SEGURO DESEMPREGO Trabalhador
Beneficiado Unidade(s) 38.000 23.049 60,66% 32.000,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

51101 - SETRES 4624 - MICROCRÉDITO PRODUTIVO
ORIENTADO

Microempreend
edor Atendido Unidade(s) 2.300 173 7,52% 200.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

51101 - SETRES 4842 - MUTIRÃO RUA DIGNA Trabalho
Gerado Unidade(s) 1.200 792 66,00% 6.000.000,00 6.015.000,00 4.581.513,70 1.623.204,10 26,99% 244,57%

51101 - SETRES 4843 - MAIS EMPREGOS Empregos
Gerados Unidade(s) 100 0 0,00% 3.550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 10.092.000,00 9.492.460,00 4.596.373,70 1.638.064,10

Média: Eficácia (B/A) = C 64,47%                        Eficiência (C/H) 322,10%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF 273
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1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

O Pandemia trouxe limitações na execução do Programa, considerando que as ações se desenvolvem por meio de atividades presenciais. O lockdown, fechamento do comércio os protocolos
definidos pela Organização Mundial da Saúde -OMS, ocasionou um verdadeiro cerceamento da liberdade, implicada pelo fechamento do comercio, dos órgãos e instituições para preservar a
vida. Os problemas que justificam a criação do programa se intensificaram com o fechamento das empresas, surgem o desemprego, microempreendedores e trabalhadores autônomos perdem
seus postos de trabalho. A ação 2482: intermediação de mão de obra e 2484 seguro desemprego por requerer atendimento presencial no momento de cadastrar, orientar e encaminhar o
trabalhador ao mercado de trabalho, demanda ainda um atendimento especializado por meio de uma equipe de profissionais multidisciplinar, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais que
norteiam na procura para um emprego ou para outras ações de qualificação ou fomento ao empreendedorismo. Das 17 Agencias do SINE no Estado, que implementam esses dois serviços
nos últimos 5 anos atenderam a 729 mil trabalhadores desempregados com média de 145 mil atendimentos ano.  Com a pandemia esses serviços foram reduzidos para 75 mil atendimentos,
porém as demais ações vinculadas ao eixo do respectivo Programa bem como 4624- Microcrédito Produtivo Orientado, 4842-Mutirão Rua digna e 4843 Mais Empregos, todas tiveram suas
implementações comprometidas em termo de metas físicas ou utilização orçamentária. A SETRES teve que se reinventar num contexto de pandemia buscando capacitar e reestruturar as
equipes de forma mais assertiva por meio da revisão do planejamento e adequando as ações. Porém, apesar da não utilização do orçamento o pouco que se atendeu fez a diferença na
inserção do trabalhador no mercado.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

 O projeto #SETRES EM AÇÃO SOLIDÁRIA foi criado para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como prestar assistência aos catadores de resíduos sólidos que foram
diretamente afetados pela pandemia, 3.200 BENEFICIADOS + 20 MUNICÍPIOS com 1.600 CESTAS BÁSICAS, KITS DE HIGIENE e  KITS DE EPI’S. • A AÇÃO: 2484 HABILITAÇÃO DO
SEGURO DESEMPREGO: Reestruturação e capacitação das equipes para atendimento online e em home-office.  Com a pandemia do COVID 19 foi um dos serviços mais demandados
porque visa a habilitação do trabalhador demitido sem justa causa a ter acesso ao benefício do Seguro Desemprego. Trabalhadores foram habilitados e tiveram acesso ao Seguro desemprego:
56.242  desempregados. • A Ação4842- MUTIRÃO RUA DIGNA – Estruturação do Plano emergencial Celso Furtado uma das inciativas para continuar gerando trabalho onde o governo do
Estado do Maranhão buscou impulsionar a economia, melhorar a qualidade de vida nas regiões estagnadas proporcionando dinamização das economias locais, gerando trabalho e renda por
meio da implantação de projetos de mutirão rua digna. com a finalidade de implantar  projetos de pavimentação de vias públicas com blocos Inter travados no Estado do Maranhão. 10 projetos
implantados, 2.980 pessoas beneficiadas, + 30 ruas até o final de 2020. • AÇÃO 4624 -MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO – Criação da REDE SOLIDÁRIA DE COMÉRCIO VIRTUAL
– RESOLVI: que busca contribuir para o desenvolvimento dos micros e pequenos empreendedores no Estado; alternativa que a SETRES buscou para atender aos microempresários no
período da pandemia da corona vírus, situação que impôs a necessidade de isolamento e afastamento social, tal qual criou para os pequenos foram cadastrados no site RESOLVI: 1730
EMPREENDEDORES ATIVOS (SENDO 1278 MULHERES) 104 MUNICÍPIOS e 1653 ANÚNCIOS

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

AÇÃO 2482 - INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA: que visa colocar trabalhadores no mercado por meio de vagas captadas junto a empregadores, reduzindo o tempo de espera e assimetria
de informação existente.  Nas 17 Agencias do SINE’S no Estado foram atendidos  21.334 atendidos, 16.151 cadastrados e 1.032 colocados no mercado. AÇÃO: 2484 SEGURO
DESEMPREGO: Habilitados para terem acesso ao seguro desemprego:56.242 trabalhadores demitidos sem justa causa.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Apesar de terem surgidos aplicativos com que o trabalhador tenha acesso ao emprego e habilitar-se ao Seguro Desemprego. O número de trabalhadores que conseguem acessar as
plataformas ainda é um número reduzido, considerando as restrições documentais que surgem no momento do cadastro e que requer sempre um técnico presencial  para realização o
desbloqueio no sistema. Bem como atendimento presencial por meio da equipe multidisciplinar que orienta e capacita o trabalhador para um currículo e entrevistas de empregos ou
encaminhamento para cursos específicos de qualificação ou fomento ao empreendedorismo. Pelo número de trabalhadores desempregados que buscam esses serviços no Estado. Esses
serviços deveriam ser ampliados no mínimo para ser implantado em pelo menos uma região no Estado. Saindo de 17 Agências para 32 Agências. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 3 - Desenvolvimento Para Todos

Código e Nome do Programa: 522 - AVANÇA TURISMO

Unidade Executora: 49101 - Secretaria de Estado do Turismo

Problema: Baixo dinamismo da cadeia produtiva turística maranhense.

Objetivo: Ampliar o potencial de captação de turistas, de forma sustentável, por meio da dinamização dos negócios turísticos maranhenses e do fortalecimento dos
destinos, da cultura e dos produtos locais

Público Alvo: Cadeia Produtiva do Turismo e Comunidades Locais

Estratégia de Implementação: 

Participação em feiras nacionais e internacionais; realização de cursos de qualificação para os trabalhadores dos 53 municípios turísticos, envolvidos na
cadeia produtiva do turismo; ações itinerantes nos polos; realização de pesquisas de alta e baixa temporada, pesquisa de demanda turística no aeroporto,
rodoviária, ferry boat e trem de passageiros; acompanhamento mensal de taxa de ocupação hoteleira; realizar mapeamento, cadastro e qualificação de
artesãos; palestras para sensibilização de crianças e adolescentes para o enfretamento a exploração e abuso sexual no turismo; cadastro e
regulamentação de empresas no cadastur. realização de pequenas obras turisticas nos polos indutores.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      11.564.351,00 Atual (B):      14.205.867,00 Variação (% B/A) =      22,84

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

11.564.351,00 14.205.867,00 10.556.169,15 7.966.249,35 7.966.249,35
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

49101 - SETUR 2737 - MARKETING E PROMOÇÃO DO
DESTINO MARANHÃO Ação Realizada Unidade(s) 13 25 192,31% 787.000,00 723.000,00 569.439,08 557.410,21 77,10% 249,44%

49101 - SETUR 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 9.437.033,00 10.276.033,00 7.305.075,51 6.931.073,06 67,45% 0,00%

49101 - SETUR 4786 - DESENVOLVIMENTO DE POLOS
REGIONAIS DE TURISMO

Polo
Estruturado Unidade(s) 10 10 100,00% 70.000,00 455.000,00 368.828,00 23.828,00 5,24% 1.909,52%

49101 - SETUR 4820 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO
ASSOCIADA AO TURISMO

Artesão
Cadastrado Unidade(s) 100 343 343,00% 265.318,00 265.318,00 191.658,06 173.446,05 65,37% 524,68%

49101 - SETUR 4821 - PROMOÇÃO À ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS NO TURISMO

Sistema
Implantado Unidade(s) 3 13 433,33% 790.000,00 2.271.516,00 1.991.546,50 168.270,03 7,41% 5.849,67%

49101 - SETUR
4823 - COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
TURISMO

Ação Realizada Unidade(s) 3.000 2.133 71,10% 115.000,00 115.000,00 90.630,00 90.630,00 78,81% 90,22%

49101 - SETUR 4824 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
PARA O TURISMO

Pessoa
Capacitada Unidade(s) 2.000 1.320 66,00% 80.000,00 80.000,00 37.072,00 19.672,00 24,59% 268,40%

49101 - SETUR 4918 - CADASTRO DE EMPRESAS E
PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS

Empresa ou
Serviço
Cadastrado

Unidade(s) 200 627 313,50% 20.000,00 20.000,00 1.920,00 1.920,00 9,60% 3.265,63%

TOTAL: 11.564.351,00 14.205.867,00 10.556.169,15 7.966.249,35

Média: Eficácia (B/A) = C 189,91%                        Eficiência (C/H) 1.519,69%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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O segmento turismo foi bastante afetado pela pandemia por se tratar de uma atividade que requer na maioria da vezes a presença física das pessoas, o que dificultou muito a execução das
atividades da SETUR. 
Podemos identificar na Ação 2737 – MARKETING E Promoção do Destino Maranhão -que a realização de Feiras Nacionais e Internacionais que estavam previstas foram quase todas
canceladas, tendo sido realizadas de maneira Virtual somente BRAZTOA - Média de 2.000,00 visitantes e a ABAV COLLAB ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM -
Evento Nacional, Promoção do Maranhão no mercado nacional - Média de 20.000,0 visitantes virtuais; 
Na Ação 4821 – Promoção à Atração de Investimentos no Turismo, estavam previstas algumas obras e serviços de engenharia: Construção do Mirante da Litorânea, Espigão Costeiro, CAT em
Raposa, CAT do Centro Histórico, Construção da Praça de São Pedro em Tutóia, Portais de Riachão, tendo sido executada somente a Chico Noca em Raposa.
Na ação 4824 – Qualificação Profissional para o Turismo – foram realizados apenas Cursos On line - EAD,  o que não permitiu o alcance total da meta estimada.
A ação 4823 – Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo também não cumpriu sua meta pois suas atividades  são realizadas em escolas públicas ficando muito
prejudicada sua execução.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Foram definidas ações através dos editais: 
Edital Tour Ilha do tesouro: Aquisição de diárias em hotéis em São Luís para fomentar passeios turísticos a estudantes de escolas públicas estaduais, como meio de enfrentar os efeitos
negativos da COVID19 no turismo, e ao mesmo tempo proporcionar o acesso a passeios aos estudantes objetivando a concessão de 320 diárias em 8 hotéis no valor de R$ 32.000,00.
Lançamento do Edital para aquisição de compra de artesanato, no valor total de R$ 20.000,00 com a participação de 25 artesãos contemplados de vários municípios maranhenses
Edital City tour ON LINE: Credenciamento de  Guias de Turismo para fornecimento de passeios on line em diversos pontos turísticos do Estado transmitidos  nas redes sociais da SETUR
como meio de enfrentar os efeitos negativos da COVID19 no turismo produção de 200 vídeos com 21 guias, Total pago R$ 16.000,00;  sendo que 19 guias receberam cada R$ 800,00; 2 guias
receberam R$ 400,00.
Edital Press Trip Desvenda Maranhão: Aquisição de diárias em hotéis em Barreirinhas, Santo Amaro, Tutoia, Riachão, Carolina para fomentar passeios turísticos a estudantes de escolas
públicas estaduais, como meio de enfrentar os efeitos negativos da COVID19 no turismo, e ao mesmo tempo proporcionar o acesso a passeios aos estudantes, Credenciar hotéis em Tutoia,
Barreirinhas, Santo Amaro,  metropolitana e adquirir diárias em 12 hotéis, Barreirinhas . Tutóia e Santo Amaro-R$ 31.000,00, Carolina R$ 6.000,00,Riachão R$ 3.000,00.  Em parceria com a
Secretaria de Cultura, a Setur realizou o EDITAL 07/2020 - LEI ALDIR BLANC onde contemplou 130 artesãos, em compra de peças artesanais,  num total de R$ 980.000,00 (novecentos e
oitenta mil reais). E
Edital de Credenciamento de Restaurante para fornecimento de refeições : Aquisição de refeições (almoço e jantar) para estudantes para complementar as estadia ofertada pelo edital Tour Ilha
do Tesouro, como meio de enfrentar os efeitos negativos da COVID19 no turismo adquirindo 2400 refeições, 480 refeições por restaurante, 5 restaurantes, R$ 48.000,00 (são Luís). 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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Na ação 2737 – Promoção e Marketing do Destino Maranhão – foram realizadas 2 Feiras Internacionais e outras atividades como: Press Trip com celebridade: Rafael Zulu e Aline Becker;
Aplicativo digital - Média de 5.000 downloads; Capacitação do DESTINO MARANHÃO; Criação de E-Books, Criação de mapas dos polos Chapada das Mesas, Lençóis e Delta das Américas,
Criação de novos itens promocionais, LIVES PÔR DO SOL: média de 5.000 visualizações. (Ressalta-se que devido a pandemia as ações foram realizadas virtualmente).
Na Ação 4786 - Desenvolvimento Regional de Polos Regionais do turismo: acompanhamento dos polos por meio de encontros e reuniões virtuais, o que possibilitou a execução de algumas
atividades; houve ainda,  suplementação para  aquisição de 4 (quatro) quadrículos e 1 (um) troller para doações dos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. porém, a efetivação da despesa
não foi concluída devido o tempo  para liquidação e pagamento, ficando para o exercício seguinte.A SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO DO PÓLO CHAPADA DAS MESAS: desenvolveu o
Cadastramento e formalização de novos cadastros; Rally dos Sertões em parceria com a Superintendência de Promoção e Marketing; inauguração do CAT no aeroporto de Imperatriz e o
Projeto passaporte da Chapada. A SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA: Realização de Palestras do Mais Infância Mais Turismo em escola (antes da pandemia); Blitz do
Turismo em comércios e empreendimentos turísticos. Caravana do turismo nos polos indutores. AÇÃO: 4820 – FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO: Ações
Desenvolvidas: Ofertado cursos On line de vendas inteligentes do artesanato, atendimento, mídias sociais, no total de 134 artesãos qualificados. O Governo do Maranhão através da SETUR,
distribuiu mais de mil cestas básicas para artesãos e trabalhadores do turismo de vários municípios do Estado. Lançamento do Edital para aquisição de compra de artesanato, no valor total de
R$ 20.000,00 com a participação de 25 artesãos contemplados de vários municípios maranhenses. SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO DO POLO CHAPADA DAS MESAS:  Cadastramento
e formalização de novos artesãos; Rally dos Sertões em parceria com a Superintendência de Promoção e Marketing; Inauguração do CAT no aeroporto de Imperatriz; Projeto passaporte da
Chapada. SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA: Entrega de 300 cestas básicas para os representantes do setor turístico que mais foram afetados pela crise do COVID-19;
Entrega de material Adesivo com QR Code sobre informações dos protocolos de cada setor disponível no site. Ações desenvolvidas juntamente com o Programa Mais Qualificação e turismo:
Realização de Palestras do Mais Infância Mais Turismo em escolas, voltadas para crianças e adolescentes; Blitz do Turismo em comércios e empreendimentos turísticos; Caravana do turismo
nos polos indutores. AÇÃO: 4820 – FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO: Ofertado cursos On line de vendas inteligentes do artesanato, atendimento, mídias
sociais, no total de 134 artesãos qualificados;  foram 1904 artesãos cadastrados no Sistema de Cadastros de Artesãos. AÇÃO: 4821 – PROMOÇÃO À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO NO
TURISMO: Ações desenvolvidas:Projeto arquitetônico para o CAT (Centro de Atendimento ao Turista) de Barreirinhas e demais serviços de atendimento;  Projeto arquitetônico/ambientação
para Stand da Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) para exposição em feira;  Projeto de sinalização turística para a capital São Luís (Tótens); Projeto de implantação de 2 portais para o
município de Riachão; Projeto de revitalização de praça, com modernização de mobiliário e acabamentos, bem como acessibilidade ao espaço (Praça Chico Noca- Raposa-Ma); Projeto de
sinalização para entrada em Cassó e Atins. Estrutura de madeira com lona plotada para identificação (Portal Primeira Cruz e Barreirinhas-Ma);  Projeto de implantação de Centro de
Atendimento ao Turista com acessibilidade e banheiros de apoio (Araioses-Ma); Serviço de recuperação da pavimentação, guarda-corpo, iluminação pública, bancos e demais equipamentos
(São Luís); Projeto de implantação de CAT móvel no Terminal Rodoviário (São Luís); Projeto de reforma com recuperação da cobertura e banheiros (Raposa). Ação: 4823 – COMBATE À
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO TURISMO: Foram realizadas palestras nos Polos: Munim e  Chapada das Mesas sensibilizando um total de 2.133 crianças e
adolescentes. Ação: 4824 – Qualificação Profissional para o Turismo: Meta física atingida no exercício: 1.320 Pessoas capacitadas; Cursos ofertados: Qualidade no Atendimento de Bares e
Restaurantes, Mídias Sociais para Artesãos, Informações TURÍSTICAS PARA Guias de Turismo, Como Montar um negócio Cama e Café, Qualidade no Atendimento para Profissionais que
atuam no Bairro da Praia Grande . AÇÃO: 4918 – Cadastro de Empresas e Prestadores de Serviços Turísticos: CADASTUR:   Total de prestadores cadastrados em 2020: 627 cadastros
realizados.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

O Programa Avança Turismo atende as expectativas do segmento,  uma vez que as ações implementadas estão sendo executadas e acompanhadas de forma eficiente, possibilitando o
alcance de resultados satisfatórios das atividades para o órgão.
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 O saldo da Balança Comercial do Maranhão em 2020 foi de US$ 1,4 
bilhão. O grande superávit se deve à forte queda de 44,2% das 
importações  e, em menor magnitude, das exportações (5,0%). A 
redução nas importações é explicada pelos combustíveis que sofreram 
redução de preços e também da quantidade importada. As mudanças 
nos preços e no volume comercializado podem ser percebidas no 
gráfico, onde se observa que a corrente de comércio sofreu uma 
variação positiva (7%) em magnitude menor que o do volume 
comercializado (37%). 

 O Porto do Itaqui fechou o ano de 2020 com 25,3 milhões de toneladas 
movimentadas, com ênfase nos grãos de milho e soja e no farelo de soja 
que juntos alcançaram 12,1 milhões de toneladas, compondo 47% do 
volume comercializado pelo porto. A exportação de grãos registrou um 
aumento de 8,5% em relação a 2019 de acordo com informações da 
EMAP.  

 Com a inauguração do novo TEGRAM, no final do primeiro semestre de 
2020, se iniciou uma nova fase de crescimento e produtividade que 
contribuiu para fortalecer o porto na posição de liderança em 
escoamento da produção de grãos em todo o arco norte do Brasil. O 
investimento do Consórcio TEGRAM expandiu a capacidade do porto 
que agora permite a movimentação de 20 milhões de toneladas de 
grãos por ano. O investimento do consórcio somado ao aporte de 
recursos da primeira fase do projeto registram um valor investido de R$ 
860 milhões. A obra gerou mais de 500 empregos diretos. 

 

CONTA COMERCIAL DO ESTADO SOFREM OSCILAÇÕES AO LONGO 
DE 2020, MAS PORTO DO ITAQUI ALCANÇA MARCA HISTÓRICA 

A celulose também teve destaque nas operações 
portuárias: 1,4 milhão de toneladas exportadas, o que 
representa um aumento de 35% em relação a 2019 e 
está intimamente ligada com a consolidação do 
complexo fabril da Suzano no estado do Maranhão. 

Fonte: SECINT. Ministério da Economia 

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: COMPLEXO PORTUÁRIO 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa: 619 - MAIS MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade Executora: 11210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos

Problema: Deficiências de mobilidade urbana, transportes e acessibilidade em vias, centros urbanos e espaços públicos, prejudicando o deslocamento da população,
especialmente as pessoas com deficiência

Objetivo: Regular, controlar e facilitar o deslocamento da população nas vias, centros urbanos e espaços públicos, especialmente das pessoas com deficiência

Público Alvo: Usuários das Vias Urbanas Estaduais e Intermunicipais e Demais Meios de Transportes

Estratégia de Implementação: Executar as atividades de regulação, fiscalização e modernização dos transportes intermunicipais, propor melhorias nas vias urbanas e intermunicipais,
objetivando o direito da população a plenos acessos aos serviços públicos

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      79.910.699,00 Atual (B):      108.946.627,79 Variação (% B/A) =      36,34

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

79.910.699,00 108.946.627,79 47.025.985,80 36.842.531,08 33.601.755,78
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

11210 - MOB 3227 - MOBILIDADE URBANA Obra Concluída Percentual 100 30,16 30,16% 72.689.369,00 100.323.332,00 39.430.828,52 30.254.617,00 30,16% 100,01%

11210 - MOB 4901 - TRAVESSIA Pessoa
Atendida Unidade(s) 34.890 18.014 51,63% 5.937.126,00 6.800.944,00 6.800.044,08 5.903.679,92 86,81% 59,48%

11901 - FTMU 2985 - REGULAMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Serviço
Fiscalizado e/
ou
Regulamentado

Unidade(s) 0 0 0,00% 1.284.204,00 1.822.351,79 795.113,20 684.234,16 37,55% 0,00%

TOTAL: 79.910.699,00 108.946.627,79 47.025.985,80 36.842.531,08

Média: Eficácia (B/A) = C 27,26%                        Eficiência (C/H) 53,16%

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.
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Quanto a ação 3227 – Mobilidade Urbana: Nesta ação podemos verificar a execução das obras de construção, reestruturação da Av. Litorânea e Holandeses, bem como a implantação do
sistema de transporte BRT. Deste modo, observa-se que a pandemia do COVID-19 no quesito de dificuldades de recebimento de materiais pela construtora para a execução de suas atividades
dentro dos prazos previstos. É importante salientar ainda, que em virtude também da deficiência de arrecadação dos cofres públicos, houve uma necessidade de que a obra reestrutura-se
dentro do contexto das condições de desembolso da administração. Quanto a ação 4901 – Travessia: Nesta ação podemos observar os Serviços Travessia, que no exercício de 2020 sofreu
forte impacto na execução de suas atividades, haja vista a necessidade de distanciamento social. É importante destacar, que este serviço sofre impacto apenas no decorrer dos meses de
março, abril, maio e junho. Nos meses subsequentes, as atividades foram executadas normalmente, visto que na grande maioria dos usuários, utilizam esse serviço para deslocamento de suas
residências às consultas e tratamentos médicos. Quanto a ação 2985 – Regulamentação, fiscalização e controle dos serviços públicos: Esta ação não sofreu impacto nas fiscalizações que
ocorrem na Rodoviária Intermunicipal de Passageiros de São Luís, Ferry Boat e Cais da Sagração, a não durante o período de Lockdown, da qual foi interrompido o fluxo de viagens para fora
da Grande São Luís. Ressalta-se ainda, que houve uma redução, nas fiscalizações do sistema de transporte alternativo (vans).

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

As iniciativas da MOB no combate e enfrentamento do COVID-19 ocorreram principalmente na intensificação das fiscalizações no embarque e desembarque de passageiros em todos os
sistemas a qual a MOB possui atribuições para fiscalização. Intensificação na orientação do distanciamento social nas filas, bem como a cobrança de uso de máscaras e álcool gel. Os
principais beneficiários dessa atuação, foram os usuários do sistema de transporte de passageiro de linhas rodoviárias regulares, alternativos (vans), barcos (travessia São Luís para Alcântara)
e ferry boat. Em 2020, a MOB não ficou responsável por qualquer administração de auxílios.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.
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Quanto a ação 3227 – Mobilidade Urbana: Nesta ação 3227 a atividade foi totalmente desenvolvida na reestruturação da Avenida dos Holandeses e Avenida Litorânea, com a Implantação do
BRT na Região Metropolitana de São Luís, dividida em dois lotes. Lote 01 propõe a reformulação dos eixos estruturantes das vias onde circula o transporte público, passando a atender a
população, com a mesma qualidade, agilidade, conforto e segurança. Isto se dará por meio de uma estrutura diferenciada, com a implantação de estações de integração, terminais, ciclovias e
calçadas acessíveis e seguras, viabilizando a integração entre modais e promovendo a inclusão social, e compõe o prolongamento da Avenida Litorânea em 1.800 metros, requalificação da
Avenida São Carlos, Requalificação da Avenida Litorânea da Foz do Rio Pimenta à Foz do Rio Calhau e a Requalificação da Avenida Colares Moreira até a Rotatória do Calhau, totalizando
quase oito quilômetros de intervenções, tendo como trabalhos desenvolvidos a conclusão de 100% dos Projetos Básicos e Executivos da obra, bem como as demolições de construções,
pavimento, passeios, meios-fios, sarjetas, encoramento, corpo estradal e drenagem nas extensões da Av. Litorânea e Av. São Carlos. Quanto as obras de arte especial (Ponte sobre o Rio
Claro e ponte sobre o Rio Pimenta), o percentual de 100% de execução e as obras de pavimentação na extensão da nova Av. Litorânea, o percentual de 100%. O Lote II tem como objetivo a
execução de obras de construção do corredor BRT nas Av. Holandeses e Av. Búzios, e tem como trabalhos desenvolvidos a demolição e remoção de pavimento, com o percentual de
execução de 28,31%, demolição e remoção de passeios 22,00%, terraplanagem (faixa BRT dupla) 78,28%, pavimentação rígida 33,21%, drenagem profunda 30,92%, drenagem superficial
320,03%, iluminação pública provisória 28,00%, iluminação pública canteiro central 20,00% e interferências na rede de água e esgoto 78,25%.Quanto a ação 4901 – Travessia: O Serviço
Travessia atende 43 municípios operando nas vertentes: Travessia Clássico, Travessia Melhor Idade e Travessia Saúde.          a) Travessia Clássico – Opera com transporte não oneroso para
pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida de maneira permanente ou transitória, crianças com hidro/microcefalia, e deficiente visuais. A linha de atendimentos segue os
critérios, respectivamente: saúde, educação, trabalho e lazer. Podendo os usuários solicitarem o Serviço para ir na sua faculdade, para programações de lazer: passeio em praças, shoppings,
etc. Para retorno em consultas, reabilitações, fisioterapia e hemodiálise. Devido à pandemia da Covid-19 e os decretos estaduais e municipais que restringiram a circulação de pessoas, o
Serviço Travessia deu prioridade nos atendimentos relativos à saúde, haja vista que escolas e faculdades, assim como diversos posto de trabalho adotaram o Home Office, nossos
atendimentos caíram nos meses de março, abril, maio e junho, só mostrando volta ao padrão de atendimentos a partir de julho. Os municípios que operam na categoria são: São Luís e Região
Metropolitana, Imperatriz/Região e Açailândia, Pinheiro e Bacabal, Timon e Caxias. Essa vertente possui vans adaptadas para cadeirantes, com rampa automática, bem como carros (modelo
Spin), para crianças com hidro/microcefalia. Os carros para crianças com hidro/microcefalia estão disponíveis nas centrais de São Luís e Imperatriz. O Serviço Travessia não opera como
transporte para urgências ou emergências  Os Municípios atendidos e quantidade de veículos em operação  Região Metropolitana de São Luís – Municípios: São Luís, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa (05 vans e 02 mini-vans); Região Tocantina de Imperatriz e Açailândia– Municípios: Imperatriz, Davinópolis, Senador Lá Roque, João Lisboa, Gov. Edson Lobão e
Açailândia (05 vans 01 mini-van); Região dos Cocais – Municípios: Timon e Caxias - 03 van; Região da Baixada – Município: Pinheiro (01 van); Região Central: Bacabal (01 van);  b) Travessia
Melhor Idade – Opera com a finalidade de transportar idosos (a partir de 60 anos) hipossuficientes para realizar acompanhamento de saúde, consultas, fisioterapia, dentre outros. Os
municípios que operam na categoria são: Presidente Dutra, Codó e Santa Luzia. Com a pandemia da covid 19, e os decretos municipais e estaduais de restrição de circulação, mesmo essa
vertente sendo para saúde, houve uma redução do número de atendimentos. O Serviço Travessia não opera como transporte para urgências ou emergências.  Os Municípios atendidos e
quantidade de veículos em operação: Região de Presidente Dutra – Municípios: Presidente Dutra, Tuntum, Graça Aranha, Gov. Eugênio Barros, Gonçalves Dias, Gov. Acher, Capinzal do
Norte, Santo Antonio dos Lopes, Santa Filomena e Dom Pedro (01 van); Região de Caxias – Municípios: Aldeias Altas, São João do Soter, Coelho Neto e Caxias (01 van); Município de Codó
(01 van adaptada);  e Município de Santa Luzia  (01 van).    c) Travessia Saúde – Opera em parceria com a Policlínica do Município de Matões, o Serviço Travessia faz o translado de pessoas
de vulnerabilidade social para realizar consultas, retornos, reabilitações na Policlínica do Município de Matões, que abrange 14 municípios: Anajatuba, Arari, Belágua, Cantanhede, Itapecuru
Mirim, Matões do Norte, Miranda do Norte, Nina Rodrigues, Pirapemas, Presidente Vargas, São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos, Vargem Grande e Vitória do Mearim. Com a pandemia
da covid  19, e os decretos municipais e estaduais de restrição de circulação, mesmo essa vertente sendo para saúde, houve uma redução no número de atendimentos. Os Municípios
atendidos e quantidade de veículos em operação: Região de Matões do Norte – Municípios: Anajatuba, Arari, Belágua, Cantanhede, Itapecuru Mirim, Matões do Norte, Miranda do Norte, Nina
Rodrigues, Pirapemas, Presidente Vargas, São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos, Vargem Grande e Vitória do Mearim (03 vans).                       

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Sim. Existe uma necessidade de reavaliação de alguns programas, principalmente o programa que integra os Serviços Travessia. Tal necessidade ocorre pelo fato de que o mesmo deve estar
em constante mudança no intuito de que as necessidades dos usuários dos serviços possam ser atendidas com eficiência. Nesse sentido, é perceptível que a pandemia do COVID-19 mudou
as relações e interações humanas, fazendo com que o Serviço Travessia tenha que se adaptar ao “novo normal”, objetivando mais usuários beneficiárias, melhores condições de qualidade de
atendimento e menor impacto de despesa a Administração Pública.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa: 586 - DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL

Unidade Executora: 12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Problema: Ausência de política pública estadual e déficit de infraestrutura e equipamentos urbanos no estado do maranhão

Objetivo: Prover infraestrutura urbana, apoiar e desenvolver política de desenvolvimento urbano e regional

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: 

Através da elaboração e implementação de estudos, planos, projetos executivos, eventos de treinamentos, monitoramento e execução de obras, em
sintonia e parceria com o poder público municipal e a sociedade civil organizada., priorizando, sendo que possível, a gestão compartilhada através de
instrumentos e entidades de caráter regional tais como: consórcios públicos intermunicipais, unidades de desenvolvimento estadual, bacias hidrográficas e
etc.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      14.502.205,00 Atual (B):      135.866.222,18 Variação (% B/A) =      836,87

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

14.502.205,00 135.866.222,18 89.558.691,61 48.018.113,54 41.140.981,26
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

12101 - SECID
3276 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA
ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

Normas
Implantadas Unidade(s) 4 0 0,00% 2.418.179,00 2.418.179,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

12101 - SECID

3280 - IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO
PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DAS
BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS
BACANGA E MEARIM

Plano
Elaborado Unidade(s) 1 0 0,00% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

12101 - SECID
3282 - IMPLANTAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS
URBANOS

Obra
Executada Unidade(s) 11 2 18,18% 10.094.936,00 106.795.640,18 78.712.408,77 37.392.333,96 35,01% 51,93%

12101 - SECID 3319 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL Obra
Executada Unidade(s) 10 0 0,00% 656.364,00 2.038.512,00 905.879,48 905.879,48 44,44% 0,00%

12101 - SECID 3320 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Obra
Executada Unidade(s) 15 3 20,00% 957.726,00 24.238.891,00 9.884.778,86 9.664.275,60 39,87% 50,16%

12101 - SECID 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 325.000,00 325.000,00 55.624,50 55.624,50 17,12% 0,00%

TOTAL: 14.502.205,00 135.866.222,18 89.558.691,61 48.018.113,54

Média: Eficácia (B/A) = C 6,36%                        Eficiência (C/H) 17,02%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

    Com a pandemia da Covid-19, o setor de infraestrutura e urbanização como um todo, vem sentindo inúmeros impactos negativos, principalmente em períodos de lockdown que
desencadearam as paralisações de diversos setores e consequente queda nos resultados da construção civil de obras públicas. De igual modo, enfrentamos todas essas adversidades em
nossas atividades, onde as obras que seriam entregues no primeiro semestre de 2020; como exemplo as obras Praça do Cohatrac e Praça da Cidade Operária, em São Luís, que sofreram
atrasos por conta de tais revezamentos e redução de pessoal e também da suspensão das viagens para vistoriar obras em outros municípios do Estado. Na ação 3276 – Estruturação da
Politica Estadual de Desenvolvimento Urbano, os projetos planejados voltados à estruturação da politica como os eventos da conferencia estadual e as audiências públicas, tornou-se inviável
em 2020. Na ação 3280 – Implantação das ações do Plano Diretor de Drenagem das bacias hidrográficas dos rios Mearim e do Bacanga, as ações de micro e macro drenagem das bacias não
foi possível sua execução e por fim; Na ação 3319 – Saneamento básico rural, alguns projetos do Orçamento Participativo, voltados para as Regiões dos Cocais e Delta das Américas, foi
inviável sua  execução em 2020. Mesmo sofrendo impacto o Programa mostrou eficiência (17,02%) e eficácia (6,36%) em razão da ação 3282 e 3320.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

   Adotamos como estratégia de enfrentamento da covid-19,  a implantação de pontos higienização das mãos (com garantia de água limpa, sabão líquido e instruções de higienização
adequada), de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) tais pontos devem garantir a prevenção do coronavírus de modo eficaz e barato em regiões de circulação em massa. Posto
isso, na primeira etapa de implantação do programa, a SECID instalou pias de higienização em 10 pontos estratégicos da capital maranhense: Mercados Central, da Liberdade, da Cohab, do
Bairro de Fátima e do Vinhais, além dos Terminais de Integração da Cohama, da Praia Grande, Terminal da Cohab, do São Cristovão e do Distrito Industrial.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

     Além disso, houve a obra de Construção do Muro e a Pavimentação em bloquete do Residencial Jomar Moraes, com investimento de R$ 356.363,37, complementando o Empreendimento
Residencial Jomar Moraes (Programa 0588) que foi entregue nesse exercício. Houve transferência a município no valor de R$ 5.122.094,16 para execução de 15 (quinze) convênios
celebrados em exercício anterior, porém somente 03(três) foram concluídos na sua totalidade.
Nota: A  SECID em 2020, descentralizou recurso para execução pela CAEMA (órgão vinculado) na Ação 3320, no valor de R$ 22.174.165,00.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Não se faz necessário modificações no programa em questão.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa: 588 - MINHA CASA MEU MARANHÃO

Unidade Executora: 12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Problema:
O maranhão possui um dos piores déficits habitacionais do pais, chegando a 483 mil moradias, sendo 289 mil no campo e 194 mil na cidade, conforme
pnad/ibge 2010. é o estado com o maior índice de casa de palha e taipa, e de casa sem esgotamento sanitário e coleta de lixo. acarretando de
sobremaneira problemas na área da saúde.

Objetivo: Reduzir o déficit habitacional, melhorar condições de moradias e regularizar títulos de propriedade de moradia

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: 

Levantamentos técnicos para elaboração dos projetos executivos e técnico sociais; contratação de projetos; desapropriação; construção, reformas e/ou
melhorias de unidades habitacionais; lotes urbanizados; implantação de equipamentos sociais; urbanização de áreas degradadas; benefícios de aluguel
social e do cheque minha casa; geração de emprego e renda; contratação de empresas especializadas, em obediência à legislação estadual e nacional de
habitação, através de parcerias com o governo federal, público-privada; compensação tributária estadual; transferência à municípios e instituições não
governamentais; levantamento e visitas técnicas para identificar/confirmar a necessidade do pagamento de benefícios do aluguel social e cheque minha
casa aos beneficiários assistidos; parâmetros para a execução da política pública estadual de regularização fundiária, assim como apoio técnico
operacional na definição e elaboração dos projetos de regularização e legalização urbanística e jurídica de assentamentos irregulares consolidados em
áreas pertencentes aos municípios, comunidades quilombolas, ao estado e união, além do apoio a municípios que não possuem infraestrutura para garantir
a regularização fundiária em seus territórios; garantia da funcionalidade da política pública, bem como o desenvolvimento do trabalho técnico social aos
beneficiários assistidos.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      23.940.215,00 Atual (B):      30.967.425,59 Variação (% B/A) =      29,35

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

23.940.215,00 30.967.425,59 20.299.886,17 9.851.268,58 8.819.068,58
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

12101 - SECID 3235 - HABITAÇÃO RURAL
Unidade
Habitacional
Adequada

Unidade(s) 1.100 0 0,00% 8.650.000,00 4.986.923,00 4.623.165,96 1.086.082,26 21,78% 0,00%

12101 - SECID 3236 - HABITAÇÃO URBANA
Unidade
Habitacional
Adequada

Unidade(s) 619 1.104 178,35% 12.125.670,00 23.073.749,59 12.864.304,65 6.874.419,13 29,79% 598,63%

12101 - SECID 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 114.545,00 114.545,00 62.668,80 30.168,80 26,34% 0,00%

12101 - SECID 4744 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Título
Imobiliário
Emitido

Unidade(s) 3.000 2.000 66,67% 3.050.000,00 2.792.208,00 2.749.746,76 1.860.598,39 66,64% 100,05%

TOTAL: 23.940.215,00 30.967.425,59 20.299.886,17 9.851.268,58

Média: Eficácia (B/A) = C 61,25%                        Eficiência (C/H) 174,67%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

     O impacto da pandemia da Covid-19, afeta de modo significativo as atividades de acompanhamento e execução das ações dos Programas do órgão, fazendo com que as ações planejadas
inicialmente em 2020, sofressem atrasos, devido à necessidade de distanciamento para evitar a proliferação do vírus e considerando a necessidade de se resguardar o grupo de risco, vários
empregados foram afastados dos locais de trabalho, levando-os a trabalhar de forma virtual, quando possível, causando impacto também nas vistorias técnica nas obras, visto que as viagens
foram suspensas por algum tempo.   Por esse feito, a execução e o acompanhamento das obras de construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais que estavam previstas
(Conceição Lago Açu, Serrano do Maranhão, Araioses e Satubinha), sofreram atrasos. A entrega do Empreendimento Jomar Moraes foi adiado para o segundo semestre, em razão disso, o
Órgão teve que pagar aluguel social aos beneficiários até a data de entrega do empreendimento O trabalho Social desenvolvido aos beneficiários dos Residenciais Jomar Moraes e José
Chagas, foi suspenso por algum tempo, devido às medidas de protocolos da pandemia. Mesmo sofrendo impacto o Programa mostrou eficiência (174,67%) e eficácia (61,25%) em razão da
ação 3236 e 4744.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

     Com as medidas protocolares da pandemia  da COVID-19, o órgão não ficou para trás e tem tomado as medidas cabíveis para evitar a proliferação do vírus internamente, bem como para
dirimir as consequências advindas dele, distribuindo kits de máscaras aos servidores, álcool em gel nos setores e nos principais pontos de maior fluxo de pessoas nas dependências do Órgão,
lavatórios com sabão líquido para higienização das mãos, testagem de Covid-19 aos servidores.   E o afastamento de pessoas de grupo de risco que rapidamente tiveram que se adaptar ao
trabalho remoto.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Mesmo com os impactos sofridos pelo enfrentamento ao coronavírus, em 2020 foram entregues: 1) O Empreendimento Residencial Jomar Moraes com 1.104 apartamentos, com infraestrutura
de área de lazer completa, alimentação elétrica interna e pública, abastecimento de água, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), beneficiando os moradores retirados das áreas de risco,
diminuindo assim o valor pago com aluguel social a famílias que estavam aguardando a entrega de suas moradias;  2) Empreendimento José Chagas, com 256 apartamentos, destinado as
famílias da Vila Portelinha e Vila Jumento, no Sã Francisco  (PAC II – Ponta do São Francisco); 3) Construção de 100 (cem) unidades habitacionais rurais, do Plano Mais IDH, no município de
Satubinha, beneficiando 100 famílias com substituição de casas de taipas por alvenaria; 4) Pagamento de Aluguel Social a 680 famílias, mensalmente R$ 500,00, futuros beneficiários do
Residenciais José Chagas, Jomar Moraes e Piancó Paraíso; 5) Entrega de 2.000 cheques a  2 mil beneficiários do “Programa Cheque Minha Casa”, concedendo um valor de R$ 5.000,00, para
realização de reforma, ampliação e melhorias em unidades habitacionais, preferencialmente  instalações sanitárias, contemplando os quatro municípios da Ilha de São Luís;  6) 1.375 títulos
imobiliários entregues às famílias beneficiárias em 34 bairros de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar e 3.426 títulos enviados ao cartório, em análise.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Não se faz necessário modificações no programa em questão.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa: 587 - REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES METROPOLITANAS

Unidade Executora: 12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Problema: Baixa eficiência no planejamento e gestão das regiões metropolitanas do maranhão

Objetivo: Implantar os instrumentos de governança interfederativa, planos setoriais, projetos estratégicos e obras para a efetividade e o desenvolvimento das regiões
metropolitanas

Público Alvo: População das Regiões Metropolitanas

Estratégia de Implementação: 

Realização de conferencias, audiências públicas e seminários para elaboração e aprovação do arcabouço legal das estruturas de gestão, a implantação de
órgãos executivos (agência, colegiado, conselho, fundo) e a contratação e elaboração dos planos, projetos, obras e sistemas de monitoramento por obras,
por empresas especializadas, trabalhando em parceria com os municípios, irão garantir a gestão plena e o desenvolvimento das regiões metropolitanas do
estado

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      22.815.458,00 Atual (B):      23.002.673,00 Variação (% B/A) =      0,82

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

22.815.458,00 23.002.673,00 3.506.594,46 2.288.221,38 1.761.194,22
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

12101 - SECID
3232 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS
REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO

Sistema de
Planejamento
Metropolitano
Implantado

Unidade(s) 3 0 0,00% 3.150.000,00 4.127.792,00 2.712.977,10 1.794.424,11 43,47% 0,00%

12101 - SECID
3281 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL
DA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO
DO MARANHÃO

Obra Concluída Unidade(s) 16 79 493,75% 19.610.912,00 18.827.835,00 789.757,17 489.937,08 2,60% 18.974,36%

12101 - SECID 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 54.546,00 47.046,00 3.860,19 3.860,19 8,21% 0,00%

TOTAL: 22.815.458,00 23.002.673,00 3.506.594,46 2.288.221,38

Média: Eficácia (B/A) = C 164,58%                        Eficiência (C/H) 6.324,79%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Em razão da pandemia da Covid -19, algumas medidas tiveram que ser tomadas e com menos pessoas nos órgãos, com a necessidade de distanciamento para evitar a proliferação do vírus e
considerando a necessidade de se resguardar o grupo de risco, vários empregados foram afastados dos locais de trabalho, levando-os a trabalhar de forma virtual, quando possível. Com isso
alguns projetos desenvolvidos por essa equipe sofreram atrasos, bem como algumas visitas técnicas tiveram que ser adiadas. Mesmo sofrendo impacto o Programa mostrou eficiência
(6.324,79%) e eficácia (164,58%) em razão da ação 3281 (onde ocorreu projetos voltados para a COVID-19).

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Das iniciativas adotadas para combater a pandemia, a SECID realizou: 1) Instalação de 59 (cinquenta e nove) pias para higienização  das mãos (com garantia de água limpa, sabão líquido e
instruções de higienização adequada),em 10 (dez) pontos de grande fluxo na Capital maranhense: Mercados Central, da Liberdade, da Cohab, do Bairro de Fátima e do Vinhais, além dos 05
Terminais de Integração de ônibus (Cohama, da Praia Grande, Cohab, São Cristovão e do Distrito Industrial); 2) Em uma segunda etapa, em parceria com a CAEMA, foram instalados 20
(vinte) totens com pias e dispositivos para sabonete líquido, para a correta higienização das mãos, foram beneficiados: Praça Anjo da Guarda, Viva Vila Embratel, Praça da Sete Palmeiras,
Hospital Unidade Mista Bacanga, ASARPCO- Associação dos Artesãos, Próximo ao Mercado Bom Jesus, Mercado da Vila Palmeira, Feira do Coroadinho, Feira do João Paulo, Restaurante
Popular Liberdade, Sede da CAEMA Centro, Restaurante Popular João de Deus, Restaurante Popular Cidade Olímpica, Feira do Ipem São Cristóvão, Feira da Cidade Operária, Viva da
Cidade Operária, Mercado do Anil, Praça da Igreja da Matriz, Mercado do Primavera, Cohatrac, Restaurante Popular São Francisco, Sede da SECID e UPA do Vinhais.
Além disso, foram distribuídos kit de máscaras para os servidores do Órgão, álcool em gel em todas as dependências, bem como dispositivos com álcool em gel, nos principais pontos de
circulação do Órgão, medidas de distanciamento, trabalho remoto. 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Apesar da pandemia da COVID-19, neste Programa 0587, a SECID conseguiu fazer as seguintes entregas e resultados: 1) Relatório Final do Diagnóstico da Região Metropolitana da Grande
São Luís (RMGSL), com elaboração desse diagnóstico falta apenas a fase de desenvolvimento do plano;  2) Dois projetos básicos dos PDDI’s foram elaborados para contratação futura dos
planos;  3) Entrega de 2 mil cheques a beneficiários no âmbito do Programa Emergencial Celso Furtado, para requalificação de moradias (reforma, ampliação e melhorias em unidades
habitacionais, preferencialmente  instalações sanitárias) na Ação 3232, com o apoio da Fundação Sousandrade, por meio do Contrato de Apoio ao desenvolvimento institucional com vistas a
consecução e ampliação do Programa “Cheque Minha Casa”, na RMGSL; 4) Desapropriação de 02(dois) casarões na Praça João Lisboa n 153 e 432, recurso empregado R$ 375.223,31 e
houve processo de diligência para desapropriação de 02 (dois) outros: o antigo “Solar dos  Belfort” e antigo Centro Caixeral  5) Projetos executivos da Requalificação do Edifício Gov. Archer,
para benefício de 14 famílias; 6) Atividades desenvolvidas no “Programa Nosso Centro): Seleção de 83 propostas para inclusão na Plataforma Buriti, Lançamento de editais de chamamento
público para o “Programa Habitar no Centro” e “Programa Adote um Casarão”.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Não se faz necessário modificações no programa em questão.
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        AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa: 352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA

Unidade Executora: 12207 - Agência Executiva Metropolitana

Problema: Carência de políticas públicas de desenvolvimento integrado e sustentável na região metropolitana.

Objetivo: Implantar a gestão metropolitana para contribuir com o desenvolvimento integrado sustentável

Público Alvo: Gestores Municipais e População Residente na Região Metropolitana

Estratégia de Implementação: Ações de divulgação das propostas da agência junto ao conselho participativo;apresentação dos planos, programas e projetos ao conselho participativo e
colegiado metropolitano;articulação junto aos gestores municipais para a priorização das ações diretamente ligadas aos municípios da rm.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      18.941.161,00 Atual (B):      40.108.005,00 Variação (% B/A) =      111,75

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

18.941.161,00 40.108.005,00 31.559.129,56 27.901.939,85 25.998.434,16
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

12207 - AGEM 3301 - PLANEJAMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA

Plano e Projeto
Elaborado Unidade(s) 1 1 100,00% 136.000,00 423.677,00 15.550,00 15.550,00 3,67% 2.724,61%

12207 - AGEM
3304 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DA REGIÃO
METROPOLITANA

Obra
Executada Percentual 62 62 100,00% 6.146.761,00 22.240.098,00 15.551.116,87 12.139.723,63 54,58% 183,20%

12207 - AGEM 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 6.556.608,00 6.682.355,20 6.231.936,16 5.993.139,69 89,69% 0,00%

12207 - AGEM 4928 - SUPORTE TÉCNICO À REGIÃO
METROPOLITANA

Suporte
Técnico
Realizado

Unidade(s) 1 1 100,00% 84.000,00 84.000,00 63.000,00 56.000,00 66,67% 150,00%

12208 - AGEMSUL
3272 - PLANEJAMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DO SUDOESTE
MARANHENSE

Plano e Projeto
Elaborado Unidade(s) 1 0 0,00% 200.000,00 200.000,00 80.180,50 80.180,50 40,09% 0,00%

12208 - AGEMSUL

3273 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DA REGIÃO
METROPOLITANA DO SUDOESTE
MARANHENSE

Obra
Executada Unidade(s) 12 10 83,33% 1.000.000,00 6.591.216,00 6.586.759,84 6.586.759,84 99,93% 83,39%

12208 - AGEMSUL 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 3.757.792,00 3.752.080,80 3.030.586,19 3.030.586,19 80,77% 0,00%

12208 - AGEMSUL 4862 - SUPORTE TÉCNICO À REGIÃO
METROPOLITANA

Suporte
Técnico
Realizado

Unidade(s) 0 0 0,00% 1.060.000,00 134.578,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL: 18.941.161,00 40.108.005,00 31.559.129,56 27.901.939,85

Média: Eficácia (B/A) = C 54,76%                        Eficiência (C/H) 448,74%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

A realização da Conferência Metropolitana que não pode ser feita por se tratar de evento de participação popular o que consequentemente levaria a aglomeração. O que nos impediu de eleger
os membros do Conselho Participativo Metropolitano. Enquanto que pela AGEMSUUL,  As ações sociais impostas pela pandemia do novo coronavírus tem afetado grande parte das relações
institucionais. Uma delas é o rito de tramitação de projetos e execução dos mesmos, diante do enfrentamento à emergência sanitária que demandam mais celeridade, mas que limitam a
participação pública e o diálogo com os demais atores. Os temas que sentimos prejudicados no tocante a essa situação de pandemia são os relacionados com: direitos humanos como situação
de imigrantes e atenção especial à mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, que cresce exponencialmente; incentivo ao comércio e indústria; investimento em infraestrutura (obras
públicas, estradas, reformas de escolas, hospitais e etc.), como forma de garantia de emprego e renda.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

A AGEM em parceria com o Corpo de Bombeiros do Maranhão promoveu a desinfecção das Unidades de Pronto Atendimento da Ilha de São Luís, num período de 6 meses. Além disso
distribuímos Cestas Básicas arrecadadas junto a empresários parceiros. As Iniciativas promovidas pela AGEMSUL, foram: Estrutura montada no estacionamento do Imperial Shopping em
Imperatriz, para imunização dos profissionais de segurança (Policia Militar, Policia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Agente
Penitenciário, Força Estadual Integrada de Segurança Pública, Perícia Técnica, Exército, Aeronáutica e Marinha); educação e etc., através da vacina contra o coronavírus com equipes do
Governo do Maranhão mobilizadas, com o apoio da AGEMSUL, SEAP, Corpo de Bombeiros, Policia Militar e Regional de Saúde de Imperatriz. Também foram efetuadas distribuição de
máscaras em parceria firmada entre Estado e iniciativa privada (Suzano e Natura) e desinfecções de órgãos públicos e locais de grande circulação.
Além disso, foram distribuídos kit de máscaras para os servidores do Órgão, álcool em gel em todas as dependências, bem como dispositivos com álcool em gel, nos principais pontos de
circulação do Órgão, medidas de distanciamento, trabalho remoto. 

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Realizamos a maioria das demandas a nós apresentadas como a: reforma e adequação de quatro praças e duas feiras; tivemos a reconstrução, adequação e manutenção de vias públicas e
equipamentos públicos, num total de oito, como a construção da Ponte do Iguaíba, manutenção da Ponte Bandeira Tribuzi; fizemos a contenção de encostas em três áreas de São Luís; e três
grandes obras estruturantes como a Ampliação das Avenidas dos Portugueses e Jerônimo de Albuquerque e a pavimentação da Avenida Trindade, na Estrada da Mata. Foram feitas 1.500
doações de cestas básicas à população indígena do sudoeste maranhense, com parceria entre iniciativa privada (Suzano) e a AGEMSUL.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Não se faz necessário modificações no programa em questão.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa: 137 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade Executora: 53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Problema: Deficiência da infraestrutura urbana dos municípios

Objetivo: Pavimentar vias urbanas e dotar os municípios de novos e melhores prédios e logradouros públicos

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: 
Buscar parceiras com o governo federal para execução de obras de maior envergadura;- implementar as ações de forma direta - através da contratação de
empresas para elaboração de projetos executivos, execução de obras e descentralizada para municípios - pela formalização de convênios para
transferências de recursos para as prefeituras, com acompanhamento regular das secretarias adjuntas.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      128.475.552,00 Atual (B):      360.389.632,11 Variação (% B/A) =      180,51

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

128.475.552,00 360.389.632,11 335.993.943,11 309.833.105,88 285.233.208,00
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

53101 - SINFRA 3287 - IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO
DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Unidade
Construída/
Reformada

m² 49.550,82 32.879,36 66,35% 31.601.026,00 72.052.383,00 55.608.594,55 47.192.128,44 65,50% 101,31%

53101 - SINFRA 3288 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Via Urbana
Pavimentada Km 228,5 137.280,79 60.079,12% 91.400.013,00 248.245.552,11 244.122.519,00 232.118.127,65 93,50% 64.253,38%

53101 - SINFRA 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 3.500.000,00 8.201.647,00 6.283.814,90 6.283.814,90 76,62% 0,00%

53101 - SINFRA 4895 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS

Unidade
Conservada m² 3.184,7 13.161,51 413,27% 1.974.513,00 13.072.264,34 11.161.229,00 8.166.354,80 62,47% 661,55%

53101 - SINFRA 4895 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS

Unidade
Conservada Unidade(s) 3.184,7 13.161,51 413,27% 18.817.785,66 18.817.785,66 16.072.680,09 85,41% 483,86%

TOTAL: 128.475.552,00 360.389.632,11 335.993.943,11 309.833.105,88

Média: Eficácia (B/A) = C 15.243,01%                        Eficiência (C/H) 16.375,02%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Impacto em virtude da necessidade de paralisações mediante a alta da Covid-19, a contaminação de funcionários e a redução do efetivo ativo a menos de 50%, ocasionando atrasos em todas
as obras.
Na Implantação e Conservação de prédios e logradouros observou-se uma redução na produtividade ocasionando um atraso na entrega das obras de Reforma da CEASA em Timon e do
Mercado Municipal em Alto Alegre do Maranhão.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Iniciativas internas: Implementação de medidas sanitárias, como a colocação de 75 dispenser de parede para álcool em gel nos ambientes comuns e fornecimento 38 dispenser de mesa aos
departamentos, a entrega de 690 máscara aos servidores, aplicação da rotina de reversamente e redistribuição dos postos de trabalho atendo ao distanciamento, medidas restritivas para o uso
de espaço confinado (elevadores), cartazes informativos e que promovem a lavagem das mãos. Durante o ano de 2020 foram consumidos 140 litros de álcool em gel e 30 litros de sabão
líquido. Desta forma beneficiando e garantindo a seguridade de 330 servidores.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Pavimentação de 137.280,79km de vias urbanas em todo estado e
Conservação de 26.323,02m² em Prédios e Logradouros públicos em todo estado.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Analisando a estratégia de implantação, metas, ações e produtos, não se identificou a necessidade de alterações no atual programa, pois o mesmo atende as demandas desta secretaria. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa: 531 - LOGÍSTICA E TRANSPORTE

Unidade Executora: 53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Problema: Infraestrutura deficitária de logística e transporte de passageiros e cargas

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura multimodal de logística e transportes de passeios e cargas

Público Alvo: População Maranhense

Estratégia de Implementação: 

Buscar parceiras com o governo federal para execução de obras de maior envergadura;- implementar as ações de forma direta através da contratação de
empresas para elaboração de projetos executivos, execução e supervisão de obras e descentralizada para municípios pela formalização de convênios para
transferências de recursos, com acompanhamento regular das secretarias adjuntas; - realizar a aquisição e cessão de maquinário para obras em vias
urbanas e estradas vicinais; - ter o departamento estadual de infraestrutura e transportes (deint) como parceiro na execução de ações do programa.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00): Inicial (A):      280.397.051,00 Atual (B):      567.028.955,59 Variação (% B/A) =      102,22

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

280.397.051,00 567.028.955,59 422.844.017,31 413.830.070,70 362.326.172,29
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3 - Avaliação  do Avaliação do Produto ( Principio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) 

Unidade
Orçamentária Ação

Físico Financeiro

Produto Unid. 
Medida

Planejado 
(A)

Executado 
(B)

Eficácia
(B/A)=C

Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Empenhado
(F)

Liquidado
(G)

(G/E)
=H

Eficiência
(C/H)

53101 - SINFRA 1752 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE
AERÓDROMOS

Aeródromo
Construído/
Melhorado

m² 103,59 248,95 240,32% 10.000,00 1.563.121,00 811.568,83 811.568,83 51,92% 462,87%

53101 - SINFRA 1754 - IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO
DE PONTES

Ponte
Construída/
Melhorada

m² 905,8 4.450,69 491,35% 7.369.026,00 42.611.180,00 42.581.173,07 42.177.123,15 98,98% 496,41%

53101 - SINFRA 1758 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE CAIS

Cais
Construído,
Ampliado,
Restaurado e/
ou Instalado

m² 64,42 0 0,00% 7.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

53101 - SINFRA 2705 - CONSERVAÇÃO DE PONTES Ponte
Conservada m² 900 0 0,00% 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

53101 - SINFRA 3014 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS
ESTADUAIS

Rodovia
Restaurada Km 0,01 0 0,00% 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

53101 - SINFRA 3015 - IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO
DE ESTRADAS VICINAIS

Estrada Vicinal
Implantada/
Melhorada

Km 30,7 39,1 127,36% 2.110.000,00 2.932.424,00 2.737.423,91 2.737.423,91 93,35% 136,43%

53101 - SINFRA 3093 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE
RODOVIAS ESTADUAIS

Rodovia
Implantada,
Melhorada 

Km 123,49 40,94 33,15% 190.873.974,00 187.957.763,59 64.185.190,62 63.185.190,62 33,62% 98,62%

53101 - SINFRA 3096 - IMPLANTAÇÃO DE DIQUES E
BARRAGENS Obra Concluída m² 0,83 0 0,00% 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

53101 - SINFRA 3097 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE
HIDROVIAS

Hidrovia
Concluída m² 0,04 0 0,00% 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

53101 - SINFRA 4450 - GESTÃO DO PROGRAMA Medido pela
Despesa R$ 0 0 0,00% 5.945.051,00 11.319.938,00 10.559.308,80 9.775.717,55 86,36% 0,00%

53101 - SINFRA 4495 - CONSERVAÇÃO DE DIQUES E
BARRAGENS

Dique ou
Barragem
Conservada

m² 6,67 0 0,00% 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

53101 - SINFRA 4736 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
RODOVIAS

Rodovia
Conservada Km 66,43 322,77 485,88% 65.419.000,00 320.644.529,00 301.969.352,08 295.143.046,64 92,05% 527,86%

TOTAL: 280.397.051,00 567.028.955,59 422.844.017,31 413.830.070,70

Média: Eficácia (B/A) = C 114,84%                        Eficiência (C/H) 143,52%
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          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

          Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

          Fonte: SIGEF

1) Qual foi o impacto da pandemia da COVID-19 na execução do planejamento inicial de 2020? Cite entregas e projetos específicos que foram prejudicados e em que magnitude.

Impacto as obras em virtude da necessidade de paralizações mediante a alta da Covid-19, a contaminação de funcionários e a redução do efetivo ativo, gerando atrasos em todas as obras.
Na conservação e melhoramento de rodovias observou-se uma redução na produção ocasionando um atraso na entrega da obra da MA-119, trecho: Santa Luzia do Tide/Altamira do
Maranhão. Na implantação de rodovias refletiu na finalização da MA-318, trecho: Bom Jardim/São João do Carú.

2) Cite as iniciativas realizadas pelo órgão para o enfrentamento da COVID-19 em 2020 (exemplos: expansão de estruturas, doação de máscaras, alimentos, auxílios diversos, etc.).
Não deixe de citar os números dessas iniciativas e os beneficiários.

Iniciativas internas: Implementação de medidas sanitárias, como a colocação de 75 dispenser de parede para álcool em gel nos ambientes comuns e fornecimento 38 dispenser de mesa aos
departamentos, a entrega de 690 máscara aos servidores, aplicação da rotina de reversamente e redistribuição dos postos de trabalho atendo ao distanciamento, medidas restritivas para o uso
de espaço confinado (elevadores), cartazes informativos e que promovem a lavagem das mãos. Durante o ano de 2020 foram consumidos 140 litros de álcool em gel e 30 litros de sabão
líquido. Desta forma beneficiando e garantindo a seguridade de 330 servidores.

3) Excluindo as iniciativas voltadas à pandemia citadas na pergunta anterior, quais foram as principais entregas e resultados alcançados pelo órgão em 2020? Cite números.

Obras entregues:
MA-008, trecho: Vitorino Freire/Paulo Ramos com extensão de 17km;
MA-245, trecho: Lagoa Grande/ Lago da Pedra com extensão de 65,40km e
Ponte sobre o Riacho Magu, em Santana do Maranhão com 25 metros de comprimento e 10 de largura.

4) O órgão avalia que o programa precisa ser modificado para os anos seguintes? Leve em consideração a estratégia de implementação, metas, ações e produtos.

Analisando a estratégia de implantação, metas, ações e produtos, não se identificou a necessidade de alterações no atual programa, pois o mesmo atende as demandas desta secretaria. 
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Desempenho das Ações 

do Plano Estratégico de 

Governo (PEG)  
           O Plano Estratégico de Governo (PEG) sintetiza as metas e 

prioridades da Administração Pública Estadual. Foi criado através da Lei 

nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019 do PPA 2020-2023, artigos 7 e 8. 

Sua composição leva em consideração as ações do PPA 2020-2023 que 

estão diretamente vinculadas ao atendimento dos compromissos do 

Programa de Governo 2019-2022 e as propostas eleitas pelas audiências 

públicas no ciclo do Orçamento Participativo de 2019.  

          As ações dispostas no PEG podem ser também encontradas na 

seção 03 – Anexo de Programas, no entanto, encontram-se dispersas 

dentre os diferentes programas. Sendo assim, optou-se em criar esta 

seção visando facilitar o acompanhamento dessas iniciativas. 

         Ademais, com vistas a propiciar uma análise mais dinâmica, a 

listagem obedece uma ordenação decrescente quanto ao índice de 

eficácia. Entende-se que esse índice, representado pela divisão entre a 

Meta Física executada e a Meta Física Prevista, revela, com maior 

objetividade, as entregas que foram de fato realizadas à sociedade, 

sobretudo em um ano de pandemia, em que o Estado do Maranhão 

demonstrou bastante flexibilidade em sua operação, ao operacionalizar 

iniciativas remotas que resultaram em economicidade aos cofres 

públicos. 

         A seguir, apresenta-se o quadro com a execução das metas e 

prioridades da Administração Estadual em 2020: 
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UO 
Cód. 

Ação 
Ação Produto 

Unid. 

Medida 

Previsto 

Físico 

Ajustado 

(A) 

Realizado 

Físico (B) 

Eficácia 

C=(B/A) 

Previsto 

Financeiro (D) 

Realizado 

Financeiro (E) 
F = (E/D) 

Eficiência   

= (F/C) 

SINFRA 3288 
Pavimentação de 

Vias Urbanas 

Via Urbana 

Pavimentada 
Km 228,5 137.280,79 600,79% 248.245.552,11 232.118.127,65 93,50% 642,55% 

SECID 3281 

Revitalização da 

Área Central da 

Região 

Metropolitana do 

Estado do 

Maranhão 

Obra 

Concluída 
Unidade 16,00 79,00 493,75% 18.827.835,00 489.937,08 2,60% 189,74% 

AGEM 3304 

Recuperação e 
Ampliação da 

Infraestrutura da 
Região 

Metropolitana 

Obra 
Executada 

 
Unidade 6,00 21,00 350,00% 22.240.098,00 12.139.723,63 54,58% 183,20% 

SEDES 
 

3244 
 

Implantação e 
Modernização de 
Infraestrutura de 

Segurança 
Alimentar e 

Nutricional - SAN 

Equipamento 
Implantado 

/Recuperado 
E/Ou Bem 

Doado 

Unidade 14,00 47,00 335,71% 9.610.161,83 5.796.529,23 60,32% 556,59% 

UEMA 3278 
Implantação e 

Modernização dos 
Campi 

Campi 
Construído/A

parelhado 
Unidade 9,00 26,00 288,89% 79.901.831,00 7.439.881,46 9,31% 3102,57% 
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UO 
Cód. 

Ação 
Ação Produto 

Unid. 

Medida 

Previsto 

Físico 

Ajustado 

(A) 

Realizado 

Físico (B) 

Eficácia 

C=(B/A) 

Previsto 

Financeiro (D) 

Realizado 

Financeiro (E) 
F = (E/D) 

Eficiência   

= (F/C) 

SECID 3236 Habitação Urbana 
Unidade 

Habitacional 
Adequada 

Unidade 619,00 1.104,00 178,35% 23.073.749,59 6.874.419,13 29,79% 598,63% 

SETRES 4842 Mutirão Rua Digna 
Trabalho 
Gerado 

Unidade 600,00 782,00 130,00% 6.015.000,00 1.623.204,10 26,99% 4,82% 

AGEM 3301 
Planejamento da 

Região 
Metropolitana 

Plano e 
Projeto 

Elaborado 
Unidade 1,00 1,00 100,00% 423.677,00 15.550,00 3,67% 2724,61% 

SEMU 3283 
Implantação de 

unidades da Casa 
da Mulher 

Unidade 
Aparelhada 

Unidade 1,00 1,00 100,00% 1.600.000,00 67.555,50 4,22% 2368,42% 

FEUC 3298 

Implantação de 
Infraestrutura nas 

unidades de 
conservação 

Unidade 
Implantada 

Unidade 1,00 1,00 100,00% 27.662.825,00 3.703.503,55 13,39% 746,94% 

SECTI 3297 
Implantação de 

Laboratórios 
Multiusuários 

Laboratório 
Implantado 

Unidade 1,00 1,00 100,00% 714.000,00 192.587,00 26,97% 370,74% 

SECTI 3253 

Implantação e 
Modernização de 

Unidades de 
Ensino - SECTI 

Unidade 
Implantada 

Unidade 2,00 2,00 100,00% 10.386.260,44 3.554.864,73 34,23% 292,17% 

FUNAC 3066 

Construção e 
Aparelhamento 
das Unidades de 

Atendimento 

Unidade de 
Atendimento 
Construída/E

quipada 

Unidade 1,00 1,00 100,00% 500.000,00 456.879,10 91,38% 109,44% 
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UO 
Cód. 

Ação 
Ação Produto 

Unid. 

Medida 

Previsto 

Físico 

Ajustado 

(A) 

Realizado 

Físico (B) 

Eficácia 

C=(B/A) 

Previsto 

Financeiro (D) 

Realizado 

Financeiro (E) 
F = (E/D) 

Eficiência   

= (F/C) 

UEMASUL 3318 

Implantação e 
Modernização dos 
Campi na Região 

Tocantina 

Campi 
Construído/A

parelhado 
Unidade 1,00 1,00 100,00% 27.919.935,00 1.796.383,77 6,43% 6,43% 

UEMA 3321 
Expansão da 
Graduação 

Vaga 
Ofertada 

Unidade 65,00 60,00 92,31% 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

AGEMSUL 3273 
Recuperação e 

Ampl. da Infraest. 
Região Sudoeste 

Obra 
Executada 

Unidade 12,00 10,00 83,33% 6.591.216,00 6.586.759,84 99,93% 83,39% 

SEDUC 3255 

Implantação e 
Modernização de 

Unidades de 
Ensino Médio 

Unidade 
Escolar 

Beneficiada 
Unidade 253,00 208,00 82,21% 136.203.112,09 88.265.466,54 64,80% 126,86% 

DPE 3223 

Construção e 
Implantação de 

Unidades da 
Defensoria Pública 

Unidade 
Implantada 

Unidade 18,00 14,00 77,78% 11.662.899,00 9.127.965,92 78,26% 99,38% 

SAGRIMA 
 4722 

Fortalecimento 
das Cadeias 

Produtivas e dos 
Arranjos 

Produtivos Locais 

Produtor 
Beneficiado 

 
Unidade 300,00 215,00 71,67% 23.609.297,29 11.609.646,93 49,17% 145,74% 

ITERMA 4396 
Regularização 

Fundiária 

Título de 
Domínio 
Expedido 

Unidade 3.600 2.414 67,06% 8.458.829,62 412.653,62 4,88% 1374,55% 
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UO 
Cód. 

Ação 
Ação Produto 

Unid. 

Medida 

Previsto 

Físico 

Ajustado 

(A) 

Realizado 

Físico (B) 

Eficácia 

C=(B/A) 

Previsto 

Financeiro (D) 

Realizado 

Financeiro (E) 
F = (E/D) 

Eficiência   

= (F/C) 

SSP 3252 
Aparelhamento e 

Estruturação 
Tecnológica 

Unidade 
Aparelhada 

Unidade 38,00 26,00 68,42% 16.989.690,00 1.872.786,46 11,02% 620,71% 

PROCON 4844 
Atendimento ao 

Cidadão e ao 
Consumidor 

Cidadão 
Atendido 

Unidade 3.430.200 2.288.982 66,73% 15.235.366,00 10.766.340,87 70,67% 94,43% 

SEDUC 3254 

Implantação e 
Modernização de 

Unidades de 
Ensino 

Fundamental 

Unidade 
Escolar 

Beneficiada 
Unidade 332,00 213,00 64,16% 4.329.063,00 2.730.205,06 63,07% 101,73% 

AGERP 3080 

Pesquisa em 
Sistemas 

Integrados de Base 
Sustentável 

Produto/Siste
ma 

Desenvolvido 
Unidade 16,00 10,00 62,50% 503.705,86 152.064,99 30,19% 207,03% 

SSP 3226 

Implantação e 
Modernização de 

Unidades do 
Sistema de 

Segurança Pública 

Unidade 
Implantada 

Unidade 68,40 42,00 61,40% 10.044.059,00 2.491.573,86 24,81% 247,53% 

SEDES 3243 

Implantação de 
Sistema de 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional-SISAN 

Sistema 
Implantado 

Unidade 30,00 18,00 60,00% 2.658.570,76 73.886,40 2,78% 2158,91% 
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UO 
Cód. 

Ação 
Ação Produto 

Unid. 

Medida 

Previsto 

Físico 

Ajustado 

(A) 

Realizado 

Físico (B) 

Eficácia 

C=(B/A) 

Previsto 

Financeiro (D) 

Realizado 

Financeiro (E) 
F = (E/D) 

Eficiência   

= (F/C) 

SEDEL 3259 

Implantação e 
modernização de 

espaços 
destinados ao 

Esporte e Lazer 

Espaço 
Construído, 

Reformado e 
Modernizado 

Unidade 5,00 3,00 60,00% 12.853.853,02 2.140.397,63 16,65% 27,75% 

GISP 3292 

Implantação e 
Modernização de 

Sistema 
Simplificado de 

Abastecimento de 
Água 

Sistema 
Implantado 

Unidade 62,00 34,00 54,84% 13.395.457,30 6.163.441,11 46,01% 119,18% 

SES 3128 

Implantação e 
Modernização da 
Rede Assistencial 
dos Serviços de 

Saúde 

Região 
Beneficiada 

Unidade 42,00 18,00 42,86% 165.064.837,63 114.568.471,62 69,41% 61,75% 

SINFRA 3093 
Implantação e 

Pavimentação de 
Rodovias Estaduais 

Rodovia 
Implantada 

Melhorada e 
Pavimentada 

Km 123,49 40,94 33,15% 187.957.763,59 63.185.190,62 33,62% 98,62% 

SECID 3320 
Saneamento 

Básico Urbano 
Obra 

Executada 
Unidade 15,00 3,00 20,00% 24.238.891,00 9.664.275,60 39,87% 50,16% 
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UO 
Cód. 

Ação 
Ação Produto 

Unid. 

Medida 

Previsto 

Físico 

Ajustado 

(A) 

Realizado 

Físico (B) 

Eficácia 

C=(B/A) 

Previsto 

Financeiro (D) 

Realizado 

Financeiro (E) 
F = (E/D) 

Eficiência   

= (F/C) 

SEDUC 3303 

Regime de 
Colaboração com 
os Municípios no 

Ensino Infantil 

Unidade 
Escolar 

Beneficiada 
Unidade 12,00 2,00 16,67% 667.932,00 58.080,00 8,70% 191,67% 

AGEMSUL 3272 
Planejamento da 

Região 
Metropolitana 

Plano e 
Projeto 

Elaborado 
Unidade 1,00 0,00 0,00 200.000,00 80.180,50 40,09% 0,00 

CAEMA 1068 

Ampliação e 
Melhoria de 
Sistemas de 

Abastecimento de 
Água 

Sistema 
Ampliado 

Unidade 1,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

CAEMA 1069 

Ampliação e 
Melhoria de 

Sistemas de Esgoto 
Sanitário 

Sistema 
Ampliado 

Unidade 1,00 0,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

CAEMA 1706 
Implantação de 

Sistemas de 
Esgotos Sanitários 

Sistema 
Implantado 

Unidade 1,00 0,00 0,00 3.560.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

SECID 3319 
Saneamento 
Básico Rural 

Obra 
Executada 

Unidade 10,00 0,00 0,00% 2.038.512,00 905.879,48 44,44% 0,00% 
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UO 
Cód. 

Ação 
Ação Produto 

Unid. 

Medida 

Previsto 

Físico 

Ajustado 

(A) 

Realizado 

Físico (B) 

Eficácia 

C=(B/A) 

Previsto 

Financeiro (D) 

Realizado 

Financeiro (E) 
F = (E/D) 

Eficiência   

= (F/C) 

FEMA 3300 

Implantação e 
Desen. Do Sistema 
de Incentivos aos 

Pagamentos 
Serviços 

Ambientais - PSA 

Projeto 
implementad

o 
Unidade 1,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNDECM
A 

3290 

Implantação e 
Desenvolvimento 

do Sistema de 
Incentivos aos 

Pagamentos por 
Serviços 

Ambientais - PSA 

Projeto 
implementad

o 
Unidade 1,00 0,00 0,00% 621.500,00 0,00 0,00% 0,00% 

GISP 3291 

Implantação e 
Modernização de 

Infraestrutura para 
o 

Desenvolvimento 
Rural 

Infraestrutura 
e/ou 

Equipamento 
Implantado 

Unidade 21,00 0,00 0,00% 4.896.787,61 75.887,50 1,55% 0,00% 

SECID 3235 Habitação Rural 
Unidade 

Habitacional 
Adequada 

Unidade 1.100,00 0,00 0,00% 4.986.923,00 1.086.082,26 21,78% 0,00% 

SEPLAN 3284 
Planejamento de 

Longo Prazo 
Plano 

Elaborado 
Unidade 1,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 
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UO 
Cód. 

Ação 
Ação Produto 

Unid. 

Medida 

Previsto 

Físico 

Ajustado 

(A) 

Realizado 

Físico (B) 

Eficácia 

C=(B/A) 

Previsto 

Financeiro (D) 

Realizado 

Financeiro (E) 
F = (E/D) 

Eficiência   

= (F/C) 

SECTI 3295 

Implantação de 
Espaços voltados 
para Inovação e 

Tecnologia 

Espaço 
Construído 

Reformado e 
Modernizado 

Unidade 
 1,00 0,00 0,00% 52.844,00 44.800,00 84,78% 0,00% 

SEDIHPOP 3279 
Implantação de 

Núcleos e Centros 
de Referência 

Núcleo/Centr
o Implantado 

Unidade 1,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

SINFRA 3014 
Restauração de 

Rodovias Estaduais 
Rodovia 

Restaurada 
Km 1,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Fonte: SEPLAN/MA. 
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             Considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os 

produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população, é 

possível destacar três blocos distintos, dentre as 45 ações que compõem 

o PEG: 

 Bloco 01: 14 ações (31,1%) tiveram excelente execução física 

equivalente a 100% ou mais; 

 Bloco 02: 05 ações (11,1%) tiveram bom desempenho, 

equivalente a faixa entre 70% a 99% de execução; 

 Bloco 03: 13 ações (28,9%) tiveram baixo nível de entrega física, 

equivalente a faixa entre 20% a 60% de execução. 

Dentre as 14 ações de excelente execução (Bloco 01), cabe 

mencionar alguns destaques. 

Primeiro, a ação 3288 - Pavimentação de Vias Urbanas da SINFRA, 

na qual foram pavimentadas 137.280,79 km de vias urbanas a saber: 

Região da Ilha do Maranhão - São Luís  (53,22 km),  Região das Serras - 

Grajaú (15,23 km), Região Alpercatas - Colinas (46,49 km), Região do 

Baixo Itapecuru - Itapecuru (11,05 km), Região do Litoral Ocidental- Porto 

Franco (1,25km), Região do Médio Mearim - Trizidela do Vale (0,56 km), 

Região do Pericumã - Pinheiro (46,76 km),  Região do Pindaré - Santa Inês 

(136.795,90 km), Região Gerais de Balsas - Balsas (6,56 km), Região dos 

Timbiras - Caxias (17,14 km), Região do Tocantins - Imperatriz (179,40 

km) e Todo Estado (5,35 km).  

Segundo, a ação 3281 - Revitalização da Área Central da Região 

Metropolitana do Estado do Maranhão da Secretaria de Estado das 

Cidades (SECID), em que foram executadas 79 obras referentes a 

instalação de pontos de higienização e lavatórios com torneiras em tonéis 

em locais públicos (combate ao COVID-19), além da desapropriação de 

imóveis localizados na Praça Joao Lisboa - Centro de São Luís.  

Terceiro, a ação 3244 - Implantação e Modernização de 

Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), que, atingiu uma eficácia de 

335,71% e uma eficiência de 556.59%. 

Dentre as 05 ações com boa execução (Bloco 02), destaca-se a 

ação 3321 - Expansão da Graduação da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA) que conseguiu assegurar maior oferta de vagas aos 

estudantes maranhenses, sem a necessidade de desembolso financeiro, 

mediante a utilização da estrutura atual dos campi e da oferta de cursos 

virtuais. Em síntese, um exemplo interessante dado o contexto desafiador 

de 2020. 

Dentre as 13 ações que não obtiveram realização física (Bloco 

03), convém ressaltar que 04 delas (3272, 3319, 3235 e 3295) 

demonstram execução financeira média de 47,8%, o que sugere que os 

projetos estejam em andamento, ao passo que as 09 outras ações de fato 

sequer apresentaram execução financeira. Este último grupo requer 

maior atenção, mas como já foi exaustivamente abordado ao longo deste 

documento, algumas iniciativas não encontraram condições mínimas de 

execução por conta da pandemia da COVID-19.  

             Há também casos pontuais, a exemplo da ação 3014 - Restauração 

de Rodovias Estaduais. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura 

(SINFRA), não houve execução, pois a entrega associada a ela se refere a 

uma demanda do Orçamento Participativo que se encontra ainda em 

processo de elaboração de projetos. De forma semelhante, há também o 

caso da ação 3279 - Implantação de Núcleos e Centros de Referência. 

Segundo a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação 

Popular (SEDIHPOP), não houve execução devido o trabalho estar ainda 

em tratativas para definição do local e projeto técnico.   
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             Em suma, trata-se, portanto, de monitorar essas iniciativas com 

atenção para os ciclos seguintes, de forma a compensar a paralisação ao 

longo de 2020 e de captar as boas práticas daquelas que obtiveram boa 

performance a fim de replicar a outros casos em que haja aderência. 
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Considerações Finais 
 

A etapa de avaliação de políticas públicas objetiva principalmente 

colher insights, isto é, fornecer subsídios para a realização de ajustes ao 

longo do processo de planejamento, tendo em vista a necessidade de 

readequar o escopo de atuação do programa na trilha correta em prol do 

alcance das metas originalmente estabelecidas ou repactuadas. Esses 

ajustes podem ocorrer por meio da rotina de monitoramento junto aos 

órgãos executores, ou em casos de necessidade de mudanças mais 

substanciais, mediante revisões do Plano Plurianual. 

A avaliação do PPA vigente para o exercício de 2020 demonstrou 

que, apesar das dificuldades causadas pela pandemia e da necessidade de 

melhorias no que tange ao aperfeiçoamento das práticas da gestão 

pública, o resultado foi positivo, uma vez que a maior parte dos 

programas sociais alcançou os resultados planejados, com reais impactos 

na qualidade de vida da população maranhense. Reflexo disso reside no 

bom desempenho da Defensoria Pública do Estado (DPE), 

especificamente na construção de novos núcleos da Defensoria em 

diferentes regiões do Estado, cuja iniciativa foi oriunda da população, por 

meio do Orçamento Participativo. 

Um balanço das iniciativas do Estado no enfrentamento a COVID-

19 revela em grandes números: 

i) Doação de aproximadamente 306 mil cestas básicas em diversas 
regiões do estado; 

ii) Expansão da rede estadual de saúde, sendo 13 hospitais abertos 
ou ampliados em 100 dias, que deixam como legado para 
população mais 496 leitos permanentes; 

iii) Distribuição de chips de internet para alunos de 105.580 chips de 
internet para alunos do ensino médio, viabilizando a participação 
de 89,5% dos estudantes em atividades não presenciais; 

iv) Produção, pela mão-de-obra carcerária, de 1 milhão de máscaras 
e mais de 20 mil jalecos aos servidores da saúde; 

v) Criação do Plano Emergencial Celso Furtado, objetivando o 
aquecimento da nossa economia. Em somente 06 meses de 
implementação, o Plano.conseguiu executar investimentos da 
ordem de R$ 500 milhões, materializados em compras de 
produtos da agricultura familiar, economia solidária, construção 
de escolas, recuperação de rodovias e outros. 
 
Daqui em diante, realiza-se uma breve análise por eixo de 

governo, levando em consideração os seguintes critérios: 

a) Quantidade de programas avaliados; 

b) Índices médios de eficácia e eficiência dos programas; 

c) “Programa destaque em Eficiência e Eficácia”: Seleção de um 

programa do eixo enquanto destaque positivo, considerando ter 

demonstrado entregas qualitativas relevantes para o estado, 

além de índices de eficácia e eficiência superiores e adequados à 

régua de referência, isto é, que não apresentaram grandes 

distorções para cima em relação aos valores planejados; 

d) “Programa destaque em entregas à sociedade”: Seleção de um 

programa do eixo que não atingiu os melhores índices de 

eficiência e eficácia, porém que notadamente obteve relevantes 

entregas em termos qualitativos ao estado.  

É importante considerar casos como estes, pois demonstram a 

existência de limitações na atual metodologia de Avaliação do PPA. Em 

outras palavras, a metodologia imposta em lei para consolidação desta 

Avaliação, por vez não permite capturar elementos qualitativos das 
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políticas públicas executadas, por não possuir um olhar multidirecional. 

Tal fato pretende ser contornado mediante a nova metodologia que aos 

poucos está sendo colocada em prática. 

e) “Programas que poderão ser ajustados para a revisão PPA 2020-

2023”: Resume a lista de programas cujos gestores indicaram 

interesse em realizar uma revisão em sua estrutura/desenho. 

 

AVALIAÇÃO DO EIXO 1 - ENFRENTAR AS INJUSTIÇAS SOCIAIS 
 

Nº de programas avaliados: 25 

Eficácia média do eixo: 1,28 (Eficaz) 

Eficiência média do eixo: 50,71 (Muito Eficiente) 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

(0601) – Mais Proteção e Defesa Civil 

O Programa 0601, gerenciado pela Secretaria de Estado da 

Segurança (SSP), através do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão 

(CBMMA), demonstrou índices muito positivos de eficácia e eficiência – 

923,17 e 1.168,12 respectivamente, o que revela um nível de entregas 

superior aos recursos utilizados e planejados inicialmente. Para além dos 

números, mais importante ainda, foram os impactos sociais que esse 

programa proporcionou à sociedade maranhense. 

O CBMMA além de suas atribuições constitucionais envidou 

esforços em apoio às medidas do governo para a mitigação dos efeitos do 

Coronavírus, através de ações: desinfecções de locais públicos; apoio nas 

entregas de 312.130 cestas básicas e kits de higiene a população 

maranhense. Foram ainda contratados 193 novos profissionais bombeiros 

civis para a capital e mais 89 para o interior do Estado a partir de 

requisição emergencial do governo do Estado para enfrentamento à 

pandemia do Coronavírus. O trabalho foi voltado a organização de filas 

das unidades da Caixa Econômica Federal, Procon, Detran, Vivas Cidadão 

e terminais de integração rodoviária a fim que fossem evitadas 

aglomerações e asseguradas mínimas condições de segurança entre os 

indivíduos. 

Vale destacar as principais entregas do programa em 2020, a 

saber:  

 Realização de atendimentos através de suas 34 unidades 

operacionais; mais de 30 mil ocorrências nas mais diversas áreas 

de atuação, como em incêndios urbanos e florestais, salvamentos 

terrestres, salvamentos aquáticos, transporte pré-hospitalar, 

transporte psiquiátricos; 

 25.610 ações relacionadas ao Cumprimento do Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico; nas Ações de Defesa Civil 

foram realizadas 93 visitas técnicas; assistência a 8.950 famílias 

atingidas em decorrência de desastres naturais. 

 É importante registrar também que em 2020, o estado do 

Maranhão apresentou um número de queimadas inferior ao do 

ano de 2019. Neste ano, foram registradas 14 mil queimadas, 

enquanto que os dados para o ano de 2019 são de 18 mil focos 

de incêndio. As criações de novas unidades contribuíram para 

essa diminuição. O Maranhão ficou com o quantitativo de focos 

de queimadas abaixo das médias históricas registradas nos 

últimos 20 anos 
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PROGRAMA DESTAQUE EM ENTREGAS À SOCIEDADE 

(0597) – Atenção Primária e Vigilância em Saúde  

O Programa 0597, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde 

(SES), demonstrou índices satisfatórios de eficácia e eficiência – 389,96 e 

1.609,05, respectivamente.  

Devido à crise sanitária, foram suspensas as atividades 

presenciais, as viagens para supervisão e monitoramento das ações, 

prejudicando a execução de alguns projetos a exemplo do “Cuidado 

Integral no Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus”, que 

contribui para a redução da mortalidade materna no Maranhão. 

No entanto, as atividades foram reprogramadas para as ações 

voltadas para o enfrentamento da pandemia pelo COVID-19, sendo criada 

a Comissão de Infectologia do Maranhão. Dentre as principais inciativas 

do órgão podemos citar a realização de reuniões pelos infectologistas e 

técnicos para repasse de orientações a técnicos das Unidades Regionais 

de Saúde, médicos, enfermeiros e outros, antes mesmo da confirmação 

do primeiro caso de COVI-19 no Estado; bem como a realização de 

treinamentos, oficinas e seminários virtuais para qualificação de 

profissionais de saúde dos municipais, das 19 Unidades Regionais de 

Saúde e da Vigilância Epidemiológica estadual; os 217 municípios do 

estado foram contemplados com treinamento de profissionais sobre 

prevenção, monitoramento, tratamento e acompanhamento de casos 

internados pela COVID-19; distribuição de teste rápido; criação de um 

sistema estadual de notificação – Sistema de Notificação COVID-19 

Maranhão. 

Excluindo as inciativas voltadas à pandemia, segue abaixo as 

principais entregas e resultados alcançados pelo programa; 

 Entrega de imunobiológicos e insumos para os 217 municípios 

através das Unidades Regionais de Saúde; 

 Distribuição para os 217 municípios de medicamentos específicos 

para tratamento da tuberculose, hanseníase, leishmaniose ente 

outros; 

 Realizados monitoramentos/supervisões das ações dos 

programas de prevenção e controle de doenças e agravos, 

prevenção de violências e acidentes e promoção da saúde em 92 

municípios do Estado; 

 Realização de 40 monitoramentos on-line e in loco dos sistemas 

SINAN/SIM/SINASC/SIVEP-Gripe/ SIVEP-MDDA-Malária/SIS-PNCD; 

 Armazenamento de insumos estratégicos e imunobiológicos e 

sua distribuição às 19 Unidades Regionais de Saúde para 

garantia dos serviços de imunização humana nos 217 

municípios e entrega de hipoclorito de sódio para 202 

municípios; 

 Criação de boas práticas na Rede de Atenção Psicossocial do 

Estado do Maranhão (RAPS) durante a Pandemia do COVID-

19.  

 

PROGRAMAS QUE PODERÃO SER AJUSTADOS PARA A REVISÃO DO PPA 

2020-2023 

(0563) - Promoção da Igualdade de Gênero e dos Direitos das Mulheres 

O Programa 0563, gerenciado pela Secretaria de Estado da 

Mulher (SEMU), considera a necessidade de ter adequações nas ações 

para o alcance de metas, por conta do contexto da pandemia. Cita 

também que algumas subações estariam alocadas em ações que 

dificultam a avaliação das metas e produtos, podemos citar: a subação 
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15879 – Conselho, pertence atualmente a Ação 4806 - Fortalecimento da 

Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres. Contudo o produto da 

subação e o controle de metas se adequam melhor à Ação 4884 – 

Articulação e Promoção de Políticas Públicas Voltadas para Mulheres; 

Subação 13165 – Locação de Veículos – Carreta. Trata-se de subação 

referente a despesas com a Carreta da mulher, produto que se adequa à 

Ação 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às 

Mulheres. Contudo está localizado na ação, 4884 – Articulação e 

Promoção de Políticas Públicas Voltadas para mulheres. 

Tendo em vista a revisão do PPA 2020-3023, recomenda-se ao 

órgão, a verificação e ajustes nos produtos das ações para adequar as 

metas que irão expressar a quantidade de atendimentos, assim como a 

vinculação das subações as ações orçamentárias. 

 

AVALIAÇÃO DO EIXO 2 - CUIDAR BEM DO DINHEIRO E 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
 

Nº de programas avaliados: 23 

Eficácia média do eixo: 3,90 (Eficaz) 

Eficiência média do eixo: 4,68 (Muito Eficiente) 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

(0202) – Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública 

O Programa 0202, gerenciado pela Secretaria de Estado da 

Transparência e Controle (STC), demonstrou índices positivos de eficácia 

e eficiência – 191,92 e 79,27, respectivamente, o que revela um nível de 

entregas superior aos recursos utilizados e planejados inicialmente. 

Nesse programa foi criado o Painel de Contratações Covid-19, no 

Portal da Transparência que reúne as informações sobre as contratações 

do Poder Executivo Estadual relacionadas ao combate à COVID-19. Como 

resultado, Governo do Maranhão ocupou a 5ª posição no ranking da 

transparência internacional, no mês de maio de 2020. Atualmente, ocupa 

a 12ª posição com percentual de 91% <https:// 

transparenciainternacional.org.br/ranking/>. 

Nesse sentido, seguramente o destaque principal foi a 

classificação dada ao Governo do Estado, com o nível A de transparência, 

segundo a avaliação dos Portais de Transparência, realizada pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Maranhão, que verifica os portais dos Municípios 

e do Estado.  

Foram registrados em 2020, 2.355.720 acessos ao portal da 

transparência, correspondendo ao incremento de 30% em comparação a 

2016, que foi de 1.816.675 acessos. É possível registrar ainda, o sistema 

SIA desenvolvido pela STC, por meio da Auditoria-Geral do Estado (AGE) e 

Secretaria Adjunta de Transparência (SEATRAN), ferramenta gerencial 

que vai padronizar os formulários e procedimentos, aprimorar a 

organização das informações referentes às auditorias, facilitar o 

acompanhamento das etapas das auditorias pelos gestores e possibilitar 

o armazenamento de histórico dos procedimentos de auditorias internas 

dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual do Maranhão. 

Outro destaque foram as ações de fiscalização por meio de 

auditorias nos órgãos e entidades do Poder Executivo do Governo do 

Maranhão, através do controle interno, produzindo 141 relatórios de 

auditorias. No ano de 2020, foram registradas no Sistema e-SIC, um total 

de 2.642 pedidos de acesso à informação, sendo respondido 2.468 com 

tempo médio de resposta de 16 dias, estando em tramitação 174 

pedidos. Por fim, registra-se que os órgãos e entidades do Poder 
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Executivo do Estado do Maranhão receberam 11.083 manifestações de 

ouvidoria. 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM ENTREGAS À SOCIEDADE 

(0341) - Gestão da Política de Defesa do Cidadão 

O Programa 0341, gerenciado pela Defensoria Pública do Estado, 

não atingiu índices expressivos em termos de eficácia e eficiência, sendo 

59,78 e 66,16, respectivamente. No entanto, é possível citar iniciativas 

inovadoras realizadas que merecem notoriedade. 

A DPE provém assistência jurídica gratuita à população, o que 

denota significativa relevância social face à carência desses serviços junto 

às camadas mais carentes da população. Em 2020, mesmo na situação de 

pandemia, a DPE buscou efetivar suas metas e a estratégia utilizada foi 

diversificar e ampliar ainda mais os meios de atendimento ao público 

alvo. No planejamento inicial foi previsto o atendimento de 484.000 

cidadãos e registrou o alcance de 491.600. 

No que tange ao plano de expansão da atuação da DPE, foram 

construídas/reformadas 14 unidades de atendimento, com destaque 

especial para as unidades do projeto de Núcleos Ecológicos de 

Atendimento. Trata-se de uma solução sustentável e de baixo custo, uma 

vez que utiliza o sistema de placas solares fotovoltaicas visando diminuir 

os gastos mensais com energia elétrica e, acima de tudo, colaborar com a 

preservação do meio ambiente. Além disso, os núcleos são feitos de 

contêineres reaproveitados, o que torna sua construção 

significativamente mais barata do que uma construção comum de 

alvenaria. É importante mencionar, que foi uma das demandas mais 

votada no eixo de “Cuidar bem do Dinheiro Público e Modernização da 

Gestão Pública”, referente no Orçamento Participativo em 2019. 

 

PROGRAMAS QUE PODERÃO SER AJUSTADOS PARA A REVISÃO DO PPA 

2020-2023 

(0219) – Maranhão Estratégico 

A SEPE alega que a pandemia impactou significativamente 

algumas ações do Programa Maranhão Estratégico, em especial as 

iniciativas que demandavam maior envolvimento dos municípios, devido 

às restrições de deslocamento e viagens. De forma a mitigar esse efeito, 

foram realizadas reuniões via plataformas online e desta forma, o 

cronograma das principais entregas não foi prejudicado. Ainda assim, o 

órgão desejar rever a estratégia de implementação do programa a partir 

das lições aprendidas em 2020. 

(0210) Maranhão Conhecido e Informado 

O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 

Cartográficos (IMESC), gestor do programa 0210, informou que ações 

3205, 4173, 4360, 4361 e 4450 requerem readequação de prazos para 

entrega dos projetos e alteração das metas previstas para entrega, tendo 

em função dos efeitos da pandemia que ocasionaram o adiamento e até 

mesmo a suspensão de algumas atividades. 

Todavia observou-se um bom desempenho quanto aos índices de 

eficácia e eficiência. Sendo assim, a SEPLAN irá reunir-se com a equipe do 

IMESC para compreender melhor os pontos passíveis de ajuste. 
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AVALIAÇÃO DO EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO PARA TODOS 
 

Nº de programas avaliados: 21 

Eficácia média do eixo: 6,64 (Eficaz) 

Eficiência média do eixo: 43,20 (Muito Eficiente) 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

(0614) – Maranhão Verde 

O Programa 0614, gerenciado pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA), demonstrou índices positivos de eficácia e eficiência, 

305,49 e 1.932,79 respectivamente, o que revela um nível de entregas 

superior aos recursos utilizados e planejados inicialmente. 

Contudo, o programa sofreu impacto no que se refere à Gestão 

de Unidades de Conservação, uma vez que foram reduzidas as diárias 

para fiscalização das unidades e demais ilícitos ambientais, assim como a 

mobilização e participação direta em ações dos conselhos consultivos de 

Unidades de Conservação. 

Os principais destaques do programa residem: no processo de 

entrega do Parque Ambiental da APA Sucupira em Timon, com recursos 

advindos de Compensação Ambiental; no Programa Maranhão Verde no 

Parque Estadual do Bacanga, com o pagamento da Bolsa de R$ 300,00 a 

255 beneficiários; no processo de expansão do Programa para a Área de 

Proteção Ambiental (APA) da Baixada Maranhense; e na Eleição do 

Conselho Consultivo do Parque Estadual do Rangedor e Conselho 

Consultivo do Parque Estadual do Bacanga. 

 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM ENTREGAS À SOCIEDADE 

(0583) – Maranhão Empreendedor 

O Programa 0583, gerenciado Secretaria de Estado da Indústria e 

Comércio e Energia (SEINC), atingiu 56,19 de eficácia e um índice de 

eficiência de 46,54. Diante de toda a anormalidade em virtude da 

situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia 

ocasionada pelo COVID-19, a SEINC, por meio de doações da classe 

empresarial, adquiriu 187 respiradores da China, que estavam ajudando 

no tratamento de pacientes acometidos pelo novo Coronavirus, além de 

recebimento de 10 respiradores da Empresa Suzano Papel e Celulose, 

assim como máscaras e termômetros. Recebimento também de doações 

de insumos como protetores faciais, aventais, álcool 70, em parceria com 

a empresa Eneva. Implantado o Hospital de Campanha Dr. Kleber Branco, 

no município de Pedreiras - MA. Por meio do acordo com a Embaixada 

Americana, o Estado do Maranhão recebeu, através da SEINC, 37.752 

toneladas de cestas Básicas e 18. 700 toneladas de kits de higiene e 

limpeza, distribuídos junto com a Defesa Civil para famílias de situação 

vulnerável. 

Dentre as principais realizações do Programas, destacamos: 

 Apoio a 03 Cadeias Produtivas: carne e couro, avicultura 

industrial e suínos; 

 Realização de 03 eventos de Workshop, beneficiando 87 

empresas de diferentes segmentos da economia e 01 Rodada de 

Negócios, realizada online; 

 Incentivos Fiscais da ordem de R$ 112 milhões, gerando 1.750 

empregos diretos e 460 empregos indiretos, em que 10 empresas 

receberam incentivos fiscais e 45 tiveram os benefícios 

renovados; 
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 Foram realizados 25 pedidos de marcas e 02 patentes, para 

estimular o crescimento industrial e comercial; 

 Em parceria com a empresa, Equinix Gold, no Povoado Arizona, 

foi entregue uma Escola Digna. 

 

PROGRAMAS QUE PODERÃO SER AJUSTADOS PARA A REVISÃO DO PPA 

2020-2023 

(0546) Mais Pescado 

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca (SAGRIMA), gestora 

do programa 0546, informou que o sistema de controle e execução de 

metas e ações não consegue trazer com exatidão a quantidade de 

pescadores e piscicultores que são beneficiados com a entrega de algum 

equipamento ou alguma ação desenvolvida, como por exemplo, a 

entrega de uma fabriqueta de gelo, barcos de alumínios, motores e até 

mesmo insumos para produção de peixes em viveiros ou tanques redes.  

Tendo em vista, a revisão do PPA 2020-2023, recomenda-se ao 

órgão, a verificação e ajustes nos produtos das ações para adequar as 

metas que irão expressar a quantidade de pescadores e piscicultores que 

são beneficiados. 

(0572) Mais Produção e Abastecimento 

De forma semelhante ao programa 0546, a SAGRIMA aponta a 

mesma dificuldade em relação ao Programa 0572, em que não consegue 

trazer com exatidão a quantidade de produtores beneficiados com a 

entrega de algum equipamento ou alguma ação desenvolvida no local. 

Analogamente, recomenda-se que o órgão realize ajustes nos produtos 

das ações. 

(0582) Defesa Agropecuária 

A SAGRIMA apontou a necessidade de alteração na denominação 

da ação “4523 – Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos e 

Subprodutos”, considerando que a sua finalidade é realizar a fiscalização 

de animais, vegetais, seus produtos e subprodutos por meio do controle 

de trânsito em postos fixos, blitz e volantes agropecuários. Dessa forma 

entende-se que a denominação adequada para ação é “4523 – 

Fiscalização do Trânsito Agropecuário”. 

Tendo em vista, a revisão do PPA 2020-3023, recomenda-se ao 

órgão, verificar se haverá alteração na finalidade. Em caso positivo, 

deverá ser criada uma nova ação.  

(0571) Memória Republicana 

A Fundação da Memória Republicana (FMRB) apontou a 

necessidade de adequações no programa 0571, visando atender de forma 

mais ampla as atividades desenvolvidas pela Fundação. Segundo o órgão 

há o interesse em qualificá-las, quantificá-las e principalmente expandi-

las ao maior número de pessoas, de forma a potencializar um espaço tão 

rico em história e cultura do nosso estado. Para tanto, a Fundação alega 

que seria necessário um quantitativo maior de recursos. 

Todavia, observa-se que o programa não obteve desempenho 

satisfatório, quanto aos índices de eficácia e eficiência. Apenas a ação 

4640 - Desenvolvimento de Práticas Educacionais obteve um índice 

satisfatório em relação a eficácia. Não houve movimentação de recursos 

nas ações finalísticas, sendo registrada execução financeira somente na 

ação 4450 – Gestão do Programa responsável pela manutenção da 

Fundação. Nesse sentido, recomenda-se que a FMRB busque 

efetivamente promover uma maior execução dos recursos em suas ações 
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finalísticas, seja mantendo a estrutura atual, ou propondo ajustes à 

mesma. 

(0613) Maranhão Azul 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), gestora do 

Programa 0613, aponta que eventualmente uma única ação orçamentária 

poderia congregar a política Estadual de Recursos Hídricos. Ou seja, tal 

proposta passa por unificar as ações 4890 e 4891 e 4892. O órgão alega 

também que os instrumentos de outorga de recursos hídricos estão 

vinculados à ação 4893, a qual não é compatível diretamente com a 

política de recursos hídricos, sendo compartimentado no programa 0613 

– Maranhão Azul. 

Tendo em vista, a revisão do PPA 2020-3023, recomenda-se ao 

órgão, rever o escopo do programa, verificando a pertinência da 

vinculação das ações ao programa, bem como a possibilidade da criação 

e/ou exclusão de um programa.  

(0614) Maranhão Verde 

A SEMA questionou a necessidade do programa 0614, uma vez 

que o Programa 0355 – Planejamento e Gestão Ambiental contemplaria 

todas as ações de Gestão de Unidades de Conservação. 

Analogamente, para a revisão do PPA 2020-3023, recomenda-se 

ao órgão, rever o escopo do programa, verificando a pertinência da 

vinculação das ações ao programa, bem como a possibilidade da criação 

e/ou exclusão de um programa.  

(0355) Planejamento e Gestão Ambiental 
 

A SEMA entende que este programa pode abarcar ações 

desenvolvidas em outros programas e assim concentrar um nível maior 

de recursos que fora fragmentado entre os demais, facilitando a sua 

gestão. Nesse sentido, recomenda-se aproveitar o momento de revisão 

do PPA 2020-2023 para reestruturar todos os programas e ações do 

órgão. 

 

AVALIAÇÃO DO EIXO 4 – AMPLIAR A INFRAESTRUTURA E 

LOGÍSTICA 
 

Nº de programas avaliados: 7 

Eficácia média do eixo: 22,38 (Eficaz) 

Eficiência média do eixo: 33,62 (Muito Eficiente) 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

(0137) - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 

O Programa 0137, gerenciado pela Secretaria de Estado da 

Infraestrutura (SINFRA), demonstrou índices positivos de eficácia e 

eficiência 15.139,69 e 16.224,60, respectivamente. Assim como no ano 

passado, o programa revela um nível de entregas superior aos recursos 

utilizados e planejados inicialmente. 

Como fatores de sucesso do programa, a SINFRA aponta 

iniciativas de monitoramento contínuo da gestão dos recursos. Em 

consequência, é possível citar algumas das entregas realizadas no período 

com ganhos à população: Pavimentação de 137.280,79km de vias 

urbanas em todo estado e a Conservação de 26.323,02m² em Prédios e 

Logradouros públicos em todo estado. 
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Contudo, em virtude da crise sanitária, na implantação e 

conservação de prédios e logradouros observou-se uma redução na 

produtividade ocasionando um atraso na entrega das obras de Reforma 

da CEASA em Timon e do Mercado Municipal em Alto Alegre do 

Maranhão. 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM ENTREGAS À SOCIEDADE 

(0588) - Minha Casa Meu Maranhão 

O Programa 0588, gerenciado pela Secretaria de Estado das 

Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID), atingiu os respectivos índices 

de eficácia e eficiência: 61,25 e 174,67. Apesar dos índices satisfatórios 

obtidos pelo programa, a execução e o acompanhamento das obras de 

construção de 400 unidades habitacionais que estavam previstas em 

Conceição Lago Açu, Serrano do Maranhão, Araioses e Satubinha, 

sofreram atrasos. 

Tal circunstância ocorreu basicamente em virtude da pandemia 

da Covid-19, que ocasionou o cancelamento de vistorias técnicas nas 

obras, visto que as viagens foram suspensas por algum tempo. 

De qualquer forma, houve importantes entregas à população, 

uma vez que o programa se propõe a contornar o severo patamar de 

déficit habitacional no estado.  

 Entrega de 1.104 apartamentos no empreendimento Jomar 
Moraes, com infraestrutura de área de lazer completa, 
abastecimento de água e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 
beneficiando os moradores retirados das áreas de risco, 
diminuindo assim o valor pago com aluguel social a famílias que 
estavam aguardando a entrega de suas moradias; 

 Entrega de 256 apartamentos, destinado as famílias da Vila 
Portelinha e Vila Jumento no São Francisco (PAC II – Ponta do São 
Francisco); 

 Construção de 100 unidades habitacionais rurais, do Plano Mais 
IDH, no município de Satubinha, beneficiando 100 famílias com 
substituição de casas de taipas por alvenaria; 

 Pagamento de aluguel social de R$ 500,00 a 680 famílias, futuras 
beneficiárias dos Residenciais José Chagas, Jomar Moraes e 
Piancó Paraíso; 

 Entrega de 2.000 cheques a 2 mil beneficiários do “Programa 
Cheque Minha Casa”, concedendo um valor de R$ 5.000,00, para 
realização de reforma, ampliação e melhorias em unidades 
habitacionais, preferencialmente instalações sanitárias, 
contemplando os quatro municípios da Ilha de São Luís; 

 1.375 títulos imobiliários entregues às famílias beneficiárias em 
34 bairros de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar e 
3.426 títulos enviados ao cartório. 

 
  
PROGRAMAS QUE PODERÃO SER AJUSTADOS PARA A REVISÃO DO PPA 

2020-2023 

 
(0619) Mais Mobilidade e Acessibilidade 

 
A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 

(MOB) indicou necessidade de reavaliação no programa 0619, 

principalmente por integrar os Serviços Travessia. Segundo o órgão, tal 

necessidade decorre do fato de que o mesmo deve estar em constante 

mudança no intuito de que as necessidades dos usuários dos serviços 

possam ser atendidas com eficiência. Nesse sentido, a pandemia do 

COVID-19 teria despertado a necessidade de que o Serviço Travessia 
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busque uma ampliação do volume de beneficiários, além da melhoria na 

qualidade do atendimento e maior economicidade. 

Recomenda-se o ensejo da revisão do PPA 2020-2023 para 

reflexão acerca da estrutura do programa, não obstante as mudanças 

desejadas estejam mais associadas à sua estratégia de implementação e 

redimensionamento das metas físicas e financeiras. 

Em síntese, estes foram alguns insights julgados relevantes para a 

a Avaliação do primeiro ano do ciclo do PPA 2020-2023. 

Cumpre enfatizar, ainda, que se verificou a necessidade de se 

realizar um conjunto de práticas com o objetivo de melhorar o 

desempenho dos programas, tais como:  

 A análise de atributos dos programas/ações e, caso necessário, 

incluí-los na revisão do PPA; 

 Examinar a necessidade de adequação das metas físicas 

planejadas, considerando que houve, para alguns programas, um 

descompasso entre o planejado e o executado;  

 Realizar regularmente o lançamento das metas físicas e 

financeiras no nível da ação e da subação, bem como um 

monitoramento mais próximo aos órgãos visando mitigar os 

principais riscos que contribuem para o não atingimento das 

metas, conforme preconiza a nova Metodologia de 

Monitoramento e Avaliação. 
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