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Em observação ao que dispõe o Parágrafo Único do art. 12 da Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015, que institui o Plano Plurianual (PPA) 2016-

2019, o Governo do Estado do Maranhão apresenta à Assembleia Legislativa e à sociedade o Relatório Anual de Avaliação dos Programas do Plano Plurianual 

2016-2019, ano-base 2018.  

O Relatório objetiva apresentar a avaliação do planejamento e da execução dos programas e ações realizados pelos órgãos da Administração Pública 

Estadual no último exercício, apontando caminhos para o aperfeiçoamento constante destas dimensões. Também são levantados os produtos gerados por 

estes programas e que obtiveram destaque nos últimos 4 anos para a melhoria das condições de vida da população do Maranhão. Além de contribuir para o 

aperfeiçoamento do planejamento, o presente relatório tem a missão institucional de, por meio da prestação de contas à sociedade, fortalecer a democracia e 

difundir as práticas de gestão participativa e de controle social, que visam, entre outros, o cumprimento das prerrogativas do que atualmente se entende como 

accountability. 

Neste contexto, a avaliação anual do PPA tem a finalidade de:  

a) prestar contas à sociedade: a avaliação anual fornece informações qualificadas sobre o desempenho dos programas, ampliando a 

transparência das ações de governo;  

b) corrigir rumos: assegurar o aperfeiçoamento contínuo dos programas e do plano como um todo, provendo subsídios para corrigir falhas de 

concepção e implementação, atualizar objetivos e metas em relação às demandas da sociedade e garantir que os resultados desejados junto ao público 

ocorram efetivamente;  

c) auxiliar a tomada de decisão: quando conectada aos processos decisórios, a avaliação proporciona informações úteis para a melhoria da 

gestão por resultados;  

d) promover o aprendizado: a avaliação amplia o conhecimento dos gestores e suas equipes, especialmente em relação à satisfação do público-

alvo efetividade do programa. 

A avaliação deste exercício assume um caráter técnico mais acentuado, sobretudo no tocante aos atributos do programa, tendo em vista que serão 

insumos fundamentais para a construção do Plano Plurianual 2020-2023. Convém destacar os esforços que vêm sendo desempenhados pelo governo do 

estado visando estabelecer uma unidade metodológica de planejamento aos órgãos estaduais, bem como para aprimorar a qualidade do gasto e alocação de 

recursos de forma eficiente, gerando bens e serviços de qualidade e alinhados às agendas estratégicas assumidas.  

1. APRESENTAÇÃO 
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Um resultado deste esforço foi a disponibilização, em meados de abril de 2019, do Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas Públicas, 

documento voltado a gestores e técnicos dos órgãos estaduais para a formulação, condução e o aprimoramento das políticas públicas, incorporando um 

conjunto de ferramentas e conceitos advindos das boas práticas internacionais e nacionais para este fim. Concomitantemente, o Manual do PPA 2020-2023 

estabelece os aspectos conceituais e metodológicos do processo de elaboração do PPA 2020-2023, abrangendo as dimensões estratégica, tática e operacional 

do documento. Juntos, esses documentos têm fornecido a base metodológica para construção de programas e, a partir deles, já foram realizados treinamentos 

presenciais, divulgação de vídeo-aulas e visitas técnicas aos órgãos para disseminação dos conteúdos, sendo base para a estrutura lógica desenvolvida na 

presente avaliação. 

A programação do Plano Plurianual 2016-2019 é composta por ações definidas a partir das diretrizes de governo, nas diversas áreas de atuação das 

políticas públicas com ampliação do acesso e melhoria das condições de vida de toda população e no âmbito desta avaliação, cujos resultados estão agrupados 

em quatro eixos: 1) Cuidar bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública; 2) Enfrentar as Injustiças Sociais; 3) Desenvolvimento para Todos; e 

4) Ampliar a Infraestrutura Logística. 

Assim, foram analisados no conjunto da programação de 2018, o desempenho de 63 programas, sendo: 

 Eixo 1 (Cuidar bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão Pública): 13 programas; 
 Eixo 2 (Enfrentar as Injustiças Sociais): 23 programas; 
 Eixo 3 (Desenvolvimento para Todos): 21 programas; 
 Eixo 4 (Desenvolvimento para Todos e Ampliar a Infraestrutura Logística): 06 programas. 

Convém ressaltar que, por terem outro foco de atuação, não foram contemplados na Avaliação, os programas do tipo Apoio Administrativo (nº 0431, 

0420, 0411, 0499 e 0440) e do tipo Reserva de Contingência (nº 9999). 

Este Relatório de Avaliação tem a seguinte estrutura: além desta apresentação, aborda-se a metodologia de avaliação utilizada; em seguida, é 

apresentado o desempenho econômico nacional e estadual nos últimos anos e algumas perspectivas futuras; posteriormente são apresentadas as avaliações 

individuais dos 63 programas do PPA 2016-2019 - exercício 2018, distribuídos em seus eixos de atuação respectivamente; em seguida, é realizada uma síntese 

dos principais resultados extraídos a partir da análise técnica da performance e atributos dos programas; apresentam-se destaques de governo nas mais 

diversas áreas ao longo de toda gestão, portanto uma visão sistêmica dos ganhos obtidos até então; e finalmente, as considerações finais. 
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A avaliação é um instrumento gerencial que se integra ao conjunto de ferramentas do modelo de gestão focada nos resultados. Mais do que apenas 

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, pelo qual, se deve entender os processos de elaboração, execução, monitoramento e revisão.  

Trata-se, em suma, de um instrumento essencial para apuração do desempenho dos programas de governo, sua eficiência, eficácia, mediante a análise 

das metas físicas, financeiras e acompanhamentos externos. Assim, torna-se possível perceber 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 manterão, 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.  

Ademais, para a realização desta avaliação, fez-se necessário considerar os principais atributos citados na Lei 10.375/2015, que instituiu o PPA 2016-

2019, considerando em seu art. 1º, § 1°:  

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;  

2. METODOLOGIA 
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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. 

Assim, para a avaliação do Plano Plurianual 2016-2019 – exercício 2018 foi adotada uma metodologia capaz de extrair informações relevantes visando 

estas finalidades e servindo de base para o processo de tomada de decisão. Este processo deu-se em 3 etapas, a saber:  

1ª etapa: Realização da avaliação setorial dos programas via formulário online padronizado no SISPCA (Sistema Informatizado de 

Planejamento, Coordenação e Avaliação), realizada por gestores dos órgãos da Administração Pública Estadual; 

2ª etapa: Realização de análises das avaliações pelos técnicos da SEPLAN; Elaboração do contexto fiscal; Consolidação das informações; e 

a realização da avaliação final do Plano. 

3ª etapa: Compilação das análises das avaliações e sua utilização como insumo para a oficina de validação da proposta setorial de programas 

para o próximo PPA 2020-2013. 

Cumpridas estas etapas e realizada a divulgação do presente relatório, espera-se que as análises e recomendações aqui apresentadas sejam utilizadas 

tanto pelos gestores responsáveis pela execução dos programas, como pela sociedade, no exercício do controle social que lhe compete. 

A análise das avaliações realizadas pelos técnicos consistiu em analisar: 
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1) Se a diretriz foi vinculada corretamente; 
2) Se o problema está claro, coerente e evidenciado por números/estatísticas; 
3) Se o objetivo está coerente em relação ao problema; 
4) Se o público alvo está bem delimitado e especificado; 
5) Se existe assimetria a entre a execução física e a execução financeira, isto é, ações com execução financeira elevada e com 

baixa execução física, e vice-versa; 
6) Se existem ações sem execução orçamentária e financeira; 
7) Se existem ações com realização de metas físicas descoladas (hiato) em relação à previsão inicial; 
8) Análise dos índices de Eficiência e Eficácia apurados; 
9) Comentário final indicando percepções gerais em torno do programa. 

Para a avaliação de 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.  

Para determinação dos princípios da eficiência e eficácia, 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, medida para cada ação do programa pela relação do uso dos insumos (recursos 

orçamentários e financeiros) para obtenção dos seus produtos (meta física planejada e a executada) – é expressa em percentagem e 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. 

Relativamente aos resultados vinculados à eficiência, o valor 1,0 corresponde a 100% do programa, assim, a escala de valores adotada é 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 de produto, que expressa o princípio da eficácia, diz respeito à análise da obtenção da quantidade dos produtos (bens ou serviços) e está 

relacionada, especificamente, à meta física. 
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Quanto aos resultados de eficácia, estes são medidos por meio da relação entre a quantidade do produto planejada e obtida com a sua execução, 

sendo expressa em percentagem. O seu cálculo é por meio do valor médio, o qual, por sua vez, demonstra a eficácia média do programa, sendo a escala de 

valores adotada: Eficácia: ≥ 1,0; Não Eficácia: < 1,0. 
Para que sejam promovidas ações corretivas, visando a melhoria contínua da gestão dos programas e o PPA 2020-2023, a avaliação de cada 

programa possui um campo de recomendação realizado por técnicos da SEPLAN. O conjunto dessas recomendações é consolidado ao final da 
avaliação de cada eixo, por meio de um infográfico. 
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A economia tem registrado avanço tênue desde o 1º trimestre de 2017, interrompendo o fim de 11 trimestres consecutivos de queda, que tiveram 

princípio marcado no início de 2015 (Gráfico 1). Assim, o período 2015-2017 foi caracterizado por profunda crise econômica-fiscal, atrelada também a 

instabilidades políticas e institucionais. Sabe-se que o comportamento adverso da economia propicia dificuldades aos entes federados, principalmente àqueles 

em que os recursos advindos da União possuem maior peso em sua composição de receitas, como é o caso do Maranhão. 

 

Gráfico 1. PIB do Brasil a preços de mercado – Taxa acumulada em 4 trimestres (%), 1º Tri/2014 ao 4º Tri/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                   

                                               Fonte: IBGE. 
 

3. DESEMPENHO DA ECONOMIA NACIONAL E ESTADUAL 
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Ressalta-se que, apesar tímida retomada de crescimento, o patamar do PIB ainda se encontra distante do nível alcançado pré-crise, notadamente no 

1º trimestre de 2014, quando houve registro de taxa de 3,2%. 

Pela ótica da oferta, a variação da taxa acumulada do PIB até o último trimestre de 2018 contou com a influência do Setor de Serviços (+1,3%), seguido 

da Indústria (+0,6%) e da Agropecuária (+0,1). Pela ótica da demanda, destaca-se o incremento da Formação Bruta de Capital Fixo (4,1%), resultado da 

incorporação de bens destinados à indústria de petróleo, bem como do Consumo das Famílias (1,9%). 

Em 2018, houve o registro de inflação de 3,75%, segundo o IBGE. O elevado patamar de capacidade ociosa exerceu forte influência sobre o índice de 

preços do ano passado, mesmo dado a forte depreciação cambial no período.  

Com relação ao Mercado de Trabalho, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) apurou que, em 2018, a taxa de 

desocupação do Brasil atingiu 11,6% das pessoas de 14 anos ou mais, havendo recuo muito tênue em relação ao ano anterior, quando a desocupação chegou 

a 11,8% (Gráfico 2). Assim, o lento ritmo de retomada da atividade prejudica uma recuperação mais acentuada do volume de contratações. Ressalta-se ainda 

que a redução do nível de desocupação foi puxada por avanço da categoria de trabalhadores sem carteira, evidenciando a situação ainda negativa do mercado 

formal. 

Gráfico 2. Taxa de Desocupação do Brasil por trimestre em % - 2014 a 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Fonte: PNADc/IBGE 
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 A taxa de desocupação maranhense em 2018, conforme aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNADc, ficou em 14,1% 

- 0.3 p.p. a mais em relação ao terceiro trimestre de 2018, seguindo fluxo contrário ao nacional, que caiu em 0.2 p.p, e ao Nordeste (-0.4 p.p.). O setor que 

obteve maior número de perdas foi o Agropecuário, somando desmobilização líquida de 66 mil ocupações entre 2017 e 2018, no qual sua maioria resulta de 

atividades realizadas em zona rural, destacando-se Lavoura não especificada, cultivo de mandioca e atividades de apoio à pecuária.  

Analisando a evolução da questão fiscal do Estado do Maranhão, observa-se um hiato entre as Receitas e Despesas do Estado do Maranhão nos 

anos de 2015 a 2018 (Gráfico 3), medido pelo Resultado Primário, resultado da performance das fontes de financiamento que ficaram aquém dos dispêndios. 

 

Gráfico 3. Resultados Primário e Nominal entre 2015 e 2018, em R$ Milhões 

 

                                             Fonte: SEPLAN/STN 
 

 No Exercício de 2016, a arrecadação agregada foi superior às despesas, tendo em vista que o Estado auferiu as suas Receitas não recorrentes de 

Repatriação de Recursos do Exterior da ordem de R$ 720 milhões1, evidente ao observamos o Gráfico 3. A contabilização dessas receitas não recorrentes 

proporcionou um Resultado Primário superavitário naquele exercício de R$ 533 milhões. 

                                                           
1 Valores brutos. 
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Receitas Correntes 17.259,08 18.481,50 1.222,41 7,08

Receita Tributária 7.628,83 8.289,82 660,99 8,66

ICMS 6.265,58 6.881,26 615,68 9,83

IPVA 336,36 352,32 15,96 4,75

IR 698,01 729,16 31,15 4,46

Receita de Contribuições 521,26 585,44 64,18 12,31

Receita de Serviços 307,35 351,35 44,00 14,32

Receita Patrimonial 326,12 324,83 -1,29 -0,40 

Transferências Correntes 8.125,91 8.606,89 480,98 5,92

FPE 6.001,91 6.409,68 407,77 6,79

SUS 425,25 416,05 -9,20 -2,16 

FUNDEB 1.296,26 1.382,22 85,96 6,63

Outras Receitas Correntes 349,62 323,17 -26,45 -7,57 

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 613,25 610,25 -3,00 -0,49 

Alienação de Bens 1,05 0,94 -0,11 -10,29 

Amortização de Empréstimos 0,33 0,01 -0,32 -95,89 

Operação de Crédito 451,56 713,29 261,73 57,96

Transferências de Capital 20,02 14,59 -5,43 -27,11 

Outras Receitas de Capital 157,98 102,06 -55,92 -35,40 

Depositos Judiciais 157,98 102,06 -55,92 -35,40 

Receitas de Capital 630,93 830,90 199,96 31,69

Deduções de Receita -2.173,53 -2.344,43 -170,91 7,86

Receita Total 16.329,73 17.578,21 1.248,48 7,65

Var. % 

2018/2017
DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS 2017 2018

Var. 

Absoluta 

2018-2017

A partir de 2017, as principais fontes de receita do Estado perderam fôlego quando comparadas ao período anterior, visto a não recorrência dos valores 

da repatriação e cenário econômico e político ainda adversos.  

Ainda assim, destaca-se que a Receita Tributária registrou crescimento via aumento de ICMS de 9,82% (R$ +615,4 milhões). Ressalta-se também, 

entre as outras fontes de financiamento, o caso das Receitas de Transferências, que em 2018 apresentaram ascensão atrelada a crescimento do FPE de 

6,79% (R$ +407,77 milhões). Entre 2017 e 2018, a Receita Total registrou acréscimo de 7,65% (R$ 1.248,48 milhões), como mostra a Tabela 1. 

 
    Tabela 1. Evolução das receitas do Maranhão entre 2017 e 2018, em R$ Milhão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Fonte: SEPLAN 

 
A respeito dos demais itens das Receitas de Transferências, se verificou baixa de 2,16% (R$ 9,2 milhões) da receita do Sistema Único de Saúde – 

SUS, entre 2017 e 2018. Cumpre destacar que, embora tenha havido a expansão no setor da Saúde com aumento no número de leitos e de novos hospitais 
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nos últimos anos, o montante de receita foi prejudicado devidos aos seguintes fatores: mudança do perfil das unidades; e por falta de recursos federais. Dessa 

forma, prejudicou-se o aumento da capilaridade dos serviços de saúde, sobretudo no interior do Estado, por meio da ampliação do número de atendimentos e 

procedimentos de alta complexidade, a exemplo de tomografias, hemodiálise, quimioterapia e outros realizados nas novas unidades hospitalares. 

Com relação às Receitas de Capital, destacam-se as Operações de Crédito que registraram, em valores absolutos, incremento de R$ 261,73 milhões, 

representando importante fonte de receita para financiar os investimentos em setores tais como: infraestrutura, transporte, saneamento básico, segurança 

pública, construção e reformas de unidades estaduais (escolas, hospitais, delegacias, unidades prisionais etc).   

Em 2018, o Estado obteve de desembolso de recursos o valor de R$ 713,29 milhões rateadas em: Operação Interna com Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES Estados (R$ 477,3 milhões) e com a Caixa Econômica Federal (R$ 236,01 milhões). 

Pelo lado das despesas, como foi mencionado anteriormente, o Maranhão tem priorizado a continuação das políticas públicas, bem como a geração 

de emprego e renda. Assim, o Estado apresentou expressivo crescimento nos gastos, sobretudo, com Pessoal (11,36%) e Outras Despesas Correntes - ODC 

(7,41%). Desse modo, entre 2017 e 2018, a despesa total cresceu 9,32% . 

 
Tabela 2. Evolução das despesas do Maranhão entre 2017 e 2018, em R$ Milhão 

 
                               Fonte: SEPLAN. 

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS ESTADUAIS 2017 2018*
Var. Absoluta 

2018-2017

Var. % 

2018/2017

Despesas Correntes 15.420,56 16.873,62 1.453,06 9,42

Pessoal e Encargos Sociais 8.545,18 9.516,18 971,00 11,36

Juros e Encargos da Dpivida Interna e Externa 377,84 378,43 0,59 0,16

Outras Despesas Correntes 6.497,54 6.979,01 481,47 7,41

Despesas de Capital 2.206,61 2.395,91 189,30 8,58

Investimentos 1.587,17 1.454,55 -132,62 -8,36

Amortização de Dívida Externa 563,72 572,80 9,07 1,61

Inversões Financeiras 55,72 368,57 312,85 561,45

DESPESA TOTAL 17.627,17 19.269,53 1.642,36 9,32
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Dentre os fatores que influenciaram o aumento dos dispêndios com Pessoal, estão o pagamento da última parcela do Plano Geral de Carreiras e 

Cargos do Poder Executivo – PGCE, aumento da quantidade de servidores, a exemplo dos 1.000 mil policiais militares, bem como progressões, promoções e 

ampliações de programas de governo voltados aos benefícios indiretos dos servidores.  

Já o avanço das Outras Despesas Correntes resulta, além da manutenção das políticas públicas, da relação entre as Transferências Constitucionais 

enviadas aos Municípios, os quais dependem do desempenho das principais receitas e do Pagamento das Decisões Judiciais, sendo a conta de desembolsos 

com Precatórios a mais relevante. 

No tocante a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, o indicador de Endividamento (Dívida Consolidada Líquida – DCL sobre a RCL) se encontra em 

limite confortável, como mostra o Gráfico 4. O percentual da DCL sobre a RCL foi de 53,74% em 2018, enquanto a média entre 2015 e 2017 é 49,21%, ficando 

bem aquém do limite de alerta (180%). Assim, atualmente o Estado apresenta apenas ¼ do limite permitido pela Resolução da LRF, nº 40, artigo 3º, que 

determina que os Estados não poderão exceder duas vezes as suas RCLs. 

 
Gráfico 4. Dívida Consolidada Líquida em relação a Receita Corrente Líquida – 2015 a 2018 

 

 
 
                                                  Fonte: SEPLAN/STN. 
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No caso do indicador de despesa com Pessoal, até o 2º quadrimestre de 2018 a relação do indicador sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) estava 

abaixo do Limite de Alerta, considerando todos os poderes. Porém, com os dados do encerramento de 2018, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF mostram que 

a relação DP com a RCL atingiu patamar equivalente ao Limite Prudencial, chegando a 57,64% da RCL, vide Gráfico 5.  

 
Gráfico 5. Despesa Total com Pessoal (DTP) do Consolidado em relação a Receita Corrente Líquida (RCL) - 2015 a 2018 

 

 
                                               
                                           Fonte: SEPLAN/STN 

 

Por outro lado, o estado tem adotado medidas que visam manter o equilíbrio das contas públicas. O Decreto 34.579 de 23 de Novembro de 2018, que 

estabelece a redução de despesas de custeio como passagens aéreas, diárias, redução de frota de veículos, revisão de contratos de fornecedores, serviços 

de comunicação e ainda a formação de um comitê gestor para deliberação de pautas orçamentárias relevantes, é exemplo destas medidas. 

50,89

48,61

52,98

55,05

57,33

54,72

49,96
48,45 48,87

53,11 53,51 53,13

57,64

48

50

52

54

56

58

60

62

3
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
4

1
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
5

2
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
5

3
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
5

1
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
6

2
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
6

3
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
6

1
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
7

2
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
7

3
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
7

1
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
8

2
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
8

3
º 

Q
u

ad
r/

2
0

1
8

DP em relação a RCL (%) Limite Máximo  (60,0% da RCL)

Limite Prudencial (57,0% da RCL) Limite Alerta (54,0% da RCL)



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018 

 

 

27 | P á g i n a  
 

Em resumo, a tímida retomada do PIB nacional nos últimos anos ainda não permitiu um panorama positivo dos resultados fiscais da União, dos Estados 

e dos Municípios. Assim, é cada vez maior o desafio da manutenção de políticas públicas, principalmente aquelas voltadas para a superação das desigualdades 

sociais, conjuntamente ao equilíbrio das finanças públicas. 

Alguns indicadores buscam traçar perspectivas para os próximos anos. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, o 

ano de 2019 caminha contrário aos resultados de 2018. No ano corrente, registrou-se demissões líquidas de 2.342 empregos formais no acumulado até 

fevereiro, frente ao resultado de +2.299 registrado no mesmo período de 2018. A ampliação do desemprego formal também é registrada no Nordeste e no 

Norte do País, mas destoa do resultado Nacional, que para 2019 resultou em geração líquida de +211.474 empregos, impulsionados pelo Sul e Sudeste. 

Tratando-se dos dados de conjuntura econômica maranhense, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC divulgou, 

em abril, o Boletim de Conjuntura Econômica Maranhense referente ao primeiro trimestre de 2019. Segundo o Instituto, o PIB do Maranhão deverá crescer 

3,7% em 2019 e 4% em 2020 e 2021. O IMESC também reavaliou os resultados de 2018 em + 0.2 p.p. decorrente do melhor desempenho na indústria e na 

agropecuária. 

 Contudo, em 2019 a projeção do Boletim anterior apontava para alta de 4,3%, mas em função de uma base mais forte em 2018, sobretudo no setor da 

agropecuária, principal setor em peso e que cresceu relativa e sistematicamente desde 2017, quando encerrou-se os problemas climáticos do El Niño. A 

atividade industrial é a que terá maior crescimento (+5%), impulsionada por uma recuperação, ainda que lenta, da Construção Civil (favorecida pela duplicação 

do volume crédito imobiliário securitizado anunciado pela Caixa Econômica Federal) e a indústria de pelotização da Vale S/A que entrou em funcionamento 

em setembro de 2018. Por sua vez, para o setor de Comércio e Serviços também é aguardado crescimento em 2019 (+3,9%), contudo, revisado para baixo (-

0.3 p.p.) em relação às projeções anteriores. A reavaliação resulta do impacto quase nulo das baixas taxas de juros sobre à ação dos agentes econômicos, 

que não parecem ter se reativado como esperado, um dos fatores que contribuíram para reduzir a atividade foi à redução do número de pessoas ocupadas 

em 2018, que reduziu a massa de rendimentos em 0,8%. 

Segundo dados do Fundo Monetário Internacional – FMI, a economia brasileira deverá crescer entre 2019 e 2023 a taxas em torno de 2,2% a.a. Não 

obstante, a taxa de desemprego2 deverá cair de 12,3% em 2018 para 9,3% em 2023. Considerando as pressões geradas pelo aumento da renda e fenômenos 

externos, tais como elevação dos preços do petróleo e pass-through cambial (uma vez que se espera que a taxa de cambio também continue crescente, 

podendo chegar em R$ 4,6 em relação ao dólar), a expectativa é de que a inflação deva subir de 3,6% para 4,4%. Consequentemente, espera-se que a Taxa 

de juros também se eleve. A expectativa apontada pelo Banco Central (Relatório Focus) indica que a SELIC poderá sair de 6,5% para 8% em 2021. 

                                                           
2 Desemprego calculado sobre a força de trabalho (população economicamente ativa) 
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Tendo em vista que a economia estadual acompanha a tendência da nacional, vide os reflexos da crise em 2015 e 2016 no Estado, e seguindo as 

estimativas do IMESC, estima-se que o PIB do Maranhão também deverá registrar acréscimo em 2019, com crescimento um pouco superior que o nacional 

(3,7%). Assim, a estimativa para 2019 permanece superior que a dos dois exercícios anteriores (2,4% em 2017 e 2,9% em 2018). Para os anos de 2020 a 

2022, a economia maranhense deverá crescer em média a taxa de 4,4%, resultando em um ambiente otimista frente ao contexto nacional incerto. 

Diante dessas perspectivas, mudanças estruturais no Brasil se tornam cruciais para permitir a retomada da capacidade de investimentos dos agentes 

econômicos e, consequentemente, níveis de crescimento econômico maiores e mais sustentáveis ao longo do tempo. 
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4.  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS 

DO PPA 2016-2019, BASE 2018 
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0348) - Gestao da Politica da Comunicacao Social e Assuntos Politicos

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS POLITICOS

Problema: Com a incorporação da Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos à Secretaria de Estado da Comunicação Social em conformidade com o art. 10, da Lei no 10.416 de 10 de março de 2016 passa
a ser denominada de Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos. Para tanto, por mandamento legal será necessário adequar a programação das ações governamentais para a nova instituição, desta
forma, serão excluídas do Programa 0317 - Gestão Governamental, da Casa Civil, e incluída ao Programa de Gestão da Política da Comunicação Social e Assuntos Políticos dos órgãos incorporados.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 61.967.000,00      Atual: 59.053.486,00       Variação(%): -4,70

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Coordenar e integrar as ações de governo, na articulação político institucional com as outras esferas de governo, bem como promover a divulgação das ações de governo, visando a manutenção de um fluxo
permanente de informação à sociedade.

Público-Alvo: Orgaos e entidades da administracao estadual direta e indireta, gestao municipal, camara municipal e instituicao do terceiro setor.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

61.967.000,00 59.053.486,00 58.796.884,36 58.280.265,87 53.660.887,80

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)

Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA

4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

19,00Evento
Divulgado 20.809.148,12unidade(2177) - Divulgacao das Acoes

Governamentais 21,00 0,9920.000.000,00 20.822.778,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

0,9120.628.150,910,90

0,00Medido pela
despesa 24.693.383,48unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,9823.967.000,00 24.910.155,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

0,0024.469.725,250,00

100,00Evento
Realizado 4.478.422,50unidade(4547) - Realizacao e

Promoção de Eventos 106,00 1,006.000.000,00 4.488.016,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

0,954.478.422,500,94

12,00Atos Publicados 3.034.955,35unidade(4548) - Publicidade de Atos
Legais 12,00 0,964.000.000,00 3.051.562,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

1,042.922.992,301,00

36,00Evento
Realizado 5.780.974,91unidade(4627) - Assessoria de

Comunicacao. 32,00 1,008.000.000,00 5.780.975,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

1,125.780.974,911,12

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: SISPCA/SIAFEM

0,99Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,01

Das 5 (cinco) ações da SECAP, a ação 4450 – Gestão do Programa é medida pela despesa, enquanto as outras 04(quatro) que são medidas pelo produto, a saber: Ação 2177 - Divulgação das Ações Governamentais,
4547 - Realização e Promoção de Eventos, 4548 - Publicidade de Atos Legais, 4627 - Assessoria de Comunicação. Com a revisão do PPA em 2018, foi possível a criação (0348) do Programa de Gestão da Política da
Comunicação Social e Assuntos Políticos dos órgãos incorporados, possibilitando planejar e controlar as atividades. A partir de 2016, com a incorporação da Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos à
Secretaria de Estado da Comunicação Social em conformidade com o art. 10, da Lei no 10.416 de 10 de março de 2016 passa a ser denominada de Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos. o que
diz respeito às ações 2177, 4547, 4627 e 4548, a SECAP realizou em 2018 atividades voltadas para otimizar e melhorar a qualidade dos serviços de comunicação institucional, publicidade dos atos para todos os órgãos
públicos do Governo do Estado do Maranhão. Com efeito, foram feitas a divulgações das ações das diversas secretárias do Governo do Estado para a população maranhense, informando grandes avanços na qualidade da
política pública ofertada aos cidadãos.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

41, 43

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

À Ampliação  do Programa PROMUNICIPIO , visando o assessoramento, a capacitação das equipes municipais .

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O desenvolvimento da Comunicação e transparência das ações, programas sociais vem democratizando a informação a população do Estado do Maranhão, visando o maior sensibilização e conhecimento aos cidadãos.
No PPA 2015, 2016, 2017, a Secretaria de Comunicação Social e Assuntos Políticos, estava no Programa  0317 - Gestão Governamental, acompanhado pela Casa Civil.
Em 2018 com a Revisão do PPA, o Programa 0348 -   Gestao da Politica da Comunicacao Social e Assuntos Politicos, foi criado para realização do monitoramento das metas desenvolvidas pela Secretaria.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa.
Por se tratar de um programa novo, criado na revisão do PPA 2016-2019, exercício 2018, com intenção de planejar e controlar às atividades voltadas às divulgações governamentais e transparência das ações, assim como
o monitoramento das metas desenvolvidas pela Secretária. De acordo com o exposto, para manutenção do programa para o novo PPA, recomenda-se ajustar os atributos do programa e aprimorar o planejamento das
ações quanto suas execuções físico-financeira, melhorando sua valoração quanto à avaliação.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0349) - Gestao de Politicas Governamentais

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Problema: A Secretaria de Estado de Governo foi criada pela Lei no 10.416, de 10 de marco de 2016, o art. 3o, da Lei no 10.461, de 23 de maio de 2016, transfere a Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informacao, ate
entao, vinculada a Secretaria de Estado do Planejamento e Orcamento, para o orgao criado pela lei supracitada.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 69.863.000,00      Atual: 59.415.125,00       Variação(%): -14,95

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Coordenar os atos de gestao dos negocios publicos, os programas e projetos estrategicos bem como avaliar e monitorar os compromissos de governo.

Público-Alvo: Orgaos e entidades da administracao federal, estadual e municipal, direta e indireta.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

69.863.000,00 59.415.125,00 55.942.417,85 46.872.173,92 42.993.191,19

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)

Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA

4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

14,00sistema
desenvolvido 0,00unidade

(3238) - Desenvolvimento do
Sistema Estadual de
Tecnologia da Informação e
Comunicação

5,00 0,00300.000,00 0,00(11124) - SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO 0,000,002,80

1,00parceria
realizada 0,00unidade(3266) - Desenvolvimento de

Parcerias Publico-Privadas. 1,00 0,0060.000,00 0,00(11124) - SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO 0,000,001,00

6,00sistema
gerenciado 28.872.371,76unidade

(4366) - Gestão do Sistema de
Tecnologia da Informação e
Comunicação

6,00 0,7338.362.976,00 29.289.081,00(11124) - SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO 1,3721.348.533,201,00

0,00medido pela
despesa 27.070.046,09unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,8531.140.024,00 30.126.044,00(11124) - SECRETARIA DE

ESTADO DE GOVERNO 0,0025.523.640,720,00

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: SISPCA/SIAFEM

1,60Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,46

Das seis ações da SEGOV, a ação 4450 – Gestão do Programa é medida pela despesa, enquanto as outras 05 (cinco) que são medidas pelo produto, a saber: Ação 3266 – Desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas,
Ação 3238 - Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação e Ação 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação; 3208 - Modernização e Ampliação dos
Serviços da Rede de Tecnologia da Informação e Comunicação; e 4855 - Apoio a Parcerias Interfederativas e Organizações Internacionais. Com a revisão do PPA em 2018, foi possível a criação das ações 3266 e 4855,
possibilitando planejar e controlar as atividades de desenvolvimento das Parcerias Público-Privadas, bem como as parcerias firmadas com outros entes federativos e organismos internacionais, a exemplo do Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central – BrC e com a UNICEF. A partir de 2017, com a Lei nº 10.639, de 17 de julho de 2017 ficou ratificado, com adesão do Estado do Maranhão, o Protocolo de Intenções do
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central. Com essa adesão, houve a necessidade de o Governo do Maranhão consignar em suas leis orçamentárias anuais as dotações suficientes para suportar
despesas com as transferências de recursos para o mencionado consórcio, do valor devido por cada estado membro, a título de rateio das despesas, decorrentes da participação do ente Federativo consorciado. No que diz
respeito às ações 3238, 4366 e 3208, a SEATI/SEGOV realizou em 2018 atividades voltadas para otimizar e melhorar a qualidade dos serviços de TI fornecidos para todos os órgãos públicos do Governo do Estado do
Maranhão. Com efeito, foram feitas manutenções dos sistemas existentes como o Sistema Informatizado de Planejamento, Coordenação e Avaliação - SISPCA, Sistema de Metas, Pró-Municípios, Aplicativo do Orçamento
Participativo, Aplicativo Rádio Timbira, Carreta Mulher e Sistema SIGITE, gerando maior agilidade e transparência em áreas estratégicas do Governo, bem como foram desenvolvidos 09 (nove) sistemas outros para os mais
diversos órgãos públicos estaduais, além de possibilitar a integração das bases de dados do Tribunal de Justiça do Maranhão, do Ministério Público Estadual com as do DETRAN/MA, SEAP, SEATI e SSP. Outro fato que
merece destaque foi as manutenções que foram realizadas em 2018 na Sala Cofre do Data Center, na refrigeração dos nobreaks, na segurança dos dados, nos nobreaks, no Mainframe e no sistema de Backup dos dados.
Essas manutenções contribuíram para a melhoria em todo o ambiente computacional da SEATI, pois gerou considerável aumento na performance dos sistemas governamentais que estão hospedados na SEATI/SEGOV,
sobretudo os do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão – DETRAN/MA, cujas atividades iniciaram em 2015 e que se prolongaram até 2018. Cabe destacar, ainda, que ao longo de 2018 várias secretárias e órgão
públicos foram interligados a rede de fibra óptica, no total de 32 pontos de ligação, resultado do Projeto “Ilha Digital”, consequentemente houve aumento da velocidade de conexão na comunicação com a SEATI, agilidade
das atividades administrativas e economia dos gastos com links de internet. Fica evidente que a SEGOV buscou executar o orçamento destinado para o ano de 2018, praticamente na sua totalidade, para gerenciar 06
sistemas, desenvolver outros 14 e fazer a manutenção evolutiva em 05 existentes, resta claro a eficiência e eficácia com o que o órgão tem cumprido com a sua missão institucional e com as suas obrigações legais, pois da
dotação orçamentária total destinada à SEGOV, de R$ 59.010.125,00 (cinquenta e nove milhões, dez mil e cento e vinte e cinco reais), foi empenhado ao longo do exercício de 2018 R$ 55.672.278,65( cinquenta e cinco
milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), corresponde a 94,34% da dotação total, conforme meta física financeira.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?



O programa está associado a todos os compromissos, visto que  a SEGOV é responsável pela avaliação e monitoramento de todos os compromissos.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Melhoria dos indicadores de resultados, através do monitoramento das entregas; e
Os bons resultados em ranking nacionais, como o G1.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Dificuldade em correlacionar à ação.

Nome/denominação

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Tributo a ser alterado: Produto
Tributo a ser alterado: Unidade de medida

Indique a(s) ação(ões) e os atributos que desejam ser alterados; redija sua proposta e justifique.

Não será possível a avaliação do programa  no período solicitado, em razão de   ter ocorrido a revisão do PPA e o novo programa (0349 - Gestão de Políticas Governamentais) ter sido implantado no ano de 2018 e sua
execução realizada a partir de 2019, revisão foi necessária para atender  a finalidade  da criação de duas novas  e importantes ações  (3266 -GESTPPP e 4855-BRC1), possibilitando planejar e controlar as atividades do
desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas, bem como as parcerias firmadas com outros entes Federativos e Organismos Internacionais.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
As ações 3238 e 3266 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Observamos que as ações 3238 e 3266 não obtiveram execução orçamentária e financeira. É importante destacar que nas ações enumeradas apesar da não execução orçamentária e financeira, as mesmas executaram o
planejado.
Foi observado índice satisfatório de eficácia, já em relação a eficiência o programa classificou-se como de baixa eficiência, pelo fato das ações 3238 e 3266 não apresentarem execução orçamentária e financeira.
O programa foi criado na Revisão do Plano Plurianual 2016-2019, instituído pela Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015, realizada no exercício de 2018, com o objetivo de da visibilidade a execução das ações da
Secretaria de Estado de Governo, que se encontravam no programa 0317 Gestão Governamental, na Casa Civil.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA

4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

19,00Evento
Divulgado 20.809.148,12unidade(2177) - Divulgacao das Acoes

Governamentais 21,00 0,9920.000.000,00 20.822.778,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

0,9120.628.150,910,90

0,00Medido pela
despesa 24.693.383,48unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,9823.967.000,00 24.910.155,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

0,0024.469.725,250,00

100,00Evento
Realizado 4.478.422,50unidade(4547) - Realizacao e

Promoção de Eventos 106,00 1,006.000.000,00 4.488.016,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

0,954.478.422,500,94

12,00Atos Publicados 3.034.955,35unidade(4548) - Publicidade de Atos
Legais 12,00 0,964.000.000,00 3.051.562,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

1,042.922.992,301,00

36,00Evento
Realizado 5.780.974,91unidade(4627) - Assessoria de

Comunicacao. 32,00 1,008.000.000,00 5.780.975,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

1,125.780.974,911,12

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: SISPCA/SIAFEM

0,99Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,01

Das 5 (cinco) ações da SECAP, a ação 4450 – Gestão do Programa é medida pela despesa, enquanto as outras 04(quatro) que são medidas pelo produto, a saber: Ação 2177 - Divulgação das Ações Governamentais,
4547 - Realização e Promoção de Eventos, 4548 - Publicidade de Atos Legais, 4627 - Assessoria de Comunicação. Com a revisão do PPA em 2018, foi possível a criação (0348) do Programa de Gestão da Política da
Comunicação Social e Assuntos Políticos dos órgãos incorporados, possibilitando planejar e controlar as atividades. A partir de 2016, com a incorporação da Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos à
Secretaria de Estado da Comunicação Social em conformidade com o art. 10, da Lei no 10.416 de 10 de março de 2016 passa a ser denominada de Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos. o que
diz respeito às ações 2177, 4547, 4627 e 4548, a SECAP realizou em 2018 atividades voltadas para otimizar e melhorar a qualidade dos serviços de comunicação institucional, publicidade dos atos para todos os órgãos
públicos do Governo do Estado do Maranhão. Com efeito, foram feitas a divulgações das ações das diversas secretárias do Governo do Estado para a população maranhense, informando grandes avanços na qualidade da
política pública ofertada aos cidadãos.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

41, 43

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

À Ampliação  do Programa PROMUNICIPIO , visando o assessoramento, a capacitação das equipes municipais .

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O desenvolvimento da Comunicação e transparência das ações, programas sociais vem democratizando a informação a população do Estado do Maranhão, visando o maior sensibilização e conhecimento aos cidadãos.
No PPA 2015, 2016, 2017, a Secretaria de Comunicação Social e Assuntos Políticos, estava no Programa  0317 - Gestão Governamental, acompanhado pela Casa Civil.
Em 2018 com a Revisão do PPA, o Programa 0348 -   Gestao da Politica da Comunicacao Social e Assuntos Politicos, foi criado para realização do monitoramento das metas desenvolvidas pela Secretaria.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa.
Por se tratar de um programa novo, criado na revisão do PPA 2016-2019, exercício 2018, com intenção de planejar e controlar às atividades voltadas às divulgações governamentais e transparência das ações, assim como
o monitoramento das metas desenvolvidas pela Secretária. De acordo com o exposto, para manutenção do programa para o novo PPA, recomenda-se ajustar os atributos do programa e aprimorar o planejamento das
ações quanto suas execuções físico-financeira, melhorando sua valoração quanto à avaliação.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0318) - Gestão Legislativa

Unidade Executora: Assembléia Legislativa

Problema:

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 311.572.117,00 Atual: 329.448.966,75  Variação(%): 5,74

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

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: Órgãos e entidades do parlamento estadual.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
311.572.117,00 329.448.966,75 323.344.893,69 320.064.827,50 319.706.504,28

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 322.444.098,60unidade(4628) - Atuação Legislativa 0,00 0,98309.521.420,00 326.155.473,04(01101) - Assembléia

Legislativa 0,00319.858.855,500,00

0,00Evento
divulgado 0,00unidade(4679) - Publicidade e Mídia

Legislativa 0,00 0,0050.697,00 50.697,00(01201) - Fundação Radio e
Televisão 0,000,000,00

0,00Servidor
capacitado 206.493,61unidade(2322) - Capacitação de

Recursos Humanos 0,00 0,16733.141,00 1.275.937,71(01901) - Fundo Especial
Legislativo 0,00205.972,000,00

0,00Unidade
concluída 694.301,48unidade

(3047) - Equipamentos,
Construção e Modernização da
Assembleia Legislativa

0,00 0,001.266.859,00 1.966.859,00(01901) - Fundo Especial
Legislativo 0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

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

Não foi possível mensurar os índices de eficácia e eficiência, por não possuir metas físicas "Planejado/Executado", somente metas financeiras, colocando-os na escala de valoração como não eficaz e com baixa eficiência.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O programa 0318 - Gestão Legislativa é classificado como programa de gestão pública, que engloba e orienta todas as ações destinadas ao Legislativo Maranhense e à manutenção da atuação do Estado.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?



Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

O problema não está definido no programa

Problema

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O programa tem garantido à execução das ações que visem garantir o funcionamento e a manutenção do Legislativo Maranhense.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Concordamos e aprovamos a proposta de alteração do Problema.
As ações 4628, 4679, 2322 e 3047 apresentam descompasso na execução físico-financeira. As ações não possuem metas físicas, somente metas financeiras, prejudicando a avaliação do programa.
Observamos que as ação 4679 não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
Foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23. O motivo se deu pelo fato das ações não
possuírem metas físicas, somente metas financeiras.
A manutenção do programa é importante, por apresentar coerência entre os atributos qualitativos e quantitativos , com exceção do problema e por estar em consonância com os objetivos a serem alcançado.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0316) - Fortalecimento do Controle Externo

Unidade Executora: Tribunal de Contas do Estado

Problema: Burocratização das rotinas de trabalho concomitantemente à tramitação dos processos.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 119.643.788,00 Atual: 153.211.945,71  Variação(%): 28,06

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

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.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
119.643.788,00 153.211.945,71 148.082.946,20 143.707.820,11 143.707.819,76

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Relatório
emitido 133.204.745,41unidade(2349) - Fiscalização Externa 0,00 0,95116.743.774,00 135.827.542,25(02101) - Tribunal de Contas

do Estado 0,00129.685.240,350,00

0,00Anexo
construído 12.517.313,58unidade(3062) - Construção de Prédio

Anexo 0,00 0,94100.014,00 12.517.314,00(02101) - Tribunal de Contas
do Estado 0,0011.713.139,460,00

0,00
Gestão
estratégica
implantada

2.360.887,21unidade
(4550) - Política de Gestão
Estratégica voltada para o
Desempenho Organizacional

0,00 0,472.800.000,00 4.867.089,46
(02901) - Fundo de
Modernização do Tribunal
de Contas do Estado

0,002.309.440,300,00

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: SISPCA/SIAFEM

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

Não foi possível mensurar os índices de eficácia e eficiência, por não possuir metas físicas "Planejado/Executado", somente metas financeiras, colocando-os na escala de valoração como não eficaz e com baixa eficiência.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O programa 0316 - Fortalecimento do Controle Externo é classificado como programa de gestão pública, e apresentam seus atributos quantitativos e qualitativos bem definidos e vem contribuindo com a sociedade a partir do
momento em que  fiscaliza a melhor aplicação do dinheiro público.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?



Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Ao assegurar uma melhor aplicação do dinheiro público, o programa tem garantido que os recursos orçamentários necessários à execução das ações, estejam sendo bem aplicados, evitando o desperdício do dinheiro
público, garantindo a melhoria do serviço público a população maranhense.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
As ações 2349,3062 e 4550 apresentam descompasso na execução físico-financeira. As ações não possuem metas físicas, somente metas financeiras, prejudicando a avaliação do programa.
Foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23. O motivo se deu pelo fato das ações não
possuírem metas físicas, somente metas financeiras.
O programa foi criado com o objetivo de modernizar o sistema de controle externo no âmbito interinstitucional e conjurisdicional para contribuir de forma efetiva e regular na melhor aplicação dos recursos públicos. A
manutenção é do mesmo é importante, por apresentar coerência entre os atributos qualitativos e quantitativos e por estar em consonância com os objetivos a serem alcançado.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0543) - Prestação Jurisdicional

Unidade Executora: Tribunal de Justiça do Estado

Problema: Morosidade da Justiça

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.006.064.267,00 Atual: 1.065.437.147,08  Variação(%): 5,90

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Proporcionar à sociedade maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade.

Público-Alvo: Sociedade maranhense.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
1.006.064.267,00 1.065.437.147,08 1.006.954.992,99 980.179.043,41 979.125.216,94

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Assegurar o acesso às políticas públicas de assistência social e direitos humanos.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

46.717,00Agente público
assistido 24.492.845,70unidade(4305) - Assistência

Suplementar de Saúde 46.488,00 1,0023.075.510,00 24.548.285,57(04101) - Tribunal de Justiça
do Estado 1,0124.492.845,701,00

0,00Medido pela
despesa 830.041.799,85unidade(4434) - Acesso à Justiça 0,00 0,97834.402.352,00 853.490.352,00(04101) - Tribunal de Justiça

do Estado 0,00826.284.159,920,00

1.288,00Matéria
veículada 103.600,00unidade(4478) - Comunicação e

Divulgação Institucional 2.000,00 0,001.087.405,00 1.087.405,00(04101) - Tribunal de Justiça
do Estado 338,062.072,000,64

0,00Medido pela
despesa 23.150.307,51unidade(4434) - Acesso à Justiça 0,00 0,8521.040.000,00 24.705.000,00(04102) - Corregedoria

Geral da Justiça 0,0020.968.061,740,00

37.501,06
Prédio
construído/ampl
iado/reformado

13.665.392,89m²
(1656) - Construção, Ampliação
e Reforma de Prédios do Poder
Judiciário

27.500,00 0,3615.771.583,00 23.771.583,00

(04901) - Fundo Especial de
Modernização e
Reaparelhamento do
Judiciário

3,808.520.238,011,36

0,00Medido pela
despesa 107.809.529,71unidade(4436) - Modernização do

Judiciário 0,00 0,7698.648.417,00 121.638.188,91

(04901) - Fundo Especial de
Modernização e
Reaparelhamento do
Judiciário

0,0092.843.190,890,00

4.707,00Servidor
capacitado 1.814.044,16unidade(4437) - Gestão e Capacitação

de Recursos Humanos 4.000,00 0,75855.000,00 2.180.496,49

(04901) - Fundo Especial de
Modernização e
Reaparelhamento do
Judiciário

1,561.640.005,631,18

888,00Pessoa
capacitada 523.496,26unidade

(4438) - Promoção da
Educação e do Conhecimento
no Poder Judiciário

912,00 0,62685.000,00 818.480,43

(04902) - Fundo Especial da
Escola Superior de
Magistratura do Estado do
Maranhão

1,56509.428,580,97

158.554,00Certidão
concedida 2.743.096,00unidade(4430) - Gratuidade do Registro

Civil 110.000,00 0,367.041.000,00 7.041.000,00

(04903) - FUNDO
ESPECIAL DAS
SERVENTIAS DE
REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS NATURAIS DO
ESTADO DO MARANHÃO

4,062.502.587,031,44

0,00Medido pela
despesa 2.610.880,91unidade(4686) - Apoio a Segurança da

Magistratura 0,00 0,393.458.000,00 6.156.355,68(04904) - Fundo Especial de
Segurança dos Magistrados 0,002.416.453,910,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,66Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 35,01

O programa 0543 – Prestação Jurisdicional é um programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado e faz parte do Anexo II – Programas de Governo da estrutura do PPA. Ele contempla as ações destinadas ao apoio,
à gestão e manutenção da atuação governamental. Fazem parte deste programa 10 (dez) ações orçamentárias, distribuídas em 06 (seis) unidades orçamentárias. Daquele total, 04 (quatro) ações orçamentárias foram
eficazes, e apenas 01 (uma) foi muito eficiente, sendo que as demais apresentaram baixa eficiência. O fato de 04(quatro) das 10(dez) ações orçamentárias vinculadas ao programa 0543 não possuírem metas físicas,
somente metas financeiras, prejudicou bastante o alcance da eficácia do programa, ainda que nas outras 06 (seis) tenha se observado o atingimento das metas físicas planejadas. No que diz respeito à eficiência, o
programa foi muito eficiente, com todas ações que possuem metas planejadas obtiveram grau “muito eficiente”.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.



5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O programa 0543 - Prestação Jurisdicional é classificado como programa de gestão pública, que engloba e orienta todas as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação do Estado. Compõe a dimensão
tática da estrutura do PPA.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

A ser detalhado.

Nome/denominação

Eficiência Judiciária

Problema

Assegurar eficiência, agilidade, efetividade e segurança jurídica na prestação jurisdicional, e celeridade e equidade nos seus julgamentos sobre os direitos sociais, o direito à propriedade, à execução dos contratos e todas as
demais lides judiciais demandadas pelo jurisdicionado

Objetivo

Jurisdicionado

Público-Alvo

Atualizar os indicadores do programa.

Justificativa

IPC-JUS

Indicador

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?



Ao assegurar o pleno exercício da prestação de serviços jurisdicionais, o programa tem garantido os recursos orçamentários necessários à execução das ações que visem garantir o acesso ágil à justiça pela população
maranhense.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Concordamos e aprovamos a proposta de alteração do Problema.
Concordamos e aprovamos a proposta de alteração do Objetivo.
Concordamos e aprovamos a proposta de alteração do Público Alvo.
Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa. No entanto, é importante ressaltar que pelo fato das Ações 4434, 4436 e 4686 não possuírem metas físicas, somente metas financeiras,
prejudicou bastante o alcance da eficácia do programa. O que se torna importante estabelecer metas físicas planejadas às ações que possuírem somente metas financeiras, para melhor aferição do resultado do Programa
como um todo.
O programa foi criado com o objetivo de combater todas as causas que prejudicam o andamento célere e ágil da prestação jurisdicional. A sua implementação  é realizada diretamente pelo Tribunal de Justiça e está
alinhada com as diretrizes e os objetivos estratégicos tratados no planejamento estratégico do Poder Judiciário do Maranhão. Os resultados alcançados têm sido satisfatórios, com aumento no número de processos
baixados e pendentes e queda na taxa de congestionamento, a sua manutenção é grande importância na medida em que o mesmo vem  contribuindo para uma justiça mais ágil e produtiva.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0337) - Gestão de Ações Essenciais à Justiça

Unidade Executora: Procuradoria Geral da Justiça

Problema: Ditames constitucionais quanto a 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.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 289.867.089,00 Atual: 448.916.734,23  Variação(%): 54,87

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir a atuação de forma resolutiva do Ministério Público Estadual.

Público-Alvo: Justiça estadual.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
289.867.089,00 448.916.734,23 446.317.927,94 438.321.010,21 437.678.811,14

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

8,00
Unidade
construída/refor
mada

5.578.537,57unidade
(3038) - Construção, Reforma e
Aparelhamento de Unidades do
Ministério Público

8,00 0,352.632.000,00 7.415.885,23(07901) - Fundo Especial do
Ministério Público Estadual 2,832.624.694,761,00

0,00Medido pela
despesa 437.627.711,42unidade(2963) - Coordenação das

Ações Essenciais à Justiça 0,00 0,99286.135.089,00 438.363.251,00(7101) - Procuradoria Geral
da Justiça 0,00434.602.587,650,00

3,00
prédio
construído e
aparelhado

2.099.061,71unidade(3037) - Construção da Sede
Própria do Ministério Público 3,00 0,04100.000,00 2.099.062,00(7101) - Procuradoria Geral

da Justiça 25,6981.715,561,00

2.138,00Pessoa
capacitada 1.012.617,24unidade(4426) - Desenvolvimento

Institucional 2.130,00 0,971.000.000,00 1.038.536,00(7101) - Procuradoria Geral
da Justiça 1,031.012.012,241,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,75Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 7,39

O índice de eficiência foi de 7,39, em relação a eficácia foi atingido 0,75 do planejado.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O Instituto da Transparência dos gastos governamentais impõe, cada dia mais, que as ações que demandam custos sejam disponibilizadas de forma mais clara no aspecto qualitativo e quatitativo.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?



Ação para Cumprimento de Planos com Segurança Institucional e Comunicação Institucional.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O Ministério Público executa suas ações em um único programa especifico, capaz de demonstrar uma alinhada relação com sua função econômica/orçamentaria  - a defesa da ordem jurídica no Estado do Maranhão. Os
gastos no programa constante no PPA 2016/2019 evidenciou a capacidade do Órgão de agregar ações e executa-las de forma ordenada e clara, onde é possível perceber a evolução no investimento de estrutura física,
tecnológica e humana capaz de tornar o MPE cada vez mais atuante.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
A ação 2963 apresenta descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício. É importante destacar que nas ações enumeradas, houve execução
financeira e nada planejado/executado em relação ao físico.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa. No entanto, é importante ressaltar que pelo fato da Ação 2963 não possuir metas físicas, prejudicou bastante o alcance da eficácia, tornando-se
o mesmo não eficaz. O que se torna importante estabelecer metas físicas planejadas às ações que possuírem somente metas financeiras, para melhor aferição do resultado do Programa como um todo.
O programa foi criado em conformidade com a diretriz de governo e continua compatível com o problema. A manutenção  do mesmo é importante, por apresentar coerência entre os atributos qualitativos e quantitativos e por
seus resultados encontrar-se em consonância com os objetivos a serem alcançado.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0341) - Gestão da Política de Defesa do Cidadão

Unidade Executora: Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Problema: Deficiência na infra-estrutura do orgão, devido o quadro técnico especializado insuficiente e a inexistência de Cargos de Planos de Salários.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 112.337.093,00 Atual: 119.301.583,08  Variação(%): 6,20

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir assistência jurídica gratuita às pessoas de baixa renda no Estado.

Público-Alvo: Pessoas de baixa renda demandantes de representação judicial.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
112.337.093,00 119.301.583,08 106.410.340,92 105.923.499,61 105.923.499,61

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Assegurar o acesso às políticas públicas de assistência social e direitos humanos.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

434.548,00Cidadão
Atendido 106.217.987,12unidade(2656) - Assistência Jurídica

Gratuita 424.920,00 0,89112.137.093,00 119.082.844,08(08101) - Defensoria Pública
do Estado do Maranhão 1,15105.748.945,811,02

1,00
Sede construída
e/ou Unidade
implantada

102.737,80unidade
(3223) - Construção e
Implantação de Unidades da
Defensória Pública

1,00 1,00100.000,00 102.739,00(08101) - Defensoria Pública
do Estado do Maranhão 1,00102.737,801,00

0,00Medido pela
despesa 89.616,00unidade(4702) - Modernização

Institucional 0,00 0,62100.000,00 116.000,00

(08901) - Fundo de
Aparelhamento da
Defensória Pública do
Estado

0,0071.816,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,67Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,72

Em análise aos resultados físico-financeiros alcançados em 2018, que a ação 2656 (Assistência Jurídica Gratuita) apresentou crescimento satisfatório de 2,26% no quantitativo de atendimentos realizados. Dentre os
diversos fatores que contribuíram para o crescimento da demanda pelos serviços da Defensoria Pública está o cenário político-sócio-econômico do país. É latente a precariedade dos serviços básicos, o aumento do número
de desempregados, dos índices de criminalidade e violência, do desrespeito aos direitos e garantias fundamentais, o que por consequência faz com que pessoas em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade social
recorram à Defensoria Pública. Em resposta a isso, a DPE-MA acresceu o seu quadro de membros e conseguiu aprovação do Projeto de Lei que autorizou a criação de 70 cargos de assessores jurídicos, dos quais 15
foram nomeados em dezembro de 2018 em substituição à postos terceirizados, propiciando maior economia, haja vista que cada posto tem um custo de cerca de R$ 3.800,00 mensais ao passo que o comissionado ter
custo em torno de R$ 3.200,00 mensais. No que tange a ação 3223 (Construção e Implantação de Unidades da Defensoria Pública), apesar do resultado ter cumprido com o que foi planejado, no contexto geral os números
são preocupantes. Ao longo da série histórica o planejamento dessa ação vem sendo prejudicado por conta da falta de recursos e pelo orçamento autorizado para as despesas com capital estar muito abaixo do ideal o que
acaba por inviabilizar a implantação de mais Núcleos Regionais. Ressalta-se que esse indicador foi criado para monitorar a expansão da Defensoria que atualmente encontra-se em 39 comarcas e, até 2022, deve estar nas
132 Comarcas Judiciais existentes para assim obedecer ao disposto na Emenda Constitucional 80/2014. Sobre a dotação inicial de R$ 112.137.093,00, cabe observar que nesse valor está incluso a cifra de R$ 9.276.000,00
referente a operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES, que não foi concretizada, em razão do encerramento da linha de crédito destinada às Defensorias Públicas pelo Banco. Assim, se
deduzirmos o valor do financiamento da dotação final (119.301.583,08 - 9.276.000,00) teremos uma dotação R$ 110.025.583,08 apontando que o percentual de execução orçamentária foi de 96,11% e não de 88,80%.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Emenda Constitucional 80/ 2014, missão institucional, quantidade crescente de atendimentos realizados, dados do IPEA, Atlas do Desenvolvimento Humanos e IBGE sobre demografia, renda, IDH e população carcerária.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?



Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Há a necessidade de inclusão de novas ações em razão das mudanças do cenário político-sócio-econômico do país. É latente a precariedade dos serviços básicos, o aumento do número de desempregados, dos índices de
criminalidade e violência, do desrespeito aos direitos e garantias fundamentais, o que por consequência faz com que pessoas em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade social recorram à Defensoria Pública. Portanto
é preciso considerar as novas variáveis que podem indicar novas ações ao programa.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Código da Ação: 3223
Atributo a ser alterado: Descrição
Proposta: Reformas e implantação de unidades da Defensoria Pública
Justificativa: simplificação da descrição atual

Indique a(s) ação(ões) e os atributos que desejam ser alterados; redija sua proposta e justifique.

O problema apresentado no ano de 2016 está relacionado a uma situação pontual, ou seja, “Deficiência na infraestrutura do órgão, devido o quadro técnico especializado insuficiente e a inexistência de Cargos de Planos de
Salários”. Atualmente existe a necessidade que essa problemática tenha uma visão macro da realidade do nosso Estado, ou seja, o novo problema estaria relacionado a DIFICULDADE NO ACESSO AOS DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS. Segundo o IBGE/PNAD (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios), 57,72% da população maranhense recebe até 03 salários-mínimos,
faixa de renda dos usuários da Defensoria. Outro fator que confronta a problemática é a promulgação da Emenda Constitucional 80/ 2014 que fixou prazo de 08 (oito anos) para que a União, os Estados e o Distrito Federal
dotem todas as comarcas de defensores públicos, atendendo prioritariamente as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. Percebe-se que a solução do problema apresentado perpassa
pela necessidade de ampliação da infraestrutura e da força de trabalho, além de um efetivo processo de interiorização da Defensoria Pública.
Outro ponto que cabe destacar, perpassa pelo orçamento que não foi suficiente, uma vez que não conseguiremos cumprir com o planejamento para atender a Emenda Constitucional 80/ 2014 que fixou prazo de 08 (oito
anos) para que a União, os Estados e o Distrito Federal dotem todas as comarcas judiciais (132) de defensores públicos, atendendo prioritariamente as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento
populacional, e considerando que a Defensoria está presente em apenas 39 comarcas, necessitamos, até 2022, uma média de 23,25 núcleos/ ano a serem implantados para atendermos plenamente supramencionada
Emenda, além, é claro, de um quadro maior de membros e servidores. Há também que se observar que os esforços e o compromisso da governança com a gestão da coisa pública, sobre tudo com o controle dos gastos e a
transparência, favoreceu para que esse quadro não fosse pior.
É fundamental entender que a Defensoria Pública pode contribuir demais para as políticas públicas do Estado, uma vez que desenvolve atuação nas áreas de Direitos Humanos, Execução Penal, Família, Defesa da Criança
e do Adolescente, Mulher e População LGBT, Idoso, Pessoa com Deficiência, Moradia e Defesa Fundiária, Saúde, Registro Público, Consumidor e Cível.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do programa. No entanto, é importante ressaltar que pelo fato da Ação 4702 não possuir metas físicas, somente metas financeiras, prejudicaram bastante o alcance da
eficácia, tornando-se o mesmo não eficaz na escala de valoração  e na eficiência do programa classificando-o como de média eficiência dentro da escala de valoração. O que se torna importante estabelecer metas físicas
planejadas às ações que possuírem somente metas financeiras, para melhor aferição do resultado do Programa como um todo.
O programa  possui seus atributos bem definidos, com exceção do “problema” que está relacionado a solucionar uma situação pontual, ou seja, a eficiência na infra-estrutura do órgão, devido o quadro técnico especializado
insuficiente e a inexistência de Cargos de Planos de Salários, apresentando um desalinhamento com a atual realidade da Defensoria Pública, seus objetivos e o público alvo, tornando-o prejudicado e alheio em relação ao
plano. A sua implementação, embora tenha utilizados estratégias adequadas, como parcerias, participação popular e outro tipo de estratégias, que potencializam o alcance dos resultados, apresentou dificuldades na sua



execução, pelo fato da Defensoria Pública não se fazer presente em todas as comarcas do Estado, mas mesmo assim, os resultados alcançados na execução do programa foram satisfatórios, uma vez que a meta
alcançada foi compatível com a meta planejada, a sua manutenção é grande importância na medida em que o trabalho da Defensoria Pública vem se destacando perante a sociedade.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0211) - Representação e Defesa do Estado

Unidade Executora: Procuradoria Geral do Estado

Problema: Falta de Estrutura Física, Recursos Humanos,  Recursos Financeiros, de Recursos Materiais, Equipamentos e Material Permanente

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 61.676.000,00 Atual: 48.981.847,00  Variação(%): -20,58

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Exercer a representação judicial e extrajudicial, bem como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico da Administração Pública Estadual.

Público-Alvo: Administração Pública Estadual.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
61.676.000,00 48.981.847,00 48.587.873,15 47.492.626,09 47.253.456,75

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1.258,00Pessoa
capacitada 24.876,80unidade(2478) - Dinamização do Centro

de Estudos 2.000,00 0,224.600.000,00 24.877,00(11103) - Procuradoria Geral
do Estado 2,835.520,000,63

60.849,00Defesa judicial
realizada 827.427,50unidade(2646) - Defesa do Estado 72.000,00 0,945.284.000,00 878.339,00(11103) - Procuradoria Geral

do Estado 0,90827.427,500,85

17.523,00Representação
efetuada 0,00unidade(2820) - Representação do

Estado 72.000,00 0,001.500.000,00 0,00(11103) - Procuradoria Geral
do Estado 0,000,000,24

1,00Prédio
modernizado 1.360,00unidade

(3073) - Reestruturação e
Modernização da Procuradoria
Geral do Estado

10,00 0,095.598.675,00 15.518,00(11103) - Procuradoria Geral
do Estado 1,141.360,000,10

0,00Medido pela
despesa 47.734.208,85unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9744.693.325,00 48.063.113,00(11103) - Procuradoria Geral

do Estado 0,0046.658.318,590,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,45Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,22

A avaliação realizada entre a meta física e financeira do programa indica o valor da eficácia em 0,45 e o valor da eficiência em 1,22. A escala de valoração adotada na metodologia informa que o Programa não foi eficaz
mais foi muito eficiente. Justifica-se tal resultado em função da ação 2820 não ter tido realizações. A Representação do Estado em todas as instâncias através das atividades de consultoria e assessoramento jurídicos,
tendo como especificação do produto os pareceres, não demandam, obrigatoriamente, a liquidação das despesas previstas. Ademais, as ações 3073 e 2478 não foram executadas conforme o planejado.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A própria natureza da PGE/MA que é responsável pela defesa e representação judicial e extrajudicial do Estado, necessitando de recursos que propiciem a manutenção e ampliação de sua atuação.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Sim

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Exclusão da Ação 2820 (Representação do Estado).

Em caso de resposta positiva, quais ações o órgão pretende excluir?



Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não existe indicador para o Programa.

Indicador

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Código da Ação: 3073
Atributo a ser alterado: Finalidade
Proposta: "Dotar a Procuradoria Geral do Estado, juntamente com suas Suprocuradorias Regionais, com recursos financeiros para que sejam atendidas as demandas por materiais, equipamentos e melhoramento da
estrutura física, a fim de atender a grande demanda de ações nas diversas comarcas."
Justificativa: Atualização da finalidade
Código da Ação: 3073
Atributo a ser alterado: Descrição
Proposta: "Aquisição de terreno e construção do prédio da Procuradoria Geral do Estado, visando o melhoramento do espaço físico do órgão para atender de maneira eficiente a sua finalidade. Dotar a Procuradoria Geral do
Estado de recursos para alcançar a grande demanda de ações impetradas em diversos municípios do Estado. Implantar sistema de gerenciamento de processos judiciais e administrativos."
Justificativa: Atualização da descrição
Código da Ação: 2646
Atributo a ser alterado: Nome da Ação
Proposta: "Defesa e Representação do Estado".
Justificativa: A natureza das atividades desenvolvidas na PGE/MA justificam o tratamento único que deve ser dado a ação mencionada. Busca-se com isso um melhor acompanhamento das metas físicas e da execução
financeira do órgão.
Código da Ação: 2646
Atributo a ser alterado: Finalidade
Proposta: "Defender e Representar o Estado judicial e extrajudicialmente em assuntos de interesse da administração pública estadual."
Justificativa: Melhoramento da descrição.
Código da Ação: 2646
Atributo a ser alterado: Descrição
Proposta: "Representar o Estado junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão e Tribunais Superiores, realizar as atividades de consultoria e assessoramento jurídico junto a administração estadual, promover a cobrança
administrativa e judicial dos créditos, promover o pagamento de honorários a peritos e assistentes."
Justificativa: Melhoramento da descrição.
Código da Ação: 2646
Atributo a ser alterado: Especificação do Produto
Proposta: "Defesa e Representação realizadas através dos atos contabilizados pela Corregedoria Geral, incluindo-se as Notas Técnicas, Despachos, Pareceres, Elaboração de Minutas, Mensagem Governamental, Minuta de
Resoluções e Atos Legislativos, Projetos de Lei, Termos de Compromissos, Projetos Básicos e Pregões".
Justificativa: Melhoramento da especificação do produto.
Código da Ação: 2478
Atributo a ser alterado: Descrição
Proposta: "Promover o aprimoramento jurídico, alinhamento e consolidação de teses, através de cursos, seminários, congressos e auxílio com bolsas de estudo e estágio, aperfeiçoando tecnicamente os recursos humanos."
Justificativa: Simplificação da descrição atual.

Indique a(s) ação(ões) e os atributos que desejam ser alterados; redija sua proposta e justifique.

A PGE/MA tem logrado êxito na execução do seu mister. Somente nos últimos 04 (quatro) anos, o Estado foi citado em 47.063 (quarenta e sete mil e sessenta e três) processos.
Tal número, acrescidos de outros fatores, como o reduzido quadro de Procuradores de Estado, que perdurou até o ano de 2017, não inviabilizou a contabilização de 263.073 (duzentos e sessenta e três mil e setenta e três)

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.



atos praticados pela Procuradoria Geral do Estado.
De 2015 até o momento, foram obtidas decisões favoráveis ao Estado que somam R$ 5.616.786.456,00 (cinco bilhões, seiscentos e dezesseis milhões, setecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais).

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
As ações 2820 e 3073 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Observamos que a ação 2820 não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessa ação para o PPA 2020-23.
As ações 2820 e 3073 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do
órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Foi apurado baixo índice de eficiência e eficácia do programa apenas em relação à ação 2820. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23.
Embora houvesse anulações orçamentárias significativas ao longo dos últimos anos, o programa 0211 – Representação e Defesa do Estado apresenta boa execução mediante às metas físicas e Financeiras. Nesse
sentido, o programa supracitado deve ser mantido, com intuito de melhor exercer a Representação do Estado, bem como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico da Administração Pública.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0317) - Gestão Governamental

Unidade Executora: Casa Civil

Problema: Fragilidade no processo de assessoramento ao Governador relativa a direção superior da administração estadual.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 48.038.305,00 Atual: 50.374.010,00  Variação(%): 4,86

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Assistir direta e imediatamente o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições.

Público-Alvo: Órgãos e entidades da administração federal, estadual e municipal,  direta e indireta.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
48.038.305,00 50.374.010,00 43.776.961,07 43.351.856,19 42.811.652,25

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 31.980.159,23unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9933.898.000,00 32.245.854,00(11109) - Casa Civil 0,0031.822.009,260,00

1,00Diário Oficial
estruturado 0,00unidade(4694) - Modernização do

Diário Oficial do Estado 1,00 0,00250.000,00 50.000,00(11109) - Casa Civil 0,000,001,00

0,00
Ato
governamental
disponibilizado

0,00unidade
(4695) - Gestão de Atos
Jurídicos e Administrativos da
Casa Civil

1,00 0,00100.000,00 0,00(11109) - Casa Civil 0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 6.508.675,59unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,977.227.000,00 6.539.165,00(11113) - Comissão Central

Permanente de Licitação 0,006.313.713,510,00

0,00

Serviços
Fiscalizados e
Regulamentado
s

0,00unidade
(2985) - REGULAMENTAÇÃO,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
DOS SERVIÇOS PUBLICOS

0,00 0,00200.000,00 0,00

(11210) - AGÊNCIA
ESTADUAL DE
MOBILIDADE URBANA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

0,000,000,00

5,00medido pela
despesa 3.123.640,60unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,483.458.305,00 6.310.552,00(11211) - agência executiva
metropolitana 0,003.051.647,770,00

0,00medido pela
despesa 2.164.485,65unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,930,00 2.323.424,00

(11212) - AGENCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA DO
SUDOESTE
MARANHENSE

0,002.164.485,650,00

0,00

Serviços
Fiscalizados e
Regulamentado
s

0,00Unidades
(2985) - Regulamentação,
Fiscalização e Controle dos
Serviços Publicos

0,00 0,002.905.000,00 2.905.015,00

(11901) - FUNDO
ESTADUAL DE
TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA -
FTMU

0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,25Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,00

Trata-se de Programa não finalístico, tendo como diretriz a promoção e a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social descentralizando as políticas públicas através da participação popular
com foco e qualidade visando atender a satisfação das necessidades do cidadão. A finalidade deste Programa é prestar assessoramento direto e imediato ao Governador do Estado no cumprimento de suas competências
institucionais como chefe do Poder Executivo, tendo como beneficiários os órgãos e entidades da Administração Federal, Estadual e Municipal, Direta e Indireta. Os produtos das ações estão corretamente caracterizados e
delimitados, porém sofreram algumas adequações pelos órgãos que o compõem. Fazem parte do Programa, nesta avaliação de 2018, a Secretaria de Estado da Casa Civil, Comissão Central Permanente de Licitação,
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, Agência Executiva Metropolitana, Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense e o Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, todos com
autonomia orçamentária e financeira independentes, com ações acompanhadas e monitoradas em sistemas próprios de controle. O Programa Gestão Governamental tem Ações executadas pelos Órgãos da Governadoria,
com autonomia gerencial e financeira, em linhas gerais, teve um incremento (suplementação) em 4,86 % (quatro vírgula oitenta e seis por cento) em referência a dotação inicial. Podemos destacar a suplementação
realizada pela Agência Executiva Metropolitana em 82,48% (oitenta e dois vírgula quarenta e oito por cento), onde teve grande ampliação de alguns serviços, tais como: a) Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado – PDDI, para inclusão no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do Estado e dos Municípios da RMGSL; b) Assessoria técnica e organizacional aos municípios da região
metropolitana, com acompanhamento da elaboração e revisão dos planos diretores e leis vigentes de interesse metropolitano expresso no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI; c) Elaboração de diagnóstico
da realidade socioeconômica e de âmbito metropolitano, em parceria com órgãos estaduais e municipais e com participação da sociedade civis, visando subsidiar o planejamento integrado; d) Articulação com instituições
públicas e privadas, nacionais e internacionais, objetivando a captação de recursos de investimento ou financiamento para o desenvolvimento integrado da RMGSL, dentre outras atividades exercida pela Agência. Em
função da Lei nº 10.724, de 29 de novembro de 2017, foi criada a Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense –AGEMSUL, com a finalidade de articular-se com os municípios integrantes da Região
Metropolitana do Sudoeste Maranhense, com órgãos e entidades públicas e privadas, estaduais, federais e internacionais, visando à conjugação de esforços para o planejamento integrado e o cumprimento de funções
públicas de interesse comum, na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI, dessa forma, houve a necessidade de um incremento orçamentário em 2018 no valor de R$ 2.323.424,00 (dois milhões

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.



trezentos e vinte e três mil quatrocentos e vinte e quatro reais), para atender todas as despesas da Agência, comprometendo assim a eficiência do Programa; O conjunto das Ações que compõem o Programa, executadas
pelos Órgãos e Autarquias envolvidas em seu contexto geral, contou com uma equipe técnica qualificada em número suficiente para coordenação das Ações com dedicação exclusiva. A Agência Estadual de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos, onde tem atuação de fiscalização em vários municípios maranhenses, estendido a setores do transporte intermunicipal de cargas e passageiros (rodoviário e aquaviário), com pontos fixos de
fiscalização. Em relação à infraestrutura e logística, pode-se informar que os materiais e equipamentos são em quantidade suficiente para a implementação do programa, mesmo com alguns equipamentos obsoletos, que
estão sendo substituídos de forma gradativa. Vale ressaltar, que as unidades pertencentes à Governadoria possuem seus sistemas independentes de controle de custos de cada ação do Programa. Todos os órgãos e
Autarquias envolvidas no Programa, apesar de terem autonomia gerencial de suas ações, alcançaram resultados satisfatórios por terem metas compatíveis com as ações planejadas. A Casa Civil tem como destaque as
atividades de revisão, avaliação e rescisão de contratos administrativos no âmbito do Estado, que tem por objetivo acompanhar as despesas públicas mais onerosas, citando, também, a modernização do Diário Oficial do
Estado, concluída em 2018, que adquiriu equipamentos de informática e mobiliários, bem como um software para a logística de envio e recebimento de matérias para publicação, também foi implantado um sistema de
segurança dos arquivos que contém os acervos do Diário Oficial em uma sala cofre sob responsabilidade da SEATI. Realizou o monitoramento e avaliação de investimentos financiados com recursos do BNDES, priorizando
os Programas que tem ações incluídas no Plano de Desenvolvimento Socioeconômico-PDS, bem como outras atividades de capitação de investimentos em projetos de melhoria e expansão dos Programas
Governamentais. Podemos citar como entraves, os ajustes feitos nas ações do programa pelos órgãos que compõem a Governadoria, em virtude da priorização dos programas de grande relevância ao desenvolvimento do
nosso Estado. Outro entrave contatado foram as mudanças na estrutura orgânica do Poder Executivo, realizada especificamente pela Lei nº 10.724 de 29 de novembro de 2017 que criou a Agência Executiva Metropolitana
do Sudoeste Maranhense e a Lei nº 10.567 de 15 de março de 2017, que criou a Agência Executiva Metropolita de São Luís, que resultou em um incremento orçamentário significativo no exercício de 2018, comprometendo
a eficiência do Programa. As unidades orçamentárias que compõe o Programa, reavaliaram suas ações e metas físicas, visando alcançar o objetivo do mesmo e contribuindo para o alcance das diretrizes de governo ao
qual estão alinhados, focando, principalmente, a sociedade e uma gestão pública com transparência, ética e controle social, objetivando a satisfação das necessidades do cidadão, bem como, aos órgãos e entidades das
Administrações Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta. Em linhas gerais, as Ações executadas no Programa 0317 - Gestão Governamental indicam o valor médio da eficácia em 0,25, que na escala de valoração
adotada é considerada “não eficaz” e na escala de eficiência, onde o mesmo obteve o índice de 0,00 é considerada “Baixa Eficiência”, tais índices se deram em virtude da ausência de registros das metas físicas no sistema
SISPCA pelos órgãos responsáveis pela inserção dos dados (monitoramento da despesa), com exceção da Casa Civil que realiza seus lançamentos mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente de acordo com o
Artigo 5º do Decreto nº 19.678 de 26 de junho de 2003.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Trata-se de assistir de forma direta e imediata o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Código da Ação: 4695 - Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil
Atributo a ser Alterado: Unidade de medida.

Indique a(s) ação(ões) e os atributos que desejam ser alterados; redija sua proposta e justifique.



Proposta: Alterar a unidade de medida de unidade para percentual (%)
Justificativa: Estamos na fase de implantação do sistema e cerca de 90% da ação já foi concluída e no monitoramento ficamos impossibilitado de inserir tais informações, com exceção na aba comentários.

Um dos resultados positivos de apoio e assessoramento ao Governador, objeto do programa, foi a edição do Decreto nº 34.579/2018, que determinou medidas que visam redução de despesas de custeio no âmbito da
administração pública direta e indireta, coordenado pelo Comitê Gestor (Decreto nº 31.727/2016), presidida pelo Secretário-Chefe da Casa Civil. Tais medidas decorreram da prolongada recessão econômica nacional e do
peso das dívidas herdadas de mandatos governamentais anteriores, o que resultou na tomada de decisões no esforço de melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população do Maranhão, como aumento do
número de policiais, de hospitais de grande porte, de escolas, de restaurantes populares, entre outros.
Sobre o aspecto das ações desenvolvidas pelas unidades orçamentárias que compõe o Programa 0317 – Gestão Governamental, ao longo dos exercícios de 2016 a 2018, destacamos a modernização do Diário Oficial do
Estado concluída em 2018, que proporcionou uma adequada qualidade de produção dos serviços gráficos prestados aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, bem como a celeridade dos trabalhos de
publicação das matérias governamentais.
Cabe ressaltar que as ações executadas pelas outras unidades orçamentárias vinculadas ao Programa, foram de grande relevância para o alcance das metas que, conforme pesquisa realizada nacionalmente, o Maranhão foi
apontado como o Estado que apresentou maior índice de realização das metas.
Destacamos, também, as revisões do Plano Plurianual 2016/2019, das metas físicas que foram reavaliadas em suas respectivas Ações visando alcançar o objetivo do Programa contribuindo para o alcance da diretriz de
governo ao qual está alinhado.
O benefício que o Programa gerou para a sociedade (efetividade) foi uma gestão pública com transparência, ética e controle social, objetivando a satisfação das necessidades do cidadão, bem como, aos órgãos e entidades
da Administração Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
As Ações 4694 e 4695 não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
As Ações 2985 (AGEM) e 2985 (FTMU) não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
A UG 11109 solicita  alteração do produto da ação 4695 de unidade de medida para percentual o que facilitaria as informações a serem alimentadas no SISPCA.
Foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0202) - Controle Interno do Poder Executivo

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Transparência e Controle

Problema: Necessidade de controle dos atos de gestão pública com foco na gestão de políticas públicas conduzidas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 24.361.000,00 Atual: 24.013.817,00  Variação(%): -1,43

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Controlar os atos de gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
24.361.000,00 24.013.817,00 23.874.375,15 23.834.332,77 23.826.982,77

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

110,00Servidor
capacitado 92.521,50unidade(2322) - Capacitação de

Recursos Humanos 177,00 1,00199.223,00 92.522,00
(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

0,6292.521,500,62

191,00Denúncia
investigada 1.132,00unidade(4051) - Investigação de Atos

de Improbidade 267,00 1,0075.000,00 1.132,00
(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

0,721.132,000,72

0,00Medido pela
despesa 23.768.030,45unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9923.893.299,00 23.907.471,00

(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

0,0023.727.988,070,00

160,00
Relatório de
Auditoria
Produzido

3.736,20unidade(4691) - Fiscalização da
Administração Pública Estadual 282,00 1,0090.000,00 3.737,00

(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

0,573.736,200,57

66,00Manifestação
Realizada 7.992,00unidade(4692) - Ouvidoria e Controle

Social 63,00 1,0054.730,00 7.992,00
(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

1,057.992,001,05

44,00Acesso
Realizado 963,00unidade(4704) - Transparência da

Gestão Pública 53,00 1,0048.748,00 963,00
(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

0,83963,000,83

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: SISPCA/SIAFEM

0,76Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,76

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

EIXO 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão.
39. Atualizar permanentemente o Portal da Transparência e todas as demais políticas de Transparência e Controle Social, visando inclusive à Manutenção da avaliação positiva que atualmente o Maranhão possui, por parte
da CGU e órgãos afins.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

As evidências qualitativas e quantitativas referem-se as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Transparência e Controle que é o órgão central de controle interno da administração pública estadual, haja vista que
realizamos auditorias, fiscalização e controle social que vem crescendo ao longo dos últimos 4 anos. Por esses motivos a permanência do programa no PPA é essencial para a continuidade da diretriz governamental "Cuidar
bem do dinheiro Público".

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?



Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O Programa desde a sua implantação até os dias atuais fortaleceu as diretrizes governamentais, principalmente, quanto a transparência dos gastos públicos, no controle social e na prevenção e combate à corrupção, pois
vem proporcionando a administração pública um maior e melhor controle financeiro dos gastos e uma melhor fiscalização, seja por auditorias internas realizadas seja por procedimentos administrativos disciplinares efetivos.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas, mesmo havendo Diferenças Orçamentárias enormes entre as Dotações Inicial e Atual.
As ações 2322, 4051 e 4691  apresentaram realização de metas físicas um pouco distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de
execução do órgão e anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Foram apurados baixos índices de eficiência e eficacia do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0210) - Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Executora: Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográfico

Problema: Insuficiência de informações sociais, econômicas, ambientais e cartográficas e dados sistemáticos sobre os municípios e o Estado.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 8.308.160,00 Atual: 8.828.419,00  Variação(%): 6,26

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Produzir e disponibilizar informações em nível Municipal e Estadual a partir de estudos e pesquisas sobre o território maranhense, considerando os aspectos sociais, econômicos, ambientais e cartográficos.

Público-Alvo: Sociedade maranhense.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
8.308.160,00 8.828.419,00 8.368.861,10 8.333.752,61 5.456.592,84

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Informação
Disponibilizada 0,00unidade

(4361) - DISPONIBILIZAÇÃO
DE DADOS E INFORMAÇÕES
SOBRE O ESTADO E OS
MUNICÍPIOS MARANHENSES

0,00 0,0075.000,00 2,00(11211) - agência executiva
metropolitana 0,000,000,00

0,00ZONEAMENTO
ELABORADO 4.590.680,29unidade(3205) - MELHORIA DA

GESTÃO TERRITORIAL 0,00 1,002.760.000,00 4.595.739,00

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

0,004.590.680,290,00

8,00Mapa
atualizado 127.728,59unidade

(4173) - Atualização
Cartográfica dos Municípios do
Maranhão

8,00 0,97195.000,00 131.509,00

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

1,04126.972,591,00

75,00Estudo/pesquis
a realizada 46.033,60unidade(4360) - Estudos e Pesquisas

Socioeconômicos e Ambientais 75,00 1,00195.000,00 46.041,00

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

1,0046.033,601,00

139,00Informação
disponibilizada 40.530,45unidade

(4361) - Disponibilização de
Dados e Informações sobre o
Estado e os Municípios
Maranhenses

139,00 0,46135.000,00 87.665,00

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

2,1640.530,451,00

0,00Medido pela
despesa 3.563.888,17unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,894.948.160,00 3.967.463,00

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

0,003.529.535,680,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,60Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,84

Média eficiência devido o programa ZEE ser executado pela UEMA, conforme o convênio firmado em 2017. A ação da agência executiva metropolitana (unidade orçamentária: 11211) não faz parte da nossa unidade
orçamentária.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

15, 17, 31, 37, 42, 44, 47, 54

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O número de informações e publicações disponibilizadas para a sociedade.  E a relevância dessas informações para subsidiar políticas públicas.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O programa desempenho regular, devido as dificuldades financeiras para custear as pesquisas de campo.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
As ações 4361 da UG 11211 e 3205 da UG 22205 apresentam descompasso na execução físico-financeiro. Solicitamos maior atenção dos órgãos no seu planejamento ao longo do exercício.
As mesmas ações citadas acima apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de
execução do órgão ou em consonância e eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercicio.
Foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do programa, visto que a Ug 11211 na meta fisica não lançou informações e a ação 3205 refere-se a um convênio celebrado com a UEMA. Recomenda-se avaliar uma
reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0347) - Planejamento e Gestão Governamental

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

Problema:

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 358.685.191,00 Atual: 122.856.924,83  Variação(%): -65,75

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Planejar e formular as políticas de planejamento estratégico e gestão governamental.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
358.685.191,00 122.856.924,83 81.178.865,84 71.427.208,11 69.263.189,16

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

24,00
relatório
gerencial
elaborado

28.015.562,70unidade(3201) - Desenvolvimento e
Gerenciamento Institucional 24,00 0,5729.900.000,00 33.791.520,51

(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

1,7619.193.346,361,00

0,00Sistema
implantado 10.033.061,85unidade

(3207) - Modernização do
Sistema de Planejamento e
Orçamento

1,00 0,83100.000,00 11.261.567,00
(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

0,009.395.362,120,00

0,00Medido pela
despesa 0,00unidade

(4368) - Gestão dos Recursos
do Fundo Maranhense de
Combate à Pobreza -
FUMACOP

0,00 0,00241.754.000,00 32.078.010,00
(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 20.776.186,34Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9630.494.088,00 21.659.241,32

(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

0,0020.709.106,510,00

1,00Meta de
resultado gerida 5.063.544,56unidade(4602) - Gestão por Resultado 1,00 0,8613.432.633,00 5.608.199,00

(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

1,164.838.882,731,00

4.680.000,00Tarifa e serviço
pago 17.290.510,39unidade(4304) - Serviços da Rede

Bancária 5.500.000,00 0,9442.904.470,00 18.458.387,00(60104) - Encargos
Financeiros 0,9117.290.510,390,85

0,00medido pela
despesa 0,00unidade(4854) - Recuperação de Ativos 0,00 0,00100.000,00 0,00(60104) - Encargos

Financeiros 0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,48Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,64

A avaliação das metas físicas e financeiras do Programa 0347 - Planejamento e Gestão Governamental, temos os índices de 0,48 para Eficácia e 0,64 para Eficiência que, em conformidade com a escala de valoração
adotada pela metodologia de avaliação do PPA 2016-2019, corresponde a Não Eficácia, porém, alcançou Média Eficiência. Ressalta-se que o princípio da Eficácia, pelo qual o Produto é avaliado, é a medida do grau de
atingimento das metas definidas para um determinado projeto, atividade ou programa em relação ao previsto, portanto, se reporta a análise da obtenção da quantidade dos bens e serviços (produto) e está relacionado,
especificamente, à meta física expressa em percentagem e calculado em valor médio. Portanto, considerando o princípio da Eficácia, o valor deste índice poderia ser mais elevado (algo em torno de 0,71), isto não ocorre
devido as ações: Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza-FUMACOP e a Gestão do Programa não gerarem bens e serviços, bem como a ação Recuperação de Ativos não ter sido executada e
a Modernização do Sistema Planejamento e Orçamento continua em execução. A Avaliação Física e Financeira que expressa o princípio da Eficiência, vem a ser a medida em cada ação do programa dada pela relação do
uso dos insumos recursos orçamentários e financeiros na obtenção dos produtos através da relação entre a meta física planejada e a executada. Assim como na avaliação do Produto (Eficácia) a valoração para a Eficiência
sofre influência da não execução das ações: Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza-FUMACOP; Recuperação de Ativos.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

31; 40; 43; 43; 44

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos que seja feito a identificação do problema com detalhamento/evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Publico Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do Programa.
Observamos que a ação 3207 teve execução financeira, porém, sem execução física. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao   longo do exercício.
Apesar do resultado apurado nas ações 3201 e 4602, terem sido eficazes e muito eficientes, constatou-se que foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do Programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação
do Programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-2023.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0328) - Gestão de Administração Estratégica Governamental

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

Problema: Ausencia de estrutura fisica capaz de atender as necessidades funcionais, ausência de equipamentos e instalações para melhor funcionamento da SEGEP.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 200.294.000,00 Atual: 111.924.986,34  Variação(%): -44,12

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Planejar e formular as políticas de administração; coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da secretaria; e,  garantir o  funcionamento do sistema.

Público-Alvo: servidores, fornecedores e prestadores de serviços.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
200.294.000,00 111.924.986,34 105.971.282,56 103.570.897,13 90.741.373,98

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

193,00Servidor
assistido 34.850,00unidade(4256) - Valorização do

Servidor Público 1.000,00 1,00410.000,00 34.968,00

(58101) - Secretaria de
Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência
dos Servidores

0,1934.850,000,19

1,00
Sistema
corporativo
modernizado

6.435.261,12unidade(4410) - Modernização de
Sistemas Coorporativos 1,00 0,919.800.000,00 6.687.661,00

(58101) - Secretaria de
Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência
dos Servidores

1,106.064.953,561,00

0,00Aposentado
beneficiado 0,00unidade(4605) - Valorização do

Aposentado - PAI 0,00 0,00350.000,00 0,00

(58101) - Secretaria de
Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência
dos Servidores

0,000,000,00

0,00Sistema
funcionando 0,00unidade(4618) - Gestão Previdenciária 0,00 0,00200.000,00 0,00

(58101) - Secretaria de
Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência
dos Servidores

0,000,000,00

1.663,00Servidor
capacitado 444.378,68unidade(2828) - Capacitação de

Servidores Públicos 4.002,00 0,74725.000,00 600.476,00
(58111) - Escola de
Governo do Estado do
Maranhão

0,56444.378,680,42

0,00Medido pela
despesa 53.611.713,35unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9562.959.000,00 56.100.327,34

(58203) - Empresa
Maranhense de
Administração de Recursos
Humanos e Negócios
Públicos

0,0053.529.901,810,00

53.408,00Aposentado
Beneficiado 83.910,00unidade(4605) - VALORIZAÇÃO DO

APOSENTADO - PAI 20.385,00 0,970,00 86.700,00

(58204) - INSTITUTO
PREVIDENCIÁRIO DOS
SERVIDORES DO ESTADO
DO MARANHÃO

2,7183.910,002,62

1,00Sistema
Funcionando 94.109,08unidade(4618) - GESTÃO

PREVIDENCIÁRIA 1,00 0,000,00 112.079,00

(58204) - INSTITUTO
PREVIDENCIÁRIO DOS
SERVIDORES DO ESTADO
DO MARANHÃO

0,000,001,00

0,00Órgão atendido 0,00unidade(1033) - Reequipamento da
Administração 5,00 0,0010.000,00 0,00(60103) - Encargos

Administrativos 0,000,000,00

29,00Imóvel locado 7.312.688,41unidade(2537) - Encargos com Locação
de Imóveis 66,00 0,9316.900.000,00 7.716.630,00(60103) - Encargos

Administrativos 0,477.161.439,690,44

9.222,00
Unidade
Consumidora
paga

27.356.747,69unidade
(2560) - Encargos com
Pagamento de Água e Energia
Elétrica

9.000,00 0,8639.900.000,00 29.977.318,00(60103) - Encargos
Administrativos 1,2025.653.839,161,02

0,00imóvel adquirido 0,00unidade(3268) - Aquisição de Imóveis
pelo Governo do Estado 1,00 0,0010.000,00 0,00(60103) - Encargos

Administrativos 0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 10.312.134,50unidade

(4452) - Criação, Provimento,
Reestruturação e Revisão de
Cargos e Funções

0,00 1,0068.350.000,00 10.312.135,00(60103) - Encargos
Administrativos 0,0010.312.134,500,00

1,00
Imóvel
identificado e
legalizado

280.624,48unidade(4656) - Gestão do Patrimônio
Imobiliário 5,00 0,96530.000,00 291.826,00(60103) - Encargos

Administrativos 0,21280.624,480,20

41,00medido pela
despesa 4.865,25unidade(4845) - Regularização e

Conservação de Bens Móveis 0,00 1,00150.000,00 4.866,00(60103) - Encargos
Administrativos 0,004.865,250,00



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: SISPCA/SIAFEM

0,49Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,46

A avaliação realizada entre a meta física e financeira do programa indica que o valor da média tanto para eficácia quanto para eficiência ficou abaixo da valoração adotada para a referida avaliação, assim ficou indicado que
o Programa não foi eficaz e nem eficiente. Justifica-se esse resultado considerando-se as ações medidas pela despesa e ainda pelo fato de que as ações 4556, 2537 e 4656 não terem executado o que foi planejado.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Eixo 2: Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão
1 Compromisso
43. Garantir a continuidade das ações de valorização do servidor, a partir da realização de concursos públicos, promoções, progressões funcionais e formação continuada, visando à expansão qualificada dos serviços
públicos.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A permanência do Programa no PPA 2020-2023 apresenta consistência entre os atributos qualitativos e quantitativos, que contribuem para a solução do problema identificado na arvore de problemas e objetivos.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

Nome/denominação



Ausencia de estrutura fisica capaz de atender as necessidades funcionais, ausência de equipamentos e instalações para melhor funcionamento da SEGEP.

Problema

Planejar e formular as políticas de administração; coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da secretaria; e, garantir o funcionamento do sistema.

Objetivo

servidores, fornecedores e prestadores de serviços.

Público-Alvo

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O orçamento aprovado e destinado ao programa do ano de 2016 até os dias atuais foi suficiente pra o cumprimento das metas previstas, porem os cortes orçamentários dificultou o cumprimento das ações, contribuindo
assim negativamente para a obtenção de resultados,  como a insuficiência de recursos humanos, financeiros e materiais e equipamentos.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
As ações 4256 e 2537, apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Observamos que as ações 4605 (segep), 4618 (segep), 4452 (Encadim), 1033 (Encadim) e 3268 (Encadim), não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-2023.
As ações 4256, 2828, 4605, 2537 e 4656 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade
de execução do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício
Foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do programa tendo em vista a criação do IPREV. Houve a replicação de algumas ações e com isso, uma baixa no orçamento da SEGEP.
Justifica-se esse resultado considerando-se as ações medidas pela despesa e ainda pelo fato de que as ações 4556, 2537 e 4656 não terem executado o que foi planejado.
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(0521) - Desenvolvimento da Economia Solidária

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária

Problema: Baixo fomento e desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.050.000,00 Atual: 7.993.278,63  Variação(%): 661,26

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Fomentar e desenvolver os empreendimentos econômicos solidários.

Público-Alvo: Empreendedores econômicos solidários.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
1.050.000,00 7.993.278,63 4.669.134,62 3.213.355,92 2.256.049,76

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1,00

Centros de
Economia
Solidária
Implantado

137.911,60unidade
(3260) - Implantação de
Espaços Multifuncionais de
Economia Solidária

1,00 0,55480.000,00 137.912,00
(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

1,8076.427,801,00

249,00Empreendiment
o Beneficiado 2.959.598,00unidade(4316) - Empreendimentos de

Economia Solidária 247,00 0,59450.000,00 4.805.980,17
(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

1,722.812.477,501,01

15,00grupo
beneficiado 1.571.625,02unidade

(4710) - Fomento para a
Organização e o
Desenvolvimento de Catadores,
em Grupos Atuantes com
Resíduos Sólidos

18,00 0,11120.000,00 3.049.386,46
(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

7,83324.450,620,83

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: SISPCA/SIAFEM

0,95Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 3,79

O programa atingiu o índice de eficiência no entanto não apresentou eficácia. Porém, como trata-se de recursos de convenio que não obedece ao ano fiscal as ações não atingidas serão executadas no exercício de 2019.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

 Compromisso 51 (Apoiar a execução dos projetos de Economia Solidária com assessoramento e incubação de empreendimentos fortalecendo o empreendedorismo coletivo, o associativismo e o cooperativismo para
estimular as cadeias produtivas).

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O Mapeamento realizado pela SENAES em 2013, identificou no Maranhão 813  empreendimentos econômicos solidários. Até 2018 foram atendidos por esse programa 249 empreendimentos, evidenciando a necessidade da
continuidade das ações do programa. No aspecto qualitativo evidencia-se na melhoria do processo  produtivo e organizacional constatado por meio da participação dos empreendimentos no Centro de Referencia de
Economia Solidária.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?



Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

A ação  consiste  de um projeto de inclusão Sócio Produtiva  junto aos trabalhadores desempregados cadastrados no Sistema Nacional de Emprego -SINE na região da Ilha do Maranhão, com  fomento ao associativismo e
cooperativismo na perspectiva de estruturação de cooperativas de serviços  segundo a concepção da economia solidária .

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Nesse período que diz respeito a 2016 a 2019 a política a de economia solidária foi estruturada com a elaboração do Plano estadual de economia solidária,estruturação do Conselho Estadual de Economia Solidária CEESOL,
foram ampliados de  20 empreendimentos atendidos  para 249, fomentando e estruturando empreendimentos em suas mais diversas linhas de atuação, produção, comercialização e consumo.Fortalecimento  a
comercialização dos produtos através da estruturação do Centro de Referência de Economia solidária-CRESOL.Constata-se um desenvolvimento considerável da política no estado.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do problema. Há necessidade de maior detalhamento e evidências (números/estatísticas);
Concordamos e aprovamos a proposta de alteração do objetivo;
Concordamos e aprovamos a proposta de alteração do público alvo;
A ação 4710 apresenta descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício;
A ação 4710 apresenta meta física distante da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância a real capacidade de execução do órgão, ou em consonância a eventuais
suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício;
Foi observado índice satisfatório de eficiência no programa.
Foi apurado baixo índice de eficácia no programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-2023.
O programa apresenta um problema que abrange os empreendimentos econômicos solidários existentes no Estado do Maranhão no que diz respeito ao baixo fomento. É executado com recursos de convênios federais e
vem ao longo dos anos apresentando dificuldade na execução decorrente de atrasos de repasses. Entretanto, é importante sua continuidade visto tratar-se de um programa voltado para o desenvolvimento econômico do
Estado que beneficia pequenos empreendedores.
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(0311) - Gestão da Política de Saúde Pública

Unidade Executora: FES/Unidade Central

Problema: Fragilidade no processo de planejamento da saúde; controle, regulação, avaliação, auditoria do Sistema Estadual de Saúde e Estruturas das Unidades Regionais de Saúde.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 10.708.000,00 Atual: 14.134.563,46  Variação(%): 32,00

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de saúde pública.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
10.708.000,00 14.134.563,46 7.329.109,33 7.329.109,33 5.278.890,47

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Garantir à população o acesso com qualidade aos serviços de atenção básica e especializada em saúde, focado na integralidade do atendimento.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1,00Conselho
qualificado 72.604,50unidade

(2754) - Qualificação e
Fortalecimento do Controle
Social

2,00 1,00500.000,00 72.605,00(21901) - FES/Unidade
Central 0,5072.604,500,50

19,00
Unidade
regional
estruturada

1.968.899,86unidade(3126) - Estruturação das
Unidades Regionais de Saúde 19,00 0,947.828.000,00 2.096.327,00(21901) - FES/Unidade

Central 1,061.968.899,861,00

1,00Planejamento
implementado 35.187,00unidade(4387) - Planejamento do

Sistema Único de Saúde - SUS 1,00 0,12100.000,00 304.419,00(21901) - FES/Unidade
Central 8,6535.187,001,00

37,00
Numero de
turmas
executadas

3.628.302,77unidade

(4390) - Qualificação e
Formação de Profissionais de
Nível Médio Técnico na Área de
Saúde

43,00 0,42350.000,00 8.553.836,13(21901) - FES/Unidade
Central 2,033.628.302,770,86

217,00Município
beneficiado 224.395,00unidade(4576) - Controle, Regulação,

Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 217,00 1,00800.000,00 224.739,00(21901) - FES/Unidade
Central 1,00224.395,001,00

13,00
Número de
turmas
executadas

1.399.720,20Unidades
(4754) - Implementação da
Politica de Educação
Permanente

10,00 0,491.130.000,00 2.882.637,33(21901) - FES/Unidade
Central 2,681.399.720,201,30

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: SISPCA/SIAFEM

0,94Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,65

O programa está em consonância com as diretrizes do Governo, tendo suas ações de Planejamento do SUS, Educação Permanente, estruturação das Regionais de Saúde, Unidade Gestora de Controle, Regulação,
Avaliação, Auditoria e Ouvidoria e Controle Social, fortalecendo o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde, na formação, educação permanente, qualificação e valorização dos trabalhadores e trabalhadoras,
ampliando a prestação dos serviços de saúde do SUS, favorecendo a humanização e o acesso aos serviços de saúde. Quanto ao(s) indicador(es) de Desempenho Intermediário, são necessários para evidenciar a
importância do planejamento para a gestão, assim como para a mensuração do atendimento disposto nas normas do SUS. No que se refere aos índices de eficácia, o programa obteve índice 1,0, levando-o ao patamar de
não eficaz por apenas 0,06, sendo uma diferença insignificante em relação ao resultado alcançado, o que demonstra os esforços realizados pelas equipes técnicas no alcance das metas físicas programadas, conforme
planejadas na Programação Anual de Saúde 2018. O índice de eficiência foi maior que >1,0, levando-o ao patamar de muito eficiente.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

19, 21, 22, 24, 25, 29, 31 e 37.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?



O Programa  é voltado para Estratégia de Implementação Contratação de Consultorias Técnicas; Formulação de Plano Estadual coerente com as diretrizes emanadas da Política Nacional de Saúde , dos Conselhos Estadual
de Saúde, Saneamento e Sobre Drogas, do Plano Diretor de Regionalização da Assistência; Desenvolvimento do Sistema de Saúde por meio da melhoria dos instrumentos de Gestão e de Ampliação de métodos
diagnosticado no SUS; Descentralização da Gestão da Secretaria de Estado da Saúde para as Unidades Regionais; Desenvolvimento dos Recursos Humanos da área da Saúde por meio da formação e capacitação;
Fortalecimento das instâncias de Controle Social, Conselhos,Ouvidoria;

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O programa foi planejado de acordo com os atributos necessários para sua concepção (coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e o controle dos programas na área de saúde pública) e vem
contribuindo para o alcance da diretriz de Governo, na medida em que através da execução das suas ações vem garantindo à população o acesso com qualidade aos serviços de atenção básica e especializada em saúde,
com foco na integralidade do atendimento; prestando orientação e assessoria técnico às gestões municipais na elaboração dos instrumentos de Gestão do SUS (Planos Municipais de Saúde, Programação Anual de Saúde,
Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório Anual de Gestão); promovendo a qualificação e a educação permanente das equipes para Agentes Comunitários em Saúde, Gestores Municipais, técnicos de
saúde, Capacitação de Profissionais em Informação e Informática;  disponibilizando apoio técnico suficiente  para os  217 municípios para aperfeiçoar os mecanismos de gestão, regulação, avaliação, auditoria e ouvidoria do
SUS. As ações foram submetidas, analisadas, apreciadas e votadas pelo Conselho Estadual de Saúde (CES). Concluímos que o Programa foi favorável na medida em que muito contribui ao desenvolvimento de ações para
a melhoria dos indicadores do Estado.
Para 2019, Formar os Agentes Comunitários de Saúde em, pelo menos, 35% dos municípios no Curso Técnico Agente Comunitário de Saúde Etapa Formativa II e III; Implementar o Plano Estadual de Educação Permanente
em Saúde contemplando 50% das ações previstas

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência mais não foi eficaz  no programa. É importante destacar que por causa da Ação 2754, que executou 50% do planejado, o programa obteve índice < 1,0, levando-o ao
patamar de não eficaz por apenas 0,06, sendo uma diferença insignificante em relação ao resultado alcançado.
O Programa foi desenvolvido com o objetivo de sanar as fragilidade no processo de planejamento da saúde, bem como, nos processos de controle, regulação e avaliação do Sistema Estadual de Saúde. A sua manutenção
é de grande importância, por apresentar seus atributos  bem definidos e por se fazer necessário, tendo em vista que o maior beneficiário da continuidade das ações sistemáticas de planejamento ainda é o Governo do
Estado e a continuidade de suas ações permanecem compatíveis com a solução problema que o justificou.
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(0325) - Gestão de Políticas para as Mulheres

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Mulher

Problema: Baixa cultura de avaliação e monitoramento entre os(as) gestores(as) públicos, especialmente os que estão ligados à execução direta dos programas e serviços; Ausência de instâncias específicas de pactuação
e de uma agenda institucional de avaliação; Baixo financiamento de atividades de avaliação e monitoramento das políticas públicas; Espaços de co-gestão com pouco apoio técnico e com necessidade de capacitação
sistemática de seus membros, tanto do governo quanto da sociedade civil, que qualifique sua atuação, de forma organizada, funcionando bem, mobilizados e representativos.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 205.000,00 Atual: 418.226,68  Variação(%): 104,01

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Coordenar o planejamento, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas setoriais e controle dos programas na área de políticas para as mulheres.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
205.000,00 418.226,68 296.112,06 253.142,06 238.328,41

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

25,00ação realizada 21.101,50unidade
(4590) - Fortalecimento da
Gestão do Conselho Estadual
da Mulher

25,00 0,8550.000,00 24.785,00(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 1,1721.101,501,00

1.773,00Ação Realizada 69.439,36unidade
(4591) - Melhoria Contínua da
Gestão Estadual e
Transversalidades nas Politicas

544,00 0,7275.000,00 92.559,60(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 4,5466.409,963,26

16,00ação realizada 18.876,70unidade

(4804) - Fortalecimento e Apoio
a Institucionalização de
Organismos Municipais de
Politicas para as Mulheres - NR

28,00 0,3530.000,00 26.233,96(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 1,619.283,600,57

36,00ação realizada 186.694,50unidade
(4805) - Participação das
Mulheres nos Espaços de
Poder e Decisão

20,00 0,5750.000,00 274.648,12(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 3,16156.347,001,80

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: SISPCA/SIAFEM

1,66Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,62

A avaliação efetuada da relação entre a meta física e financeira do programa indica o valor da eficácia 1,66 que na escala de valoração adotada na metodologia dessa avaliação revela que o programa foi eficaz. Já o que se
refere a eficiência a avaliação também foi bem positiva visto que a escala de valoração acusa o valor de 2,62 o que significa muito eficiente.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?



Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Em relação ao desenvolvimento das ações ligadas ao Programa de Gestão de Políticas para as Mulheres a SEMU, nos anos de 2016 até 2018 o Maranhão atingiu o quantitativo de 89 Organismos Municipais de Políticas
para as Mulheres, dentre Secretarias, Coordenações e Departamentos, resultado de diálogo permanente e apoio à municipalidade em formação e capacitações técnicas, bem como fortalecimento institucional local das
Redes de Atendimento, coloca nosso Estado em posição de destaque no cenário nacional das políticas públicas para as mulheres.
Em relação ao fortalecimento de instâncias de participação popular e controle social, o Conselho Estadual da Mulher – CEM, também nos anos de 2016 a 2018, não se deteve a apenas as articulações compartilhadas de
macro política, exemplo da Plataforma Mais Mulheres na Política, Mais Políticas para as Mulheres, mas também na execução conjunta de ações que permitem o diálogo direto das mulheres de todos os territórios
maranhenses, apresentando suas realidades à Conselheiras do CEM e Técnicas da SEMU por onde passa a Itinerância da Mulher Maranhense, sendo uma importante estratégia de fomento à criação de mais OPMs, de
Ouvidorias Municipais e Conselhos Municipais da Mulher.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa.
O programa foi criado com o objetivo de coordenar o planejamento, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas setoriais e controle dos programas na área de políticas para as mulheres. A manutenção do
mesmo é importante, por apresentar coerência entre os atributos qualitativos e quantitativos e por seus resultados encontrar-se em consonância com os objetivos a serem alcançado.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

2.050,00Pessoa
atendida 194.000,00unidade(4756) - Assistência às Famílias

Carentes 3.397,00 0,60500.000,00 321.500,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

1,00194.000,000,60

0,00
Infraestrutura e
ou equipamento
implantado

2.497.500,60unidade
(3250) - Implantação de
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Rural

20,00 0,131.000.000,00 7.500.000,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,00999.000,240,00

0,00Infraestrutura
recuperada 820.009,00unidade

(3256) - Recuperação de
Estruturas para o
Desenvolvimento Rural

1,00 0,000,00 1.050.000,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 8.634.392,45Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,851.375.000,00 8.795.048,00(15112) - Gerência de

Inclusão Socioprodutiva 0,007.450.092,120,00

583,00Pessoa
atendida 1.257.316,23unidade

(4787) - Fomento a
Empreendimentos Produtivos
aos Quilombolas, Indígenas e
demais povos

1.560,00 0,20500.000,00 1.746.124,88(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 1,87348.691,880,37

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: SISPCA/SIAFEM

0,24Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,72

O Programa Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania obteve como média da eficácia de 0,24, fortemente influenciado pelos não resultados alcançados nas ações 3250 e 3256. Por outro lado, o resultado obtido na
ação 4787, provém do público meta trabalhado no exercício anterior, haja vista, que o beneficiário passa por quatro etapas da ação - apoio, equipamentos, treinamento e capacitação, cuja emancipação se dá no exercício
orçamentário seguinte. Portanto existe uma incongruência no dimensionamento da meta quando planejada, porque a saída do programa se encerra com avaliação sobre o incremente de renda e fortalecimento dos
empreendimentos produtivos individuais ou familiares. Com relação a execução financeira cujo índice é de 0,72, com média eficiência, isto é, com mais recursos o resultado foi modesto, contribuirão as ações 4756 e 4787,
enquanto que ações 3256 e 3250, teve parte dos recursos inscritos em RAP´S, bem como, obras de engenharia em andamento e aquisição de equipamentos para atendimento da ação 4787, cujo resultados serão
apropriados no exercício de 2019.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Compromisso para o Maranhão Seguir em Frente.
31. Expandir o Plano Mais IDH, a partir do planejamento estratégico com
enfoque territorial, garantindo a integração e  estruturação  de  redes  de políticas públicas municipais e regionais.
37. Expandir o programa Maranhão Quilombola para as regiões onde já existem quilombos certificados, por meio da implementação   de  políticas estratégicas focadas no acesso à terra; infraestrutura e qualidade de vida;
desenvolvimento local; inclusão produtiva e direito à cidadania.
Compromissos  Transversais
46. Instituir os Polos de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura, com infraestrutura, logística e tecnologia ajustadas às condições territoriais. (CANAIS DE ACUMULAÇÃO)
63. Trabalhar na ampliação do saneamento básico no estado, em parceria com os municípios,     através da expansão de sistemas de abastecimento d’água e implantação de serviços de esgoto.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0595) - Escola Digna

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Educação

Problema: O sistema público de ensino na Educação Básica não atende à demanda da sociedade maranhense.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.665.695.587,00 Atual: 2.232.347.906,14  Variação(%): 34,02

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir educação pública digna e de qualidade.

Público-Alvo: Obrigação estatal de garantir e ampliar o acesso e a permanência na escola e de proporcionar a melhoria contínua - da qualidade da Educação Básica para viabilizar o desenvolvimento humano. -

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
1.665.695.587,00 2.232.347.906,14 1.994.772.269,63 1.883.119.621,61 1.824.961.415,04

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover e ampliar o acesso à educação de qualidade e o desenvolvimento da capacidade de produção, absorção, difusão científica, tecnológica e inovação, garantindo a cidadania e ampliando as capacidades da
população.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

19,00Unidade escolar
dignificada 5.439.210,27unidade

(3254) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Fundamental e suas
Modalidades

21,00 0,676.100.000,00 6.693.213,00(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 1,354.500.838,240,90

61,00

Unidade escolar
construída,
ampliada,
reformada ou
adaptada

100.999.193,48unidade

(3255) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Médio e suas
Modalidades

109,00 0,5348.000.000,00 141.524.495,72(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 1,0674.480.968,140,56

0,00Medido pela
despesa 1.182.920,00Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,001.188.000,00 1.188.000,00(17101) - Secretaria de

Estado da Educação 0,001.182.461,000,00

11.324,00Profissional
formado 1.267.115,09unidade

(4729) - Formação Continuada
dos Profissionais do Ensino
Médio e suas Modalidades

11.065,00 0,28840.000,00 4.232.296,33(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 3,681.176.597,431,02

15.912,00Profissional
formado 8.878.346,47unidade

(4738) - Formação Continuada
dos Profissionais do Ensino
Fundamental e suas
Modalidades

11.219,00 0,21330.000,00 17.501.543,77(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 6,653.734.601,461,42

38.719,00Aluno Atendido 602.278.092,18unidade
(4741) - Fortalecimento do
Ensino Fundamental e suas
Modalidades

32.636,00 0,94607.174.401,00 629.239.254,94(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 1,26593.997.544,851,19

19.656,00Pessoa
alfabetizada 10.437.635,84unidade

(4747) - Democratização da
Alfabetização no Ensino
Fundamental e na Educação de
Jovens, Adultos e Idosos

26.575,00 0,351.021.600,00 28.685.301,64(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 2,1110.053.171,740,74

284.415,48Aluno atendido 1.162.742.019,80unidade
(4748) - Fortalecimento e
Universalização do Ensino
Médio e suas Modalidades

273.601,00 0,91978.728.046,00 1.240.488.336,75(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 1,141.127.083.870,181,04

23.324,00Aluno avaliado 98.333,00unidade
(4811) - Avaliação Institucional
da Aprendizagem no Ensino
Médio e suas Modalidades

24.720,00 0,98100.000,00 100.000,00(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 0,9698.333,000,94

3.130,00aluno atendido 406.475,72unidade
(4847) - Apoio ao Processo de
Ensino-Aprendizagem na
Educação Especial

3.516,00 0,311.312.345,00 1.312.345,00(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 2,87406.475,720,89

17.389,00aluno atendido 1.323.158,00unidade(4848) - APOIO À EDUCAÇÃO
INFANTIL 19.085,00 1,000,00 1.323.158,00(17101) - Secretaria de

Estado da Educação 0,911.323.158,000,91

17.287,00jovens e adultos
escolarizados 1.721.575,20unidade

(4849) - Fortalecer o
Atendimento da Educação de
Jovens e Adultos

25.716,00 0,782.037.197,00 2.199.195,52(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 0,861.721.575,200,67

0,00Unidade escolar
dignificada 0,00unidade

(3254) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Fundamental e suas
Modalidades

1,00 0,00340.800,00 0,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 0,000,000,00

1,00

Unidade escolar
construída,
ampliada,
reformada ou
adaptada

225.002,03unidade

(3255) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Médio e suas
Modalidades

1,00 1,00364.198,00 225.013,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 1,00225.002,031,00

1.310,00

Cidadão
qualificado
profissionalment
e

326.226,64unidade(4617) - Iniciação Profissional 1.432,00 0,91110.000,00 327.100,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 1,00299.203,340,91

2.665,00Aluno atendido 669.906,18unidade
(4741) - Fortalecimento do
Ensino Fundamental e suas
Modalidades

1.941,00 1,00554.000,00 670.568,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 1,37669.906,181,37

2.935,00Aluno atendido 291.181,45unidade
(4748) - Fortalecimento e
Universalização do Ensino
Médio e suas Modalidades

2.554,00 0,92287.000,00 291.182,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 1,25268.681,451,15

23,00Aluno atendido 4.995,00unidade(4815) - Incentivo à Ciência e à
Pesquisa e Aplicação das 27,00 0,8158.000,00 6.190,00(17203) - Fundação Nice

Lobão 1,064.995,000,85



Tecnologias

0,00jovens e adultos
escolarizados 0,00unidade

(4849) - Fortalecer o
Atendimento da Educação de
Jovens e Adultos

563,00 0,0050.000,00 0,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 0,000,000,00

60,00Unidade escolar
dignificada 41.665.531,44Escolas

(3254) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Fundamental e suas
Modalidades

150,00 0,4317.100.000,00 53.992.198,63(17901) - Fundo Escola
Digna 0,9423.008.265,750,40

17,00

Unidade escolar
construída,
ampliada,
reformada ou
adaptada

54.815.351,84Escolas

(3255) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Médio e suas
Modalidades

34,00 0,380,00 102.348.513,84(17901) - Fundo Escola
Digna 1,3238.883.972,900,50

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

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,82Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,54

Considerando o aspecto eficácia, no cumprimento das metas estabelecidas, ou seja, a relação entre as entregas realizadas ao final do exercício e a quantidade total prevista para o mesmo, verifica-se um índice de 0,82 o
que corresponde a uma média eficácia, contundo, quando comparadas aos exercícios anteriores constata-se uma evolução total média desta de 32% em relação a 2016 e de 25% em relação a 2017, logo na composição da
relação média de eficácia é possível verificar que ações voltadas à Formação de Profissionais sejam do Ensino Fundamental e Médio e as ações voltadas ao Fortalecimento do Ensino tanto no âmbito da SEDUC (17101),
quanto na Fundação Nice Lobão (17203) são consideradas eficazes com índices superiores a 1,00. Ao analisar a escala de valoração do aspecto eficiência, o valor de 1,47 indica uma eficiência alta e superior as apurações
de 2016 e 2017, sendo respectivamente maior em 15% e 25%. Tal indicador revela portanto, que houve uma menor aplicação de recursos orçamentários e financeiros para obtenção dos produtos que compõem cada ação.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

São os compromissos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e
9.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A necessidade de continuidade das atividades voltadas à Ampliação e Modernização da Rede Física, sobretudo, as voltadas à Educação Infantil e Ensino Fundamental em colaboração com os municípios, possibilitando,
melhor formação e aprendizado do indivíduo na Educação Básica. A ampliação do atendimento voltado à alfabetização de jovens e adultos, por meio do "Sim, eu Posso" estendendo o programa aos demais municípios com
altos índices de analfabetismo. Ampliar as ações do Mais IDEB, cujo objetivo é alavancar o indicador de aprendizado nos municípios que apresentam grande deficiência para o mesmo com ações pedagógicas e
regularização do fluxo escolar. Somado a estas ações a ampliação da rede de ensino em tempo integral, sejam através do Centros de Ensino Médio, cuja meta é atingir o número de 150 escolas, sejam através dos IEMAS
com o Ensino Médio Técnico em Tempo Integral, onde pretende-se implantar 100 novas unidades.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?



Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

É possível que dentro da atual conjuntura seja necessária a inclusão de ações específicas para determinada finalidade.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

As ações estruturantes desenvolvidas no período caminharam em consonância com as propostas do Plano Plurianual para o período de 2016-2019, cujas ações e refletem o Planejamento Estratégico da Secretaria. Os
resultados alcançados e avaliação dos processos empregados, com vistas ao aprimoramento do trabalho realizado, considerando que, embora muitos avanços, a educação tem ainda muitos e grandiosos desafios a
enfrentar.
Neste período foi perceptível os resultados positivos e os ganhos decorrentes destes, tais impactos proporcionaram à Educação Pública uma significativa elevação dos indicadores, sobretudo, quando comparados a
resultados anteriores no mesmo intervalo temporal, dentre as ações que possibilitaram tal avanço, podemos citar:
•Valorização da Carreira Docente (Realização de concursos, concessão de gratificações, reajustes e formação continuada nas diversas modalidades);
•Melhoria da Infraestrutura (Atendimento escolar em espaços qualificados com móveis, equipamentos e material didático adequado às especificidades de cada modalidade);
•Fortalecimento do Ensino (Destaques para ampliação do atendimento por meio do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar e aquisição de novos ônibus escolares beneficiando 90 municípios);
•Democratização da Alfabetização (Promovendo sobretudo o atendimento a quase 50.000 pessoas, por meio do “Sim, eu Posso” priorizando os municípios de menor IDH);
•Avaliação do Ensino e Ampliação dos Indicadores Educacionais (Com uso de ferramentas de avaliação e simulados foram atendidos mais de 250.000 estudantes com excelentes resultados nos indicadores de rendimento
escolar desde 2016, sobretudo, com a queda na reprovação (35%) e no abandono escolar (27%) e elevação na aprovação (8%).
Todas as ações desenvolvidas tiveram como objetivo superar as desigualdades educacionais no Estado, contudo, percebe-se que ainda há muito a se fazer, considera-se nesse contexto que atingir todo o território em suas
especificidades demanda tempo e recursos suficientes para se atingi-lo, sendo assim, a continuidade do programa com a gestão em elementos específicos, é essencial para conduzir o processo a resultados ainda mais
positivos.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema, bem como maior detalhamento de informações.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
As ações 3255, 4738, 4747, 4849, 3254, 3255, 4741, 4815 e 4849 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Observamos que a ação 4849 (CINTRA) não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessa ação para o PPA 2020-23. Ressalta-se que o CINTRA transformou-se em unidade do IEMA.
As ações 3255, 4747, 4849, 4741, 4849, 4815, 3254 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real
capacidade de execução do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
No que se refere à eficiência, foi observado índice satisfatório do programa.
Foi apurado baixo índice de eficácia do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange à sua continuidade para o PPA 2020-23.
Ao longo de quatro anos, o Programa Escola Digna se consolidou como macropolítica educacional do Maranhão, desenvolvendo várias ações referentes às reformas e construção de espaços escolares dignos, e também a
retomada de ações formativas para os profissionais da educação, o que torna o Programa muito abrangente, podendo ser reformulado com o desmembramento das ações de sua macropolítica, o que possibilitará maior
controle e acompanhamento na execução das ações e tendo, portanto, maior eficácia.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0577) - Mais Segurança

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Segurança Pública

Problema: Alto índice de crimes violentos letais intencionais, tráfico de drogas e deficit de unidades do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, tanto na capital quanto no interior do estado.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.055.912.893,00 Atual: 1.102.958.794,88  Variação(%): 4,46

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir a preservação da vida e a incolumidade das pessoas, por meio de políticas públicas multissetoriais, com ênfase na redução da criminalidade.

Público-Alvo: Sociedade em geral

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
1.055.912.893,00 1.102.958.794,88 1.070.725.686,47 1.055.659.517,06 1.022.267.853,71

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Garantir a Defesa Social, reestruturando o Sistema de Segurança Pública e Penitenciário.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

35,00Unidade
concluída 8.953.078,42Unidades

(3226) - Implantação e
Modernização de Unidades do
Sistema de Segurança Pública

81,00 0,6715.201.893,00 11.236.928,00
(19101) - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública

0,647.558.186,530,43

338,00Unidade
aparelhada 4.713.832,43Unidades(3252) - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica 357,00 0,404.999.000,00 10.203.013,49
(19101) - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública

2,364.097.330,630,95

699,00Servidor
capacitado 148.865,95unidade

(4733) - Valorização, Formação
e Capacitação dos Profissionais
da Segurança Pública

170,00 0,99150.000,00 150.000,00
(19101) - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública

4,14148.865,954,11

38,00evento
realizado 21.345.418,28unidade(4831) - Prevenção a

Criminalidade 44,00 0,5523.461.000,00 35.618.613,39
(19101) - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública

1,5619.679.359,190,86

94.041,00
Ocorrências
atendidas com
resolutividade

61.826.532,04unidade(4832) - Repressão a
Criminalidade 130.000,00 0,8940.500.000,00 61.841.691,00

(19101) - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública

0,8254.787.112,380,72

61,00Unidade
aparelhada 0,00Unidades(3252) - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica 61,00 0,00300.000,00 0,00(19102) - Polícia Civil 0,000,001,00

0,00medido pela
despesa 7.323.477,28Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,977.000.000,00 7.500.000,00(19102) - Polícia Civil 0,007.253.751,320,00

217,00Município
seguro 498.937,00unidade(4493) - Apoio e Segurança ao

Processo Eleitoral 217,00 1,00500.000,00 500.000,00(19102) - Polícia Civil 1,00498.937,001,00

216,00
Operação
policial
realizada

365.030,00unidade(4700) - Prevenção do Crime 849,00 0,733.500.000,00 500.000,00(19102) - Polícia Civil 0,35365.030,000,25

711,00Servidor
capacitado 199.980,00unidade

(4733) - Valorização, Formação
e Capacitação dos Profissionais
da Segurança Pública

711,00 1,00200.000,00 200.000,00(19102) - Polícia Civil 1,00199.980,001,00

0,00Unidade
concluída. 7.772.538,20unidade

(3226) - Implantação e
Modernização de Unidades do
Sistema de Segurança Pública

2,00 0,573.438.000,00 10.936.656,00(19110) - Polícia Militar do
Estado 0,006.187.623,200,00

0,00Medido pela
despesa 900.540.727,23unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,00908.799.552,00 903.572.191,00(19110) - Polícia Militar do

Estado 0,00900.479.574,380,00

217,00município
assegurado. 3.761.142,15unidade(4493) - Apoio e Segurança ao

Processo Eleitoral 217,00 1,004.000.000,00 3.774.488,00(19110) - Polícia Militar do
Estado 1,003.761.142,151,00

25.400,00
operação
policial
realizada

38.325.729,48unidade(4700) - Prevenção do Crime 24.104,00 0,9436.953.448,00 39.277.735,00(19110) - Polícia Militar do
Estado 1,1236.835.995,681,05

3.149,42Servidor
capacitado. 10.333.148,79unidade

(4733) - Valorização, Formação
e Capacitação dos Profissionais
da Segurança Pública

4.928,00 0,952.000.000,00 10.797.107,00(19110) - Polícia Militar do
Estado 0,6710.310.614,790,64

2,00Unidade
concluída 840.155,96unidade

(3226) - Implantação e
Modernização de Unidades do
Sistema de Segurança Pública

26,00 0,15400.000,00 998.500,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 0,50152.269,900,08

27,00Unidade
aparelhada 1.714.837,30unidade(3252) - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica 29,00 0,70550.000,00 1.891.872,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 1,341.317.128,000,93

4,00Município
assegurado 129.390,72unidade(4493) - Apoio e Segurança ao

Processo Eleitoral 4,00 0,81160.000,00 160.000,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 1,24129.390,721,00

119,00
Servidor
formado/capacit
ado

195.531,00unidade
(4733) - Valorização,Formação
e Capacitação dos Profissionais
da Segurança Pública

600,00 0,65300.000,00 300.000,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 0,30195.531,000,20

1,00Unidade
concluída 362.905,48Unidades

(3226) - Implantação e
Modernização de Unidades do
Sistema de Segurança Pública

1,00 0,45800.000,00 800.000,00(19902) - Fundo Especial de
Segurança Pública 2,20362.905,481,00

8,00Unidade
aparelhada 1.374.428,76Unidades(3252) - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica 12,00 0,502.700.000,00 2.700.000,00(19902) - Fundo Especial de
Segurança Pública 1,341.338.788,760,67



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: SISPCA/SIAFEM

0,89Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,14

Na escala de valoração a eficiência do Programa Mais Segurança foi atingida por meio das ações estratégicas das instituições que compõem o Sistema Estadual de Segurança Pública, alinhada as diretrizes estratégicas de
governo, embora dentro deste padrão a eficácia ficou a desejar, apesar desse resultado, o Programa Mais Segurança conseguiu atingir o objetivo a que se propôs, com a redução dos homicídios dolosos, em 38%
comparado com o ano de 2017 na Grande Ilha; bem como a redução dos crimes violentos letais intencionais- CVLI, em cuja categoria estão inseridos os crimes de (homicídios dolosos, roubo seguido de morte e lesão
corporal seguida de morte) ocorridos na Grande Ilha do Maranhão, em 39% (2017 - 2018).

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

06 Compromissos do Governo: C15 , C16 ,C17,C18, C19 e C43

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O quantitativo das ações atende a finalidade do Programa Mais Segurança e seus atributos guardam coerência com seus produtos.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Quando da elaboração do PPA 2016-2019 foi apresentado pela Secretaria de Segurança um indicador para o Programa  Mais Segurança , contudo a época da publicação do PPA , constavam outros indicadores  diferentes
do indicador apresentado. Na revisão, foi possível colocar o indicador anteriormente apresentado, como intermediário, qual seja, taxa de CVLI (crimes violentos letais intencionais).

Indicador

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?



Em estudo e avaliação pela equipe da Segurança

Indique a(s) ação(ões) e os atributos que desejam ser alterados; redija sua proposta e justifique.

Considerando que a finalidade do programa ao longo do período de 2016 a 2018 foi atendida com a redução do número de crimes de CVLI (homicídios dolosos, roubo seguido de morte, lesão corporal seguido de morte) que
apresentava em 2016 - 743 crimes em números absolutos, chegando a 2018 com 362 crimes na região da Grande São Luís. Esse resultado, decorre das ações do Programa Mais Segurança, a saber: prevenção e controle
da criminalidade, repressão qualificada, aparelhamento das polícias, capacitação e valorização dos profissionais da segurança, implantação e modernização das unidades em continuidade nos dias atuais.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema, sendo necessário um maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Concordamos e aprovamos a proposta de alteração do indicador.
Quanto à execução física e financeira das ações do programa, “Observamos que a Ação 3252 (P.CIVIL) não houve a execução orçamentária e financeira. E apresentou um descompasso na execução, sendo realizada a
meta física sem a  movimentação de recursos na ação. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício. ”
O programa contempla ações de prevenção e repressão à criminalidade, bem como, Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança e Aparelhamento e Estruturação Tecnológica. Quanto às ações
citadas, estas têm o maior aporte de recursos centralizado na SSP, que recebe as demandas de suas unidades, e gerencia os investimentos, faz as aquisições e distribuição dos equipamentos. Por outro lado, as ações de
prevenção à criminalidade são realizadas em geral, de forma integrada entre as unidades do sistema, em razão desta ação ser um dos pilares do Pacto pela Paz, sendo realizadas pelas polícias civil e militar, de forma
integrada, contemplando a intersetorialidade, bem como ação de formação e valorização de policiais.
Nos últimos 3 (três) anos, o programa contribuiu para o alcance da diretriz do governo dentro do esperado, destacando-se avanços no reaparelhamento das polícias com o incremento da frota de veículos, a implantação do
Laboratório Forense - ILAF e do Instituto de Genética Forense, Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro, além de algumas obras de construção e reformas concluídas. Dentre os benefícios que o programa
gerou para a sociedade, podemos destacar: a presença mais efetiva do policiamento ostensivo; a redução dos índices de criminalidade, produzindo maior sensação de segurança à população; a elucidação de crimes com
autoria definida e o aumento das ações preventivas, a partir do Pacto pela Paz, que é um programa estratégico do Governo e tem como eixo norteador ações de prevenção à criminalidade, com a participação da sociedade
civil organizada e representada pelos Conselhos Comunitários pela Paz.
Considerando que ao longo do período de 2016 a 2018 , houve um a redução do número de crimes de CVLI (homicídios dolosos, roubo seguido de morte, lesão corporal seguido de morte) e esse resultado, decorre das
ações do Programa Mais Segurança, tais como: a prevenção e controle da criminalidade, repressão qualificada, aparelhamento das polícias, capacitação e valorização dos profissionais da segurança, implantação e
modernização das unidades em continuidade nos dias atuais. Portanto, segundo o órgão há um indicativo de continuidade do programa para o próximo PPA.
Diante dos resultados apresentados, e em função da apuração dos altos índices de eficiência e eficácia do programa nos anos de 2016 e 2017. E no exercício 2018, considerado muito eficiente, porém com baixa eficácia.
Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-2023. ”



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0575) - Mais Vida no Trânsito

Unidade Executora: Departamento Estadual de Trânsito

Problema: Elevados índices de acidentes de trânsito.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 181.183.813,00 Atual: 181.183.813,00  Variação(%): 0,00

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Reduzir os índices de acidentes de trânsito, aprimorando as políticas de educação para o trânsito, a fiscalização e o atendimento ao público.

Público-Alvo: Pedestres e condutores de veículos.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
181.183.813,00 181.183.813,00 149.176.825,10 143.844.826,95 134.913.286,63

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Nenhuma diretriz associada ao programa



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Unidades
instaladas 0,00unidade

(3222) - Expansão e
Estruturação das Unidades de
CIRETRANs e Postos de
Atendimento

2,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 0,000,000,00

0,00
Unidade
Operacional
Implantada

0,00unidade
(3265) - Implantacao de
Unidades de Fiscalizacao nas
Rodovias Estaduais

0,00 0,005.180.000,00 0,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 0,000,000,00

829.830,00Veículo
licenciado 1.053.121,20unidade(4009) - Licenciamento de

Veículos 873.271,00 0,402.611.952,00 2.613.952,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 2,401.033.121,200,95

156.710,00Condutor
habilitado. 20.751.637,83unidade(4010) - Habilitação de

Condutores 426.002,00 0,8334.148.601,00 24.927.762,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 0,4420.677.381,800,37

28.534,00Veículos
fiscalizados. 2.118.718,90unidade(4189) - Fiscalização do

Trânsito e de Veículos 20.800,00 0,643.311.714,00 3.311.714,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 2,142.118.718,901,37

0,00Medido Pela
Despesa 121.045.516,20unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,82115.709.309,00 141.278.549,00(19201) - Departamento

Estadual de Trânsito 0,00115.902.741,540,00

2.160,00Campanhas
educativas. 3.199.559,44unidade(4608) - Educação para o

Trânsito 114,00 0,555.623.000,00 5.623.000,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 34,303.106.231,5418,95

0,00Unidade em
funcionamento 1.008.271,53unidade

(4688) - Manutenção das
Unidades de CIRETRANs e
Postos de Atendimento

15,00 0,415.599.237,00 2.428.836,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 0,001.006.631,970,00

0,00municipio
sinalizado 0,00unidade(4834) - Implementacao do

Codigo do Transito Brasileiro. 0,00 0,008.000.000,00 0,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

2,70Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 4,91

Tendo, o programa, alcançado média de eficácia de 2,70 e 4,91 de eficiência; considerando-se, ainda, que a escala de valoração adotada define ser eficaz a média >= 1,0 e muito eficiente > 1,0 conclui-se que o programa
alcançou eficácia e eficiência (muito boa). O indicador adotado para avaliação do programa utiliza o índice de mortes por acidente de trânsito, o qual registrou redução para o período, o que possibilita afirmar o sucesso das
campanhas educacionais e fiscalização implementadas. Por fim, é possível afirmar que o orçamento previsto para a execução das ações foi suficiente, tanto no aspecto qualitativo, quanto no quantitativo.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

"28. Realizar ações para conscientizar a população sobre os acidentes de trânsito e outros agravos por causas externas, por intermédio da criação de comitê de prevenção e acompanhamento da mortalidade por acidente de
trânsito em cada região de saúde."

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O programa está ativo e bem estruturado, contendo um público alvo corretamente caracterizado, com objetivo compatível para a solução do problema e contemplando ações bem definidas para mensuração das metas. As
ações são pensadas e desenvolvidas em um contexto intersetorial, iniciando na convocação dos servidores de outros setores, que participam diretamente de todas as ações, principalmente as externas. Além disso, o
departamento faz um trabalho de articulação com outros órgãos e entidades como: Secretaria Estadual e Municipal de Educação e Saúde / Campanha SOS Vidas/ Escolas/Secretaria Estadual de Esporte/Vida no trânsito/
PRF, entre outros, para que, de fato, o programa tenha um resultado qualitativo, alcançando os objetivos do programa, porém, as diretrizes do PDS não contemplam o programa.
O programa tem autonomia gerencial, pois as ações são desenvolvidas de acordo com as atividades das SUB-AÇÕES: GESTPROGMAN, LICENCIAVEI, HABICONDVEI, FISCATRAVEI, EDUCATRANS, MANUCIRET,
formando parcerias com outras instituições, tais como: Polícia Militar, Guarda Municipal, PRF, CPRV (PMMA), e SENAT, para implementação do programa nas campanhas Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito,
Curso de aperfeiçoamento para mototaxista, motofrentista, além de outras voltadas para a educação para o trânsito, contendo infraestrutura e logística, materiais e equipamentos em qualidade e quantidade suficiente para a
devida implantação, para atender as necessidades do programa. O orçamento foi suficiente para o cumprimento das metas, conforme previsto na programação orçamentária aprovada, desta forma, atendendo todas as
demandas solicitadas no plano de atividade específico das ações desenvolvidas.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Sim

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Ações relacionadas aos Programas CNH Jovem e Rural, que serão incorporadas ao Programa CNH Social, em estágio de desenvolvimento, quando da sua implementação. O novo Programa atingirá um espectro maior da
população com seus benefícios.

Em caso de resposta positiva, quais ações o órgão pretende excluir?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Das Ações relacionadas ao Programa CNH Social, após sua implementação.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O Programa MAIS VIDA NO TRÂNSITO apresentou um bom desempenho. O indicador formulado demonstrou uma redução dos óbitos decorrentes de acidentes de trânsito, objetivo precípuo do programa.
Para que fossem alcançados os índices revelados pelo indicador do programa, o departamento buscou estratégias para a participação dos beneficiários (Público-alvo) em ações como: Blitz (incluindo a ampliação da LEI
SECA), palestras e oficinas.
Há que se ressaltar, também, outros fatores de sucesso que contribuem para o alcance dos resultados, a valer: além da receptividade do público-alvo nas ações educativas; tais como, estabelecimento de parcerias com
órgãos que integram o sistema de trânsito, como a Polícia Militar, a PRF e os órgãos Municipais de Trânsito, bem como, a qualificação e empenho da equipe. Tais fatores demonstraram-se fundamentais para o alcance dos
objetivos propostos.
As ações desenvolvidas dentro deste programa estão obtendo, portanto, o resultado esperado, sensibilizando as pessoas, por meio do envolvimento da sociedade civil nas campanhas relacionadas à temática e ampliando o
alcance e melhorando os resultados através das parcerias institucionais.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.



6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema, sendo necessário um maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Quanto à execução física e financeira das ações do programa, Observamos que as ações 3222, 3265 e 4834, não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-
2023.
A ação 4608 apresenta realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Dentre os principais resultados apontados pelo programa, durante o exercício 2016 a 2018, citamos: as campanhas de educação para o trânsito, potencializado com a parceria com a Polícia Militar e a Guarda Municipal na
fiscalização do trânsito. Cumpre ressaltar que o DETRAN proporcionou a emissão de carteiras de habilitação de novos condutores, com ênfase a carteiras através do CNH JOVEM e RURAL, constante nas ações do
referido programa. Ademais, há um conjunto de projetos estratégicos, a exemplo da Operação Lei Seca.
Diante dos resultados apresentados pelo órgão, na qual o programa obteve uma avaliação satisfatória nos três últimos anos do Plano 2016-2019, quanto à eficiência e eficácia, Concordamos com a intenção de continuidade
do programa para o PPA 2020-2023, uma vez observadas as recomendações citadas acima.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0597) - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde

Unidade Executora: FES/Unidade Central

Problema: Fragilidade nos índices e indicadores de morbimortalidade associada às condições sensíveis e evitáveis a atenção primária em saúde no Estado do Maranhão.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 75.728.695,00 Atual: 54.545.130,16  Variação(%): -27,97

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover a redução da morbimortalidade com ênfase na mulher, criança, idoso, com controle da hipertensão arterial, diabetes mellitus, hanseníase e uso nocivo de drogas.

Público-Alvo: mulheres, crianças, idosos, pessoas com hipertensão arterial, diabetes mellitus, hanseníase e usuários de drogas, observando a equidade e as especificidades étnico racial.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
75.728.695,00 54.545.130,16 50.751.389,24 50.751.389,24 32.661.537,87

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Garantir à população o acesso com qualidade aos serviços de atenção básica e especializada em saúde, focado na integralidade do atendimento.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

217,00Município
beneficiado 15.273.551,76unidade

(4575) - Implementação da
Política de Alimentação e
Nutrição nos Diferentes Ciclos
da Vida

217,00 0,9515.100.000,00 16.041.488,67(21901) - FES/Unidade
Central 1,0515.273.551,761,00

217,00Município
beneficiado 11.789.320,94unidade

(4610) - Fortalecimento da
Estratégia Saúde da Família -
PSF e Saúde Bucal - PSBU

217,00 0,9238.628.695,00 12.881.431,81(21901) - FES/Unidade
Central 1,0911.789.320,941,00

217,00Município
beneficiado 186.587,52Unidades

(4784) - Implementação da
Politica de Saúde Mental,
Álcool e Outras Drogas

217,00 0,090,00 2.120.274,99(21901) - FES/Unidade
Central 11,36186.587,521,00

30,00municipio
beneficiado 23.501.929,02unidade(4841) - Fortalecimento da

Força Estadual de Saúde 30,00 1,0022.000.000,00 23.501.934,69(21901) - FES/Unidade
Central 1,0023.501.929,021,00

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: SISPCA/SIAFEM

1,00Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 3,63

Estabelecido com o objetivo de promover a redução da morbimortalidade com ênfase na mulher, criança, idoso, com controle da hipertensão arterial diabetes mellitus, hanseníase e uso nocivo de drogas, e considerando as
escolhas técnicas adotadas para a avaliação dos dados relacionados às ações desenvolvidas, o Programa de Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (0597), de acordo com as escalas de valoração, no exercício de
2018, alcançou um resultado eficaz e muito eficiente. No geral, os excelentes índices de eficácia das ações demonstram um processo de trabalho qualificado para o alcance dos municípios a que se destinam as atividades
da ação. Contudo, os baixos índices de eficiência estão ligados, sobretudo, ao período de espera pela licitação, contratação e adequação de nova empresa para executar o Projeto de Fortalecimento da Atenção Primária.
Os seus resultados podem ser explicados da seguinte forma: (a) 4575 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida: destaca-se o fornecimento de 11.871 fórmulas alimentares
infantis especiais para crianças com alergia e/ou intolerância alimentares e a execução efetiva de 07 das 08 atividades previstas na PAS pela Coordenação Estadual de Alimentação e Nutrição; (b) 4610 - Fortalecimento da
Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal: destaca-se o incremento de 73 novas Equipes de Saúde Bucal e 445 Equipes de Saúde da Família, alcançando uma cobertura estadual de 84,12% de Atenção Primária em
Saúde, segundo os dados do Ministério da Saúde; (c) 4784 - Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas: destaca-se o apoio institucional aos 87 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do
Estado, com ênfase na melhoria da qualidade no acompanhamento à pessoa com transtorno mental, e qualificação das equipes no acolhimento ao usuário de álcool e outras drogas; (d) 4841 - Fortalecimento da Força
Estadual de Saúde: destaca-se a atuação constante das Equipes da FESMA nos 30 municípios maranhenses de Menor IDH, contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde municipais e do IDH.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

19, 21, 22, 24, 25, 29, 31 e 37.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?



O Programa foi criado  e desenvolvido de modo a satisfazer às demandas advindas da sociedade. Apresenta consistência entre os atributos qualitativos e quantitativos, capazes de contribuir para a solução dos problema
identificado . Tanto o público alvo das ações como o objetivo e o produto, foram bem definidos para a mensuração das metas estabelecidas, considerando a principal finalidade do programa, que é o fortalecimento da
atenção primária.
A execução do Programa está ligada diretamente às áreas especificas, que definem as suas estratégias de enfrentamento aos problemas apresentados, sempre levando em consideração os norteamentos estabelecidos
pelos gestores setoriais

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

 A Atenção Primária em Saúde (APS) é reconhecidamente um componente-chave dos sistemas de saúde. Esse reconhecimento, fundamenta-se nas evidências de seu impacto na saúde e no desenvolvimento da população,
nos países que a adotaram como base para seus sistemas de saúde. A Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com o CONASS, COSEMS, OPAS, CONASEMS e Gestões municipais, contribuem na redução do número
de óbitos materno e infantil, através da reestruturação na Atenção Primária à Saúde e organização da Rede Materno Infantil, pela Planificação da Atenção à Saúde nas Regiões de Caxias e Timon.A Força Estadual de Saúde
do Maranhão – FESMA, impacta a sociedade dos 30 municípios de menor IDH, promovendo o acesso dos usuários aos serviços de saúde como: melhoria do processo de trabalho na Atenção Primária em Saúde,
investigação de óbitos com uso do método reverso (perpassar por todos os estabelecimentos de saúde onde prestou assistência até o local de ocorrência do óbito), melhorias nas metas de pré-natal, visitas domiciliares de
assistência a gestante e a criança, cobertura vacinal, coleta de PCCU dentre outras; oferta “in loco” de educação permanente para qualificação dos profissionais do município. O compromisso da Secretaria de Estado da
Saúde foi implantar e implementar as ações e serviços de saúde, que contribuíram para garantia dos direitos humanos das mulheres e redução da mobimortalidade por causas preveníeis e evitáveis. Destaca-se o
fortalecimento de atenção básica, desenvolvida pela Estratégia Saúde da Família;  foi contabilizado mais de 150 termos de adesão ao Projeto Farmácia Viva, são mais de 50 municípios com o projeto iniciado, com mais de
38 hortos com plantas medicinais construídos; inaugurou a Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (Sorrir), o maior Centro de Atenção à Saúde Bucal da Região Nordeste. Com 17 consultórios odontológicos,
equipamentos de última geração e 87 profissionais à disposição da população, o Sorrir oferece atendimento de urgência, referenciado e espontâneo, com estrutura para atender mil pacientes por semana, inclusive com
serviço de diagnóstico antecipado de câncer bucal. Em 2018 foram realizadas 33 ações sociais intra e intersetoriais, em alusão ao Dia Nacional de combate e prevenção à Hipertensão Arterial, Semana Mundial da
Alimentação, Semana Mundial de Aleitamento Materno, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nas Caravanas Quilombolas, dentre outras,  destinadas à população em geral e aos servidores da Secretaria de Estado
da Saúde. Na Política de Saúde Mental  foi Implantado  o SISMENTAL em 54 serviços especializados em saúde mental, Implantou o Protocolo Clinico para Urgências em Saúde Mental, apoiar a adesão dos municípios no
que tange a implantação de equipes de saúde prisional na atenção básica; foi Implantado os Centros Sentinelas em Planejamento Reprodutivo, Organização de 03 Centros de Atenção Ambulatorial Especializada para Mulher
e Criança e outros.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa.
O programa tem como sua principal finalidade o fortalecimento da atenção primária e foi desenvolvido para atender as demandas da sociedade. O gerenciamento do mesmo ocorre através das áreas técnicas distintas e
pertinentes ao problema, de forma ascendente desde o planejamento, direcionamento das ações, monitoramento, avaliação e tomada de decisão. A sua manutenção é de grande importância, por apresentar seus atributos
bem definidos, pela própria evolução histórica do Programa em relação aos anos anteriores, por seus resultados encontrar-se em consonância com os objetivos a serem alcançados e  por ser um componente chave dos
sistemas de saúde.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0598) - Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Executora: FES/Unidade Central

Problema: Altas taxas de morbimortalidade de doenças, agravos e permanência de riscos à saúde da população, devido às fragilidades nas ações de Vigilância em Saúde em âmbito estadual e municipal, no que diz
respeito às dificuldades na implantação e implementação dos serviços e programas das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 34.555.815,00 Atual: 47.827.013,66  Variação(%): 38,41

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos, mitigação de riscos a saúde e redução das taxas de mortalidade materna, infantil e outros óbitos por causas
evitáveis.

Público-Alvo: População do Estado

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
34.555.815,00 47.827.013,66 24.560.728,08 24.560.728,08 20.566.754,28

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Garantir à população o acesso com qualidade aos serviços de atenção básica e especializada em saúde, focado na integralidade do atendimento.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

45,00Serviço
descentralizado 0,00unidade

(4565) - Descentralização das
Ações de Vigilância Sanitária e
Vigilância Ambiental

44,00 0,001.102.327,00 817.327,00(21901) - FES/Unidade
Central 0,000,001,02

2.779,00Estabeleciment
o inspecionado 1.984.670,24Unidades

(4789) - Execução das Ações
de Vigilância Sanitária,
Ambiental e Gerenciamento de
Risco

2.740,00 0,642.350.000,00 3.121.508,84(21901) - FES/Unidade
Central 1,601.984.670,241,01

217,00Município
beneficiado 2.258.959,56Unidades

(4795) - Promoção, Vigilância e
Controle de HIV/AIDS,
Hepatites Virais e outras
Doenças Sexualmente
Transmissíveis DST

217,00 0,372.200.000,00 6.066.104,56(21901) - FES/Unidade
Central 2,692.258.959,561,00

217,00Município
beneficiado 19.702.473,28Unidades

(4817) - Vigilância, Prevenção,
Controle de Doenças e Agravos
e Promoção da Saúde

217,00 0,5728.205.258,00 34.823.432,31(21901) - FES/Unidade
Central 1,7719.702.473,281,00

217,00Município
beneficiado 614.625,00Unidades(4818) - Vigilância em Saúde do

trabalhador 217,00 0,20698.230,00 2.998.640,95(21901) - FES/Unidade
Central 4,88614.625,001,00

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: SISPCA/SIAFEM

1,01Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,19

Existem três fatores que contribuíram efetivamente para o alcance dos resultados esperados, como Garantia de financiamento federal, celebração de contratos de apoio logístico complementar para execução das atividades
e Estabelecimento de parcerias para execução das ações planejadas. Em contrapartida, enfrentamos alguns entraves como Financiamento estadual para estruturação dos serviços com investimentos (equipamentos e
obras) insuficiente e morosidade nos processos administrativos para contratação e aquisição., Quanto aos indicadores da Vigilância Epidemiológica, houve redução de casos e óbitos de dengue, chikungunya e Zika,
Hanseníase manteve processo de redução de casos e ausência de surtos de febre amarela e sarampo, com ausência de casos e mantivemos o controle de casos de malária, com ausência de surtos, A execução este
programa gerou diversos benefícios à população do Estado do Maranhão, como redução da morbidade por malária, mobilização da sociedade para o combate aos mosquitos, conscientização da população quanto às ações
de prevenção e controle de doenças, ausência de surtos por doenças imunopreveniveis. Todas as ações que compõem o Programa são desenvolvidas como intuito de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, quando se
contribui para qualificação dos serviços, o alcance é sempre finalístico, pois todas as atividades serão multiplicadas e disseminadas junto à população, os investimentos junto aos municípios demonstram como o Programa
alcança seus objetivos. Dessa forma o principal benefício gerado é a redução nas taxas de morbimortalidade da população. Em relação ao Indicador de Saúde do Trabalhador, em 2018 o Estado teve resultado de 2.884
(dois mil, oitocentos e oitenta e quatro) agravos notificados, superando a meta pactuada, apresentando 99,8% (2.877)agravos com o campo “ocupação” preenchido, decorrentes de175 (cento e setenta e cinco) municípios.
Do total de municípios maranhenses,42 (quarenta e dois) ficaram silenciosos no respectivo indicador. Constatou-se um ponto positivo:a diferença de 22,6% (650) de agravos notificados e aumento de 12% (21)municípios
comparado ao ano de 2017doSISPACTO e do PQA-VS(Fonte: SINAN /SES, 13 de fevereiro de 2019). No âmbito da Vigilância Vigilância em Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária em municípios das 19 regiões de saúde,
foram descentralizadas 45 ações de Vigilância em Saúde Ambiental no Ano de 2018, batendo a Meta proposta que foi de 44 (PPA 2016 A 2019) ações de Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde Ambiental no ano de
2018 em 107,14%. Resultado da Meta alcançada em 2018: Executar Gerenciamento de Risco Sanitário e Ambiental em Produtos, Serviços de Saúde e Áreas Sujeitos a Ação de VISA e VSA nas regiões de saúde. Foram
realizadas 2. 772 Inspeções Sanitárias, e Monitoramento de Alimentos, Água para consumo humano, Saneantes pelos Departamentos de: Produtos, Serviços de Saúde e Vigilância em Saúde Ambiental da SUVISA.
Batemos a META, que foi em 2018 de 2.740 (PPA 2016 A 2019), em 101,17%. No âmbito do Departamento das DST/AIDS e Hepatites Virais, houve um maior fortalecimento da parceria com a sociedade civil na luta contra
a epidemia de AIDS, com maior busca da população em geral pelo diagnóstico precoce através dos testes rápidos, aquisição e distribuição de fórmula láctea para crianças verticalmente expostas, e melhoria do acesso ao
tratamento de pessoas vivendo com HIV e o fortalecimento das ações de prevenção e apoio aos municípios prioritários. O financiamento do Programa é feito com recursos estaduais e federais, estes últimos dispensados
em 12 parcelas mensais. Desde o início do exercício a área prepara as demandas e formaliza via processos administrativos. No geral, a eficiência do programa mostra-se baixa, uma vez que ficamos com várias pendências
de metas de aquisição e contratação de serviços, no que se refere ou ao trâmite licitatório ou ao processo de empenho das despesas, o que impacta no demonstrativo da execução e na estruturação necessária para um
desempenho mais satisfatório e melhoria dos indicadores pactuados.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.



5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

19, 21, 22, 24, 25, 29, 31 e 37.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O Programa foi criado com o objetivo de fortalecer as ações de Vigilância em Saúde visando a prevenção e controle de doenças e agravos, mitigação de riscos a saúde e redução das taxas de mortalidade materna, infantil e
outros óbitos por causas evitáveis. A população maranhense continua apresentando altas taxas de incidência de doenças transmissíveis, como Hanseníase, Tuberculose, Dengue, Chikungunya, Leishmanioses,hepatites
virais, DST/AIDS,  entre outras. Na mortalidade geral, prevalecem doenças crônicas degenerativas como cânceres, cardiopatias, diabetes, hipertensão.Além da exposição da população a riscos, agravos e eventos adversos
decorrentes de produtos, serviços, substâncias e mio ambiente prejudiciais à saúde humana e  do aumento do adoecimento  relacionado ao trabalho. Apesar de alguns avanços no sistema de Vigilância em Saúde, as
fragilidades persistem, principalmente no componente municipal, que é o executor direto das ações. As ações de prevenção, promoção e assistência tem contribuído para atender o programa, através da descentralização de
ações, capacitações, distribuição de insumos, monitoramento das ações, assessoria técnica, normatização, necessitando de implementação de infraestrutura para melhores resultados.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

No âmbito da Vigilância Epidemiológica, o processo de prevenção e controle das doenças foram instituídas parcerias com Instituições Municipais, Estaduais, Federais e da Sociedade Civil Organizada, a exemplo do
enfrentamento da Dengue, Chikungunya, Zika, Febre Amarela, Leishmanioses, Esquistossomoses, Raiva Silvestre, Doenças Diarréicas  e suas consequências, subsidiando o alcance não só das metas estipuladas, mas de
outras atividades emergenciais.  Foram intensificadas ações de vacinação e supervisão para melhoria dos índices de coberturas vacinais e prevenção de surtos de doenças imunopreviníveis, a exemplo de febre amarela,
sarampo, meningite, HPV; para  execução das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador-VISAT, foram realizadas ações educativas e oficinas de trabalho referentes aos protocolos oficiais de doenças relacionadas ao
trabalho, monitoramento e supervisão de indicador em parceria com as demais áreas da Vigilância em Saúde/SES; A Vigilância Sanitária  executou suas ações programáticas no sentido de acompanhar as complexas
demandas em saúde, com base nos enfoques da orientação estratégica do Governo de promoção da saúde e de controle de risco sanitário (proteção), cujos resultados perpassam por: Regulação Sanitária e Ambiental
(controle Sanitário e Ambiental-exame do cumprimento de legislações referentes a produtos e serviços sob Vigilância Sanitária por meio de orientação); supervisão nas Vigilâncias Sanitárias e Ambientais municipais;
realização de inspeção, fiscalização, licenciamento e aplicação de penalidades; monitoramento do Risco Sanitário e Ambiental (coleta, análise de dados, fornecimento de indicadores e controle de resultados);capacitação e
educação em ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental; ); Descentralização de ações de VISA/VSA/VISAT; A DST/AIDS, A taxa de mortalidade por AIDS vem diminuindo sensivelmente, entende-se que a
população vem buscando o serviço de saúde e tendo diagnóstico precoce com a realização dos testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais.
Recomendações:
 No âmbito da Vigilância Epidemiológica, há carência de implementação de infraestrutura como construção e reforma de espaços físicos para sediar serviços específicos como Serviço de Verificação de Óbitos, Central
Estadual de Apoio Logístico de Controle Vetorial e Centrais Regionais de Armazenamento e Gestão de Inseticidas, Componentes Regionais dos Laboratórios de Saúde Pública para descentralização de diagnóstico; melhoria
do parque tecnológico como aquisição de computadores e softwares e expansão da rede lógica

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.



6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
Observamos que a ação 4565 não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23. É importante destacar que mesmo não havendo a execução orçamentária e
financeira a mesma  superou o que fora planejado.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa.
O Programa foi desenvolvido com o objetivo de fortalecer as ações de Vigilância em Saúde visando a prevenção e controle de doenças e agravos, mitigação de riscos a saúde e redução das taxas de mortalidade materna,
infantil e outros óbitos por causas evitáveis. Dentre os fatores que contribuem diretamente para execução do programa é a garantia de financiamento federal, a celebração de contratos de apoio logístico complementar para
execução das atividades e estabelecimento de parcerias. A sua manutenção é de grande importância, por apresentar seus atributos  bem definidos com a exceção do Público Alvo, pela própria evolução histórica do
Programa em relação aos anos anteriores e por seus resultados estarem em consonância com os objetivos a serem alcançados.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0560) - Saneamento Básico

Unidade Executora: FES/Unidade Central

Problema: Baixa Cobertura do Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário na zona rural e em domicílios de pequenas comunidades

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 300.000,00 Atual: 1.069.200,00  Variação(%): 256,40

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Reduzir o déficit do índice de cobertura do saneamento básico do Estado.

Público-Alvo: Sociedade maranhense sem cobertura do saneamento básico rural.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
300.000,00 1.069.200,00 154.206,44 154.206,44 154.206,44

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Garantir à população o acesso com qualidade aos serviços de atenção básica e especializada em saúde, focado na integralidade do atendimento.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00
Módulo
sanitário
implantado

0,00unidade(3132) - Implantação de
Módulos Sanitários Domiciliares 1,00 0,00100.000,00 0,00(21901) - FES/Unidade

Central 0,000,000,00

0,00Unidade
Implantada 0,00unidade

(3148) - Implantação de
Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Água

1,00 0,00100.000,00 0,00(21901) - FES/Unidade
Central 0,000,000,00

0,00Projeto
Elaborado 154.206,44unidade

(3152) - Elaboração de Projetos
de Abastecimento de Água e
Esgoto

1,00 0,14100.000,00 1.069.200,00(21901) - FES/Unidade
Central 0,00154.206,440,00

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: SISPCA/SIAFEM

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

Não houve execução do Programa , uma vez que as Ações 3132 e 3148 estão alocadas na SES. Vale ressaltar, que a ação 3152, ainda está alocada na SES. Porém, houve atraso no cronograma de desembolso do
convênio federal destinados a elaboração dos Projetos Executivos de Sistemas de Água e Esgoto nos municípios do Estado. Quanto ao recurso empenhado e liquidado, se refere ao contrato 158/2013 em seu 4º termo
aditivo que tem como objeto serviços técnicos de engenharia para a elaboração de projetos básicos e executivos de sistema de abastecimento de agua e esgotamento sanitário. Há previsão de encerramento do contrato
ainda em 2019. ,

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Não

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Os resultados previstos neste Programa são imprescindíveis para as populações residentes em comunidades rurais, haja visto a importância do acesso ao serviço de esgotamento
sanitário e abastecimento de água  residenciais, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Em virtude da desvinculação do Programa nessa SES, não há dados recentes no período para uma análise  quali-
quantitativas de avanços do programa.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Sim

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Atualmente a SES não detém responsabilidade para exercer as ações do Programa, que foram atribuídas em outras Secretarias da atual gestão.

Em caso de resposta positiva, quais ações o órgão pretende excluir?



Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Na atual gestão SES, o Programa anda em paralelo com outras Secretarias. Elas conduzem os serviços de infraestrutura, enquanto a SES segue como fiscalizadora quando necessário da ação 3152.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
As ações 3132, 3148 e 3152 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício. Em destaque a ação 3152, que houve execução
financeira, mas não houve nada executado ou planejado.
Observamos que as ações 3132 e 3148 não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
Concordamos com a intenção de não continuidade do programa para o PPA 2020-23, uma vez que foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia.
Deve-se observar a necessidade de excluir o Programa, pois já no exercício de 2016, houve a extinção do setor de saneamento da Secretaria de Saúde - SES e a desvinculação da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão, que passou a integrar a Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Humano - SECID, e no exercício de 2017 não houve a execução do mesmo.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0596) - Saúde para Todos

Unidade Executora: FES/Unidade Central

Problema: Fragilidade na estrutura de atendimento à saúde da população em procedimentos ambulatorial e hospitalar; na política estadual de sangue e hemoderivados; na política estadual de investigação laboratorial de
média e alta complexidade e captação, notificação e distribuição de órgãos. Dificuldade do acesso à população aos serviços de saúde de média e alta complexidade no sistema único de saúde.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.642.160.563,00 Atual: 1.916.960.765,26  Variação(%): 16,73

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Prestar assistência à saúde de média e alta complexidade à população.

Público-Alvo: Usuários do SUS

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
1.642.160.563,00 1.916.960.765,26 1.822.916.539,66 1.791.426.897,77 1.632.025.066,55

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Garantir à população o acesso com qualidade aos serviços de atenção básica e especializada em saúde, focado na integralidade do atendimento.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

15,00Etapa
concluída. 66.044.570,82Percentual

(3128) - Modernização e
Ampliação dos Serviços de
Saúde

18,00 0,4978.615.000,00 109.286.797,00(21901) - FES/Unidade
Central 1,6953.985.121,290,83

248.700,00Pessoa
atendida 21.480.455,28unidade

(4439) - Medicamentos dos
Componentes Especializados e
Estratégicos da Assistência
Farmacêutica e dos Programas
da SES-MA

172.000,00 0,9130.408.620,00 23.730.819,42(21901) - FES/Unidade
Central 1,6021.480.455,281,45

0,00Medido pela
despesa 9.678.998,14unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,0012.679.000,00 9.679.000,00(21901) - FES/Unidade

Central 0,009.678.998,140,00

217,00Município
Atendido 6.698.730,30unidade

(4653) - Medicamentos do
Componente Básico da
Assistência Farmacêutica

217,00 1,0016.034.543,00 6.698.948,00(21901) - FES/Unidade
Central 1,006.698.730,301,00

80.856,00Exames
realizados 19.359.571,04Unidades

(4788) - Politica Estadual de
Investigação Laboratorial de
média e Alta Complexidade

90.000,00 0,9413.403.615,00 20.526.090,13(21901) - FES/Unidade
Central 0,9519.359.571,040,90

17.814.245,00procedimento
realizado 1.648.239.046,93Unidades(4793) - Atendimento a Saúde

da População 24.149.907,00 0,961.434.627.997,00 1.688.998.401,00(21901) - FES/Unidade
Central 0,761.628.998.792,190,74

1.298.043,00Hemocompone
ntes produzidos 48.425.229,53Unidades(4794) - Politica Estadual de

Sangue e Hemoderivados 318.473,00 0,9654.831.788,00 50.288.991,71(21901) - FES/Unidade
Central 4,2348.425.229,534,08

34,00Órgão captado. 0,00Unidades
(4830) - Central de captação,
Notificação e Distribuição de
Órgãos

50,00 0,001.440.000,00 258.000,00(21901) - FES/Unidade
Central 0,000,000,68

0,00procedimento
realizado 2.989.937,62unidade(4630) - Ações de Combate ao

Câncer 0,00 0,37100.000,00 7.473.718,00(21946) - Fundo Estadual de
Combate ao Câncer 0,002.800.000,000,00

0,00evento
realizado 0,00unidade(2947) - Prevenção ao Uso de

Drogas 0,00 0,0020.000,00 20.000,00
(21947) - FUNDO
ESTADUAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

1,07Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,14

Quanto a Eficácia 1, 07, é importante destacar que as ações com menor alcance de meta física estão associadas a fatores externos da equipe técnica desta SES, que, apesar de um esforço subumano de coordenação,
monitoramento e avaliação junto das empresas e prestadores de serviços terceirizados para os quais foram contratados, ainda escapam da nossa governança alguns fatores que dificultaram o cumprimento integral das
metas, tais como nas ações 3128 cujo produto final, são etapas concluídas e 4788 onde a quantidade de exames realizados são enviados fora do prazo. Na ação 4793, cujo produto é procedimento realizado, ainda se tem
a subinserção dos dados de atendimentos por parte de alguns profissionais que prestam o atendimento aos usuários do SUS, logo o quantitativo informado como alcance, pode não expressar o real universo de pessoas e
procedimentos realizados no âmbito dos estabelecimentos de saúde. Na ação 4830 - Central de captação, Notificação e Distribuição de Órgãos, apesar dos esforços do governo com investimento em diversas ações e
campanhas informativas de sensibilização de grande público para estimular a captação e distribuição de órgãos, a cultura da população de adesão a esta necessidade ainda não alcançou o mesmo universo das pessoas
que dependem destes órgãos para viver, ou mesmo apenas sobreviver. Ainda assim, foram realizados em 2018 transplantes de:Transplante de córnea = 241;Transplante de rim =31;Transplante de fígado = 02 Transplante
de tecidos de ossos = 0214 doadores efetivos. Registra-se entre os fatores que mais contribuíram para o alcance dos resultados foram as parcerias estabelecidas ao longo de sua implantação, com os municípios,
instituições públicas e privadas para a prestação de Serviços de Saúde. Por outro lado, destaca-se, ainda, uma fragilidade das gestões municipais em assumir integralmente as redes municipais de atenção à saúde,
demandando, por conseguinte, um grande esforço do Governo em investir, principalmente, nos municípios de menor IDH e nos territórios com menor serviços assistenciais. Mesmo com eficiência de 1,14 que na escala de
valoração classifica-se como muito eficiente, registra-se a implantação de Leitos UTI Adulto e pediátrico, implantação de Serviço de oncologia e nefrologia e cirurgia cárdio vascular principalmente, abertura de novas
oportunidades à saúde da população maranhense

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.



5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

19, 21, 22, 24, 25, 29, 31 e 37.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O programa tem a finalidade de prestar assistência à saúde da população no estado do Maranhão, de acordo com os princípios do SUS e foi concebido e desenvolvido de modo a satisfazer às demandas advindas da
sociedade. Apresenta consistência entre os atributos qualitativos e quantitativos, capazes de contribuir para a solução do problema identificado . Tanto o público alvo das ações, como o objetivo e o produto foram bem
definidos para a mensuração das metas estabelecidas. Considerando que o aumento da demanda por acesso ao atendimento no SUS decorre, principalmente, do crescimento da população, da exposição a doenças infecto-
contagiosas, da baixa renda da população e da migração de um universo considerável de usuários dos Planos Privados de Saúde, torna-se necessária a intensificação de ações que possam contribuir para o fortalecimento
da assistência à saúde e ao mesmo tempo, possibilitem a ampliação do acesso a ações e serviços de média e alta complexidade, reafirmando o problema que gerou este Programa.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O Estado proporcionou aumento de oferta das ações de média e alta complexidade, ampliando o acesso à população. No âmbito da ampliação de atendimento integral, 2.072.566 pessoas receberam atendimentos
especializados através de 4 Unidades hospitalares Macrorregionais construídas e 1 unidade estruturada e ampliada para ofertar atendimentos de média e alta complexidade em municípios do Estado. Construção de
Hospitais de Atenção às Urgências: Hospital Regional Laura Vasconcelos, município de Bacabal (260.922 atendimentos/11 cidades beneficiadas); Hospital de Cajari, município de Cajari; Hospital de Turiaçu, município de
Turiaçu; Hospital de Ribamar Fiquene, município de Ribamar Fiquene Hospitais com leitos de retaguarda e Unidades de Cuidados Intensivos: Hospital Macrorregional Tomás Martins, município de Santa Inês (656.296 atend.
/30 cidades beneficiadas); Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, município de Pinheiro; Hospital De Trauma e Ortopedia – HTO, município de São Luís; Hospital Regional de Caxias Dr. Everaldo
Ferreira Aragão (978.870 atend. /11 cidades beneficiadas); Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto, município de Imperatriz (767.145 atend. /23 cidades beneficiadas); Hospital Geral de Chapadinha; Ampliação de 39 leitos
no hospital Carlos Macieira,Implantação de 08 leitos de UTI Materna na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão; Ampliação da Oferta de mais 20 leitos obstétricas; Implantação do Serviço de Hemodiálise nas
Regiões de Chapadinha, no Hospital Geral de Chapadinha (54 pacientes/mês); Implantação do Serviço de Hemodiálise nas Regiões de Pinheiro, no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, município de
Pinheiro (60 pacientes/mês); Implantação do Serviço de Reabilitação Visual no CER do Olho D’água; Implantação do Serviço de Reabilitação do Transtorno do Espectro Autista no CER do Olho D’água; Implantação da
Talassoterapia no CER do Olho D’água; implantou serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade na área de oncologia/quimioterapia e radioterapia, que incluem internações e procedimentos como
consultas, exames diagnósticos, cirurgias oncológicas, quimioterapia e radioterapia, facilitando assim o acesso a quem precisa de tratamento; foi implantado o Serviço de Nefrologia em Chapadinha, Pinheiro; 410  Leitos de
UTI, no período de 2016-2018; Ampliação do suporte laboratorial às áreas de hemoterapia e hematologia do estado; 1.329.876 exames realizados no Estado pela Hemomar; 236.829 atendimentos com medicamentos do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica ;Transferência de recurso financeiro da contrapartida estadual aos 217 municípios para fazerem aquisição dos medicamentos e insumos para insulinos dependentes
do componente Básico da Assistência Farmacêuticas;

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.



6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
A ação 4630 apresenta descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício. O descompasso acontece a partir do momento em que há uma
execução financeira e não há o físico planejado/executado.
Observamos que as ações 4830 e 2947 não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23. Salienta-se que a ação 4830 mesmo sem realizar a execução
orçamentária e financeira, executou 68% do planejado.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa.
O Programa foi criado de modo a satisfazer às demandas da sociedade. Apresenta consistência entre os atributos qualitativos e quantitativos, capazes de contribuir para a solução do problema identificado, outros atributos
como o público alvo das ações, o objetivo e o produto também estão bem definidos para a mensuração das metas estabelecidas. A manutenção do mesmo se faz necessário devido ao aumento da demanda e da procura
ao atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como um dos principais fatores o crescimento populacional e a migração de um universo considerável de usuários dos Planos Privados de Saúde para o Sistema
Único de Saúde (SUS).



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0599) - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

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

Problema: Alta taxa da população sem atendimento escolar.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 33.296.000,00 Atual: 27.779.000,00  Variação(%): -16,57

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Assegurar condições para universalização do acesso, permanência e sucesso escolar dos estudantes do ensino médio em tempo integral, nas modalidades concomitante e subsequente nível técnico e tecnólogo.

Público-Alvo: Jovens e adultos do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
33.296.000,00 27.779.000,00 27.398.555,18 27.053.601,18 22.462.977,24

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover e ampliar o acesso à educação de qualidade e o desenvolvimento da capacidade de produção, absorção, difusão científica, tecnológica e inovação, garantindo a cidadania e ampliando as capacidades da
população.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 388.633,19unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,00300.000,00 390.000,00

(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

0,00388.633,190,00

247,00Profissional
qualificado 48.928,00Unidades

(4825) - Qualificação
Profissional de Agentes de
Educação

247,00 0,981.000.000,00 50.000,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

1,0248.928,001,00

3.074,00Aluno
beneficiado 22.899.632,00Unidades

(4826) - Desenvolvimento de
Práticas Pedagógicas e
Avaliativas

3.231,00 0,9925.000.000,00 22.900.000,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

0,9622.620.066,000,95

14.396,00Aluno
beneficiado 2.857.499,67Unidades(4827) - Apoio às Atividades de

CT&I 15.931,00 0,886.000.000,00 3.232.000,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

1,022.857.499,670,90

14.396,00Aluno
beneficiado 1.203.862,32Unidades

(4828) - Oferta de Ensino
Mediado por Novas
Tecnologias

15.931,00 0,94996.000,00 1.207.000,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

0,961.138.474,320,90

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: SISPCA/SIAFEM

0,94Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,99

Em conformidade com a escala de valoração de eficácia adotada, o índice obtido foi 0,94, caracterizando uma execução não eficaz. Quanto à escala de valoração de eficiência, o índice alcançado foi 0,99, portanto, uma
média eficiência. O programa necessita de uma análise mais apurada para a identificação dos desvios que levaram a não alcançar a eficiência desejada.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

C 08

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

 As metas atingidas na execução das ações vinculadas ao programa, são as principais evidências para que o programa permaneça no PPA 2020 - 2023. Essas ações permitiram que 247 profissionais da educação se
qualificassem,3.074 estudantes tivessem acesso e permanecessem na escola e 14.396 beneficiados com o ensino mediado por novas tecnologias. Essas são as evidências levadas em consideração para a permanência do
programa no PPA 2020 - 2023.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?



Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O programa em evidência, foi elaborado com o proposito de corrigir uma distorção relativa à taxa da população maranhense sem atendimento escolar, assegurando condições para o acesso e a permanência dos estudantes
no ensino médio técnico em tempo integral. Foram executadas no período de 2016 - 2018 ações objetivando o cumprimento de  metas que caracterizassem o bom desempenho do programa, tais como: formação de
profissionais da educação, condições para que os alunos matriculados permanecessem na escola até a conclusão do curso e a oportunidade  para pessoas participassem de formação profissional inicial e continuada nos
IEMAs Vocacionais.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema, e que seja citado sobre a oferta dos cursos vocacionais.
Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Os índices apurados de eficiência e eficácia do programa não foram tão baixos, no entanto, abaixo da escala de valoração adotada. Portanto, recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua
continuidade para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0585) - Cidadania Digital para Todos

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

Problema: BAIXO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO MARANHÃO COM ACESSO À INTERNET E ACESSO ONLINE A SERVIÇOS DE QUALIDADE.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 221.000,00 Atual: 15.021,00  Variação(%): -93,20

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Aumentar percentual da população do Maranhão com acesso à internet.

Público-Alvo: Sociedade Maranhense

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
221.000,00 15.021,00 15.021,00 15.021,00 15.021,00

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover e ampliar o acesso à educação de qualidade e o desenvolvimento da capacidade de produção, absorção, difusão científica, tecnológica e inovação, garantindo a cidadania e ampliando as capacidades da
população.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

8.499.256,00Pessoa
beneficiada 15.021,00unidade

(3242) - Implantação dos
Pontos do Saber e Digitais para
Acesso a Internet

8.886.600,00 1,00220.000,00 15.021,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

0,9615.021,000,96

0,00Pessoa
beneficiada 0,00Unidades(4734) - Fomento às Inovações

Digitais 0,00 0,001.000,00 0,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,48Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,48

Verifica-se, pela escala de valoração de eficácia adotada que, quanto ao requisito execução física, o índice obtido foi 0,48, considerado não eficaz. Quanto ao requisito execução financeira, o índice alcançado de 0,00,
denotando baixa eficiência, cabendo uma análise mais acurada de maneira a identificar-se os desvios em relação ao não alcance pleno da eficiência e eficácia desejados.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

C 61

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Não

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Muito embora as metas físicas estejam sendo atingidas, é necessário a criação de novas ações que atendam as tendências atuais na área da inovação tecnológica. Neste caso é mais vantajoso para a Secretaria a sua
substituição por outro  programa que venha atender às demandas que surgiram e que não estão tendo nenhuma visibilidade no atual programa.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Sim

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

3242 - Implantação dos Pontos do Saber e Pontos Pontos Digitais para acesso a Internet e Educação

Em caso de resposta positiva, quais ações o órgão pretende excluir?



Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

A SECTI precisa criar um novo programa ( O INOVA MARANHÃO) que deverá substituir o programa CIDADANIA DIGITAL PARA TODOS.  As novas ações são:
XXXX - Implantação de pontos de acesso a Internet gratuita - MARANET;
XXXX - Implantação de uma rede estadual de ensino de idiomas gratuito.
Justifica-se a inclusão destas ações, pela necessidade de inclusão de novas prioridades de governo nessa nova gestão em ciência e tecnologia, daí então optar pela inclusão de ações  que estejas alinhadas a esse novo
contexto.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

      Este programa, foi elaborado com o objetivo de agregar atividades de ciência, tecnologia e aumento do percentual de acesso da população maranhense à internet. No entanto apenas uma ação do Programa está sendo
executada, a ampliação do acesso à internet, conseguindo-se instalar pontos de acesso em 48 municípios do estado durante os exercícios de 2016 a 2018.  Esta ação continuará a ser executada durante os próximos quatro
ano de governo, porém vinculada a um novo programa.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Observamos que a ação 4734 não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessa ação para o PPA 2020-23.
Concordamos com a intenção de não continuidade do programa para o PPA 2020-23, uma vez que foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia.
O órgão deseja excluir o Programa 0585 para o próximo PPA (2020-2023), para substituir pelo INOVA MARANHÃO, pois apenas uma ação está sendo executada, com destaque para a implantação de pontos de acesso à
internet em 48 municípios.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0177) - Ensino de Graduação Superior

Unidade Executora: Universidade Estadual do Maranhão

Problema: Significativa parcela da população maranhense não possui formação de nível superior, dificultando a absorção dos conhecimentos científicos e tecnológico e interferindo, negativamente na qualidade do ensino
ministrado nas escolas maranhenses.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 195.243.240,00 Atual: 119.383.751,81  Variação(%): -38,85

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Graduar profissionais em cursos de licenciatura e bacharelado de modo a melhorar o nível de empregabilidade, formando uma oferta local competitiva.

Público-Alvo: Egressos do ensino médio.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
195.243.240,00 119.383.751,81 92.297.995,93 90.871.780,03 75.282.236,06

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Ampliar as políticas públicas de qualificação profissional, geração de emprego e renda elevando a produtividade do trabalhador e inserção no mercado de trabalho.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

758,00Aluno graduado 56.430.335,43unidade(2118) - Formação de
Profissionais de Nível Superior 1.217,00 0,74114.652.240,00 76.148.139,81(24201) - Universidade

Estadual do Maranhão 0,8456.409.580,570,62

3.704,00vagas ofertadas 22.726.686,81unidade(3229) - Expansão e
Estruturação de Campi 3.879,00 0,8924.763.000,00 24.388.990,00(24201) - Universidade

Estadual do Maranhão 1,0821.599.254,810,95

18,00Unidades em
funcionamento 2.014.386,16unidade(4801) - Manutenção do Campi 24,00 0,927.000.000,00 2.179.065,00(24201) - Universidade

Estadual do Maranhão 0,812.014.386,160,75

320.825,00Refeição
Servida 3.126.553,63unidade(4802) - Restaurante

Universitário 553.670,00 0,994.000.000,00 3.173.000,00(24201) - Universidade
Estadual do Maranhão 0,593.126.553,630,58

45,00Aluno Graduado 1.836,00unidade
(2118) - FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE NÍVEL
SUPERIOR

153,00 0,0022.068.000,00 1.373.836,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

220,151.836,000,29

160,00Vagas
Ofertadas 5.875.422,86unidade(3229) - EXPANSÃO E

ESTRUTURAÇÃO DE CAMPI 470,00 0,5911.760.000,00 9.909.832,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

0,575.875.422,860,34

12,00unidades em
funcionamento 1.976.035,20unidade(4801) - MANUTENÇÃO DO

CAMPI 12,00 0,859.000.000,00 2.010.889,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

1,181.710.234,481,00

26.400,00Refeição
Servida 146.739,84unidade(4802) - Restaurante

Universitário 18.000,00 0,672.000.000,00 200.000,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

2,18134.511,521,47

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: SISPCA/SIAFEM

0,75Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 28,42

A avaliação efetuada da relação entre as metas física e financeira do programa, indica o valor da Eficiência de 28,42 que na escala de valoração adotada na metodologia desta avaliação, corresponde a muito eficiente.
Considerando a relação quantidade do produto planejado e o executado,obteve o índice 0,75, portanto, Não Eficácia, vale ressaltar que, o principio da Eficácia (produto) é a mediada do grau de atingimento das metas
fixadas. Entretanto, identifica-se que as ações (2118) - Formação de Profissionais de Nível Superior, (3229) - Expansão e Estruturação de Campi e (4802) - Restaurante Universitário, relacionadas à Universidade Estadual
da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, comprometem de forma bastante significativa o desempenho do Programa dado a não atualização da execução de suas metas físicas.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Baixo indice de adultos com formação no ensino superior,melhor rendimento no trabalho

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

aumento de salas de aula , melhoria da qualidade de ensino

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

melhor compreençao no planejamento

Nome/denominação

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

A politica de graduação tem avançado significativamente com a implantação de novos sistemas corporativos com vistas a gestão academica,proporcionando um acompanhamento pedagógico mais adequado, bem como o
auxilio a estudantes com vulnerabilidade econômica.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
As ações 2118; 4802, 4802; 3229 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
As ações 2118; 4802 e 3229 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução
do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Foi observado índice satisfatório de eficiência no programa.
Foi apurado baixo índice de eficácia do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0103) - Extensão Universitária

Unidade Executora: Universidade Estadual do Maranhão

Problema: Considerável parcela da população maranhense vive em estado de pobreza absoluta sendo necessário o desenvolvimento de ações voltadas para a inclusão social dessas pessoas

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 11.544.200,00 Atual: 5.500.693,00  Variação(%): -52,35

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover a inclusão sócio-cultural e educativa de pessoas com renda de até dois salários mínimos e prestar serviços extensionistas a estudantes e pequenos empresários.

Público-Alvo: Moradores de comunidades carentes, empresários e estudantes.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
11.544.200,00 5.500.693,00 4.858.090,00 4.753.531,00 4.202.331,00

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover e ampliar o acesso à educação de qualidade e o desenvolvimento da capacidade de produção, absorção, difusão científica, tecnológica e inovação, garantindo a cidadania e ampliando as capacidades da
população.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

51,00Evento
realizado 2.377.905,00unidade

(2938) - Promoção de Eventos
Científicos, Tecnológicos e
Sócio-Culturais

120,00 0,884.244.200,00 2.638.163,00(24201) - Universidade
Estadual do Maranhão 0,482.314.946,000,42

3,00
Dado
geoambiental
disponível

1.351.000,00Unidades(4180) - Produção e Difusão de
Dados Geoambientais 4,00 0,961.800.000,00 1.410.300,00(24201) - Universidade

Estadual do Maranhão 0,781.351.000,000,75

880,00aluno
beneficiado 445.283,00unidade(4755) - Promoção de Cursos

de Extensão 1.679,00 1,002.000.000,00 446.668,00(24201) - Universidade
Estadual do Maranhão 0,53445.283,000,52

0,00Evento
Realizado 0,00unidade

(2938) - PROMOÇÃO DE
EVENTOS CIENTÍFICOS,
TECNOLÓGICOS E SÓCIO-
CULTURAIS

16,00 0,00500.000,00 155.562,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

0,000,000,00

335,00Aluno
Beneficiado 683.902,00unidade(4755) - PROMOÇÃO DE

CURSOS DE EXTENSÃO 102,00 0,763.000.000,00 850.000,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

4,35642.302,003,28

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: SISPCA/SIAFEM

1,00Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,23

A avaliação entre as metas física e financeira do programa, indica o valor da eficiência de 1,23, que na escala de valoração adotada na metodologia desta avaliação, corresponde a muito eficiente e eficaz. O valor pode ser
explicitado, pelo desempenho das ações 2938 e 4755 (UEMASUL), pelo fato de não ter sido executada a ação 2938 que compõe o programa, e também, e a meta física planejada na ação 4755, foi eficácia e muito eficiente.
Verificou-se, por meio da execução física, que houve um expressivo esforço na execução das ações relacionadas à extensão universitária, através da promoção de eventos científicos, tecnológicos e sócio-culturais, o que
deverá se traduzir na melhoria da qualificação dos alunos da rede pública estadual. Considerando que esta avaliação é referente ao segundo exercício do PPA 2016-2019, ressalta-se que as medidas corretivas aqui
recomendadas poderão melhorar o desempenho do Programa nos próximos anos e assim contribuir com o desenvolvimento do Estado.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

O compromisso com o governo está correlacionado com o  Programa Institucional Mais Extensão Universitária da Universidade Estadual do Maranhão que visa fomentar ações extensionistas, para proporcionar a
participação da comunidade acadêmica no desenvolvimento de projetos de extensão nos 30 municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. E a Universidade Aberta Intergeracional – UNABI, que visa
graduar pessoas da comunidade acima de 50 anos de idade.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?



A primeira edição do Mais Extensão teve edital lançado em 20 de dezembro de 2015, com ações realizadas no período de julho de 2016 a março de 2018. Foram executados 42 projetos com 41 coordenadores e cerca de
181 alunos extensionista envolvidos nas ações. O programa alcançou diretamente um público alvo de 3.964 pessoas e teve impacto indireto em aproximadamente 50.000 pessoas.
Nesta nova edição o Edital Mais Extensão 2018-2020, n° 02/2018 – PROEXAE/UEMA, lançado em 19 de janeiro de 2018, terá a realização de ações no período de agosto de 2018 a julho de 2020. A elaboração do edital foi
realizada em parceria com Secretaria de Diretos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP e contou ainda com a contribuição dos coordenadores de projetos da primeira edição do Mais Extensão.  O novo edital
contemplará 50 projetos de extensão com ações desenvolvidas no período de agosto de 2018 a julho de 2020.
Tem como medida estratégica atuar em consonância com as linhas de extensão do Plano Mais IDH e seus respectivos subeixos: 1. Educação; 2. Gênero, Raça e Juventude; 3. Produção e Renda; 4. Saúde e Saneamento; 5.
Infraestrutura; e 6. Cidadania, Gestão e Participação Popular, com a finalidade de fortalecer e elevar o IDH dos referidos municípios.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

 A Política de Assistência Estudantil vem sendo estruturada ao longo desses três anos, visando criar melhores condições de acesso, permanência, inclusão social e aproveitamento pleno durante o percurso formativo dos
estudantes de graduação desta Universidade, o devido programa proporciona  a participação da comunidade acadêmica no desenvolvimento de projetos de extensão nos 30 municípios de menor IDH do Maranhão, como
ação articulada ao Programa Mais IDH do Governo Estadual.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
As ações 2938 e 4755 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Observamos que a ação 2938 não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
As ações 2938 e 4755 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do
órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0600) - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

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

Problema: Alta taxa de unidades de ensino em condições precárias de funcionamento.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 100.634.232,00 Atual: 105.333.260,00  Variação(%): 4,67

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Dotar as unidades de ensino de condições mínimas para a oferta de ensino com qualidade. -

Público-Alvo: Alunos oriundos do ensino fundamental maior, jovens e adultos. -

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
100.634.232,00 105.333.260,00 41.648.345,22 35.351.433,22 29.458.824,54

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover e ampliar o acesso à educação de qualidade e o desenvolvimento da capacidade de produção, absorção, difusão científica, tecnológica e inovação, garantindo a cidadania e ampliando as capacidades da
população.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

3.074,00aluno assistido 8.899.999,00Unidades(2056) - Assistência Alimentar 3.231,00 0,898.500.000,00 8.900.000,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

1,077.931.262,600,95

19,00unidade
implantada 25.814.030,48Unidades

(3253) - Implantação e
Melhoramento de Unidades de
Ensino

26,00 0,2490.834.232,00 87.903.260,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

3,0121.312.386,580,73

0,00medido pela
despesa 6.934.315,74Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,721.300.000,00 8.530.000,00

(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

0,006.107.784,040,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,84Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,04

Em conformidade com a escala de valoração de eficácia adotada, o índice obtido foi 0,84, caracterizando uma execução não eficaz. Quanto à escala de valoração de eficiência, o índice alcançado foi 2,04, portanto, muito
eficiente . O programa necessita de uma análise mais apurada para a identificação dos desvios que levaram a não alcançar a eficácia desejada.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

C 08

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

 As metas atingidas na execução das ações vinculadas ao programa, são as principais evidências para que o programa permaneça no PPA 2020 - 2023. Essas ações permitiram que 3.074 estudantes  tivessem uma
assistência alimentar de boa qualidade e implantassem 13 unidades plenas e 13 unidades vocacionais do IEMA, todas equipadas e mobiliadas inclusive dotas de laboratórios técnicos, ofertando cursos técnicos e
profissionalizantes a seus estudantes.  O cumprimento das metas pré-estabelecidas, são os indicativos de sua permanência para o PPA 2010 - 2013.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?



Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

 O programa foi elaborado com o objetivo de corrigir  a alta  taxa de unidades de ensino em péssimas condições de funcionamento. A implantação de unidades de ensino dotadas  de espaços adequados para prática docente
e de vivência e assistência alimentar de excelência no período de 2016 - 2018, contribuiram para o cumprimento de  metas pré-estabelecidas. Isto favoreceu o bom desempenho do programa.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
A ação 3253 apresenta descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
A ação 3253 apresenta realização de meta física muito distante da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Foi observado índice satisfatório de eficiência no programa.
Foi apurado baixo índice de eficácia do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0584) - Mais Ciência,Tecnológia, Inovação e Ensino Superior

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

Problema: Baixa oferta de ensino superior, ciência, tecnologia e inovação aos alunos do ensino superior.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 65.172.499,00 Atual: 48.782.928,24  Variação(%): -25,15

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Aumentar oferta da ciência, tecnologia, ensino superior e inovação tecnológica para alunos do ensino superior.

Público-Alvo: Alunos do ensino superior

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
65.172.499,00 48.782.928,24 44.645.659,18 44.645.659,18 32.540.883,13

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover e ampliar o acesso à educação de qualidade e o desenvolvimento da capacidade de produção, absorção, difusão científica, tecnológica e inovação, garantindo a cidadania e ampliando as capacidades da
população.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

154,00evento
realizado 26.285,00Unidades(4007) - Promoção de Eventos

Científicos e Tecnológicos 170,00 1,0030.000,00 26.285,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

0,9126.285,000,91

0,00Medido Pela
Despesa 15.659,00unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 1,0055.024,00 15.659,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

0,0015.659,000,00

28.000,00Pessoa
beneficiada 1.530,00Unidades

(4730) - Fortalecimento da
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica

35.000,00 0,01635.000,00 301.530,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

157,671.530,000,80

0,00Aluno
beneficiado 928.960,00Unidades(4731) - Popularização da

Ciência, Tecnologia e Inovação 410,00 0,42290.000,00 2.197.022,95
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

0,00928.960,000,00

7.364,00Aluno
contemplado 16.620,00Unidades

(4732) - Diversificação ao
Acesso e a Permanencia no
Ensino Superior

7.977,00 1,0045.000,00 16.620,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

0,9216.620,000,92

417,00
Auxílio a
pesquisa
concedido

11.846.421,04unidade(4168) - Fomento à Pesquisa 500,00 0,9116.481.176,00 13.072.975,18

(24202) - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao
Desenv. Científico e
Tecnológico do Maranhão

0,9211.846.421,040,83

510,00divulgação
realizada 4.615.935,51unidade

(4290) - Divulgação da
Produção Científica e
Tecnológica

300,00 0,967.094.901,00 4.789.600,00

(24202) - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao
Desenv. Científico e
Tecnológico do Maranhão

1,764.615.935,511,70

0,00Medido pela
despesa 3.498.459,21unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,875.555.179,00 4.033.597,22

(24202) - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao
Desenv. Científico e
Tecnológico do Maranhão

0,003.498.459,210,00

1.603,00Bolsa
concedida 18.544.879,36unidade(4739) - Fomento a

Qualificação Superior 2.000,00 0,9726.200.035,00 19.142.957,89

(24202) - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao
Desenv. Científico e
Tecnológico do Maranhão

0,8318.544.879,360,80

436,00Projeto
aprovado 5.150.910,06unidade(4740) - Mais Inovação 200,00 0,998.786.184,00 5.186.681,00

(24202) - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao
Desenv. Científico e
Tecnológico do Maranhão

2,205.150.910,062,18

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: SISPCA/SIAFEM

1,02Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 20,65

Verifica-se, pela escala de valoração de eficácia adotada que, no requisito execução física, o índice obtido foi 1,02, portanto uma execução eficaz. Quanto ao requisito execução financeira, o índice alcançado de 20,65,
portanto muito eficiente.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023



Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

C 7,  C 35, C 58, C
60.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

As metas alcançadas pelas ações vinculadas ao programa,  cita-se o número de visitantes na Semana de Ciência e Tecnologia, o número de oficinas da Caravana da Ciência realizadas, o número de estudantes inscritos no
Programa Cidadão do Mundo, o número de pessoas que assistiram os Aulões do ENEM, o número de auxílios a pesquisa concedidos, o número de trabalhos científicos divulgados, o número de bolsas concedidas para a
qualificação superior e o número de projetos aprovados. As atingidas com a  execução dessas ações  e a aceitação da iniciativa pela população, reforçam na tomada de decisão pela permanência do programa no PPA 2020 -
2023.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Mais Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior
O programa citado não agrega apenas ações relacionadas ao ensino superior, portanto nos remete a realizar as alterações propostas para tornar mais evidente as atividades de ciência e tecnologia em outros níveis de
ensino.

Nome/denominação

Baixa oferta de ensino superior, ciência, tecnologia e inovação aos alunos da educação básica.

Problema

Aumentar oferta de vagas no ensino superior para alunos da educação básica.

Objetivo

alunos da educação básica e ensino superior

Público-Alvo

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O programa em evidência, foi elaborado com o proposito de amparar ações que executem projetos e atividades de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior. Em conformidade com os seus objetivos, as metas pré-
estabelecidas estão sendo alcançadas dentro do planejado até este exercício.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.



6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.  O público alvo não abrange apenas os alunos de nível superior.
Contempla a sociedade em geral.
As ações 4730; 4731 (nesta ação, não foi preenchido o executado na meta física) e 4768 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do
exercício. ”
As ações 4731; 4730; 4740 e 4739 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de
execução do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício. ”
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0593) - Pesquisa e Pós Graduação

Unidade Executora: Universidade Estadual do Maranhão

Problema: Escassez de profissionais qualificados, bem como de pesquisadores nas universidades estaduais e faculdades.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 14.430.000,00 Atual: 7.235.669,00  Variação(%): -49,86

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover a qualificação de profissionais, fortalecendo a qualidade da pesquisa e do ensino de pós graduação.

Público-Alvo: Profissionais com nível superior

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
14.430.000,00 7.235.669,00 5.909.210,41 5.888.010,41 5.001.994,81

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover e ampliar o acesso à educação de qualidade e o desenvolvimento da capacidade de produção, absorção, difusão científica, tecnológica e inovação, garantindo a cidadania e ampliando as capacidades da
população.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

163,00Aluno pós-
graduado 4.629.630,00unidade(4167) - Pós-Graduação de

Profissionais 173,00 0,878.950.000,00 5.312.709,00(24201) - Universidade
Estadual do Maranhão 1,084.629.630,000,94

178,00
trabalho
científico
publicado

771.600,00unidade(4803) - Produção e Difusão
Científica e Tecnológica 239,00 1,001.480.000,00 772.960,00(24201) - Universidade

Estadual do Maranhão 0,75771.600,000,74

276,00Aluno Pós-
Graduado 507.980,41unidade(4167) - Pós-Graduação de

Profissionais 100,00 0,424.000.000,00 1.150.000,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

6,52486.780,412,76

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: SISPCA/SIAFEM

1,48Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,78

A Avaliação Física e Financeira e do Produto (meta física) vem a ser a mensuração de cada ação do Programa dada a vinculação da utilização dos recursos, orçamentários e financeiros, na obtenção dos produtos por meio
da relação meta física planejada e executada, portanto, em conformidade com a escala de valores adotada, o Programa obteve o valor de 2,78 o que reflete no resultado muito eficiente nessa relação. Quanto a Eficácia do
Programa que vem a ser o grau do alcance das metas, ou seja, a relação entre a quantidade do produto planejado e o efetivamente entregue para a sociedade, nesta analise, não se trata se o Programa é mais ou menos
eficaz, mas, deve ser uma relação de alcance das metas, que neste caso o valor obtido foi 1,48, portanto, eficaz.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Atendimento a sociedade no desenvolvimento da pesquisa cientifica ,para melhoria da qualidade de vida da sociedade

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Baixo índice de inovação e pesquisa no estado do maranhão

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?



Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Para melhor detalhamento de algumas acoes especificas

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Melhor denominação ao público

Nome/denominação

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Em nossas duas açoes orçamentarias temos cumprido com  satisfação as metas institucionais.\Fato que é corroborado pela aceleração significativa do numero de Pós- graduacao Stritu Sencu nos ultimos anos .

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
As ações 4803 e 4167 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
A ação 4167 apresenta realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0578) - Mais Esporte Mais Lazer

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Problema: Número reduzido de ações governamentais de grande abrangência na área de esporte e lazer, bem como infraestrutura insuficiente para atender as demandas do esporte e lazer no Maranhão.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 50.938.000,00 Atual: 47.275.269,95  Variação(%): -7,19

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte e lazer enquanto direito social, integrado às demais políticas públicas.

Público-Alvo: População em geral (da criança ao idoso, povos e comunidades tradicionais, entre outros), estudantes, atletas, profissionais do esporte e lazer.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
50.938.000,00 47.275.269,95 22.569.241,61 21.935.334,95 20.216.720,09

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Estimular práticas esportivas e de lazer possibilitando a melhoria na qualidade de vida da população.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

2,00
Espaço
esportivo
concluído

2.201.184,09unidade(3259) - Infraestrutura Esportiva 6,00 0,0727.119.000,00 23.267.959,36(45101) - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer 4,861.596.294,430,33

0,00Medido pela
despesa 11.514.337,30unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9512.104.312,00 12.137.386,00(45101) - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer 0,0011.514.337,300,00

90.000,00Pessoa
beneficiada 2.982.698,36unidade(4703) - Mais Esporte

Educacional 85.300,00 0,653.933.688,00 4.576.779,59(45101) - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer 1,632.953.681,361,06

32.205,00Pessoa
beneficiada 665.230,73unidade(4714) - Mais Lazer 38.250,00 0,86529.000,00 775.000,00(45101) - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer 0,98665.230,730,84

3.970,00Atleta
beneficiado 629.396,19unidade(4715) - Maranhão Mais

Conquistas 4.500,00 0,431.404.000,00 1.448.046,00(45101) - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer 2,03629.396,190,88

19,00

Espaço de
esporte e lazer
mantido e/ou
conservado.

4.576.394,94unidade
(4717) - Manutenção e
Conservação dos Espaços de
Esporte e Lazer

19,00 0,915.808.000,00 5.030.099,00(45101) - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer 1,104.576.394,941,00

0,00Pessoa
Beneficiada 0,00unidade

(4718) - Difusão do
Conhecimento Científico e
Tecnológico do Esporte e Lazer

150,00 0,0040.000,00 40.000,00(45101) - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer 0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,69Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,77

A análise da relação entre as netas físicas e financeiras (eficiência) e do produto (eficácia), indica que o conjunto das ações, em relação à EFICÁCIA do programa obteve uma média no valor de 0,69 caracterizando como
NÃO EFICAZ, e em relação à EFICIÊNCIA do programa obteve uma média no valor de 1,77, que expressa um desempenho de MUITO EFICIENTE. Os resultados apresentados têm como explicação o desempenho das
ações 3259 - Infraestrutura Esportiva (Eficácia = 0,33 e Eficiência = 4,86) e 4718 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico de Esporte e Lazer (Eficácia = 0,00 e Eficiência = 0,00). No que diz respeito a Ação 3259
- Infraestrutura Esportiva, a maior parte dos projetos são relacionados a Contratos de Repasse celebrados com o Governo Federal e que apenas um estava em plena execução, pois os outros seis ficaram boa parte do ano
com cláusulas que impediam a execução dos mesmos. As outras duas obras foram realizadas com recursos próprios. As demais ações obtiveram bons desempenhos: 4703: Mais Esporte Educacional (Eficácia = 1,06 e
Eficiência = 1,63); 4714 - Mais Esporte Lazer (Eficácia = 0,84 e Eficiência = 0,98); 4715 - Maranhão Mais Conquistas (Eficácia = 0,88 e Eficiência = 2,03); 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
- Eficácia (Eficácia = 1,00 e Eficiência = 1,10).

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Compromisso 54

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Aumento no número de municípios contemplados, número de alunos atendidos com esporte educacional e número de atletas atendidos no esporte amador.
Maior controle das despesas de custeio e de investimentos.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O programa Mais Esporte, Mais Lazer apresentou um resultado muito eficiente e de razoável eficácia, uma vez que significativas melhorias foram apresentadas ao final do exercício de 2018. Apenas a ação 4718 ficou com
desempenho abaixo do planejado.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do problema. Há necessidade de maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
As ações 3259 e 4718 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão em seu planejamento ao longo do exercício.
A ação 4718 não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessa ação para o PPA 2020-2023.
As ações 3259 e 4718 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância a real capacidade de execução do
órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Foi observado índice satisfatório de eficiência no programa.
Foi apurado baixo índice de eficácia no programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-2023.
O programa é amplo, contempla a população em geral. É importante sua continuidade bem como a observância das metas físicas a fim de obter melhor avaliação.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0563) - Enfrentamento à Violência e Discriminação contra a Mulher

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Mulher

Problema: Alto índice de violência contra as mulheres no Maranhão, que se constitui numa das principais formas de violação dos direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.684.660,00 Atual: 6.701.747,81  Variação(%): 297,81

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Reduzir os índices de violência, na perspectiva de erradicar todas as violências contra as mulheres

Público-Alvo: mulheres em situação de violências

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
1.684.660,00 6.701.747,81 3.135.614,39 2.634.820,29 2.287.760,22

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Assegurar o acesso às políticas públicas de assistência social e direitos humanos.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

185,00ação realizada 1.563.397,96unidade
(4806) - Fortalecimento da
Rede de Serviços de
Atendimento às Mulheres

548,00 0,37490.000,00 3.488.400,00(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 0,921.280.644,840,34

18,00ação realizada 7.642,84unidade(4807) - Garantia da Segurança
Cidadã e Acesso à Justiça 18,00 0,5920.000,00 12.947,00(52101) - Secretaria de

Estado da Mulher 1,697.642,841,00

148,00ação realizada 597.953,73unidade
(4808) - Garantia da
Aplicabilidade da Lei Maria da
Penha

143,00 0,62526.930,00 799.838,00(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 1,66499.012,331,03

23.365,00Pessoa
atendida 413.883,18unidade

(4809) - Garantia dos Direitos
Sexuais, Direitos Reprodutivos,
Enfrentamento à Exploração
Sexual, ao Tráfico de Mulheres
e ao Feminicidio.

28.920,00 0,71506.930,00 560.694,00(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 1,14396.719,600,81

1.548,00
mulher
qualificada e
trabalhando

552.736,68unidade

(4810) - Promoção da
Autonomia, Inserção e
Permanência das Mulheres em
Relações de Trabalho Não-
Discriminatorias

1.000,00 0,24140.800,00 1.839.868,81(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 6,32450.800,681,55

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: SISPCA/SIAFEM

0,95Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,35

No que se refere à eficácia do programa em análise se percebe que o programa foi eficaz, porém em relação ao financeiro não houve eficiência devido à suplementação orçamentário de alguns convênios, mas quanto ao
recurso da fonte 101 - recurso estadual - houve eficiência (média).

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Número 18 - Implantar a Casa da Mulher Maranhense nas regiões com maior índice de violência contra a mulher, assegurando os serviços de promoção, proteção e defesa de direitos, dentre os quais a Patrulha Maria da
Penha.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O programa 0563 engloba as ações 4807 (garantia de segurança cidadã e acesso à justiça), 4808 (garantia de aplicabilidade da Lei Maria da Penha), 4591 (melhoria contínua da gestão estadual e transversalidade nas
políticas) e 4806 (fortalecimento da rede de serviços de atendimento às mulheres). Em face do exposto, evidencia-se que nos anos de 2016 – 2018 foram realizadas as seguintes atividades:

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?



• Implantação da Casa da Mulher Brasileira em São Luís (2017);
• Capacitação de toda a equipe de servidores da CMB (2017 – 2018);
• 17 reuniões da Câmara Técnica Estadual de Gestão e Monitoramento, cujo o objetivo engloba todas as ações supracitadas (2016 – 2018);
• 01 seminário regional com a finalidade de fortalecer a Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (2018);
• 06 seminários municipais com o objetivo de capacitar as gestoras e técnicas que integram a rede de atendimento e enfrentamento (2018);
• 01 seminário sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha (2018);
• 5 visitas in loco de monitoramento e acompanhamento em órgãos que integram a rede de atendimento e enfrentamento da região metropolitana de São Luís (2018);
• 48 reuniões referentes aos Grupos de Trabalho Interinstitucionais (Decreto nº 33.893, de março de 2018), cuja finalidade foi reunir órgãos integrantes das redes de atendimento e enfrentamento (Polícias Civil e
Militar, Secretarias Estaduais e Municipais, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Equipes Transdisciplinares de Atendimento e Ministério Público) para avaliar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e o funcionamento das
redes supracitadas, bem como avaliar quais melhorias podem ser realizadas de modo que a mulher em situação de violência encontra-se cada vez mais protegida no Estado do Maranhão (2018);
• Palestras, seminários e rodas de conversa sobre a Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio voltados para a sociedade civil (2016 – 2018);
• Ampliação e consolidação da rede de serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência (2016 – 2018);
• Articulação de ações conjuntas com os órgãos da rede de enfrentamento e atendimento (2016 – 2018);
• Parceria com o IEMA para que sejam realizados cursos de capacitação e profissionalização voltados para as mulheres atendidas na Casa da Mulher Brasileira de São Luís (2019);
• Levantamento com todos os casos de feminicídio ocorridos entre 2015 e 2019 (em construção).

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Evidencia-se que houve uma queda nos índices de feminicídios consumados no Estado do Maranhão. Conforme levantamento realizado, ocorreram 47 feminicídios no ano de 2016, número este que subiu para 51 em 2017 e
foi reduzido para 43 em 2018. Sendo assim, embora não hajam dados qualitativos concretos quanto aos resultados das ações realizadas, pode-se pressupor que tal trabalho vem contribuindo para a melhoria dos índices de
violência no Estado.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Foram observados índices satisfatórios de eficácia mais não foi eficaz no programa.
O programa foi criado com o objetivo de reduzir os índices de violência, na perspectiva de erradicar todas as violências contra as mulheres. A manutenção do mesmo é importante, por apresentar coerência entre os
atributos qualitativos e quantitativos e por seus resultados encontrar-se em consonância com os objetivos a serem alcançado.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0590) - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Executora: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

Problema: Violação dos Direitos Humanos

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 66.463.040,00 Atual: 71.708.628,34  Variação(%): 7,89

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover cultura e educação em direitos humanos e garantir acesso a direitos e a participação popular

Público-Alvo: Cidadãos e vítimas de violações dos direitos humanos

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
66.463.040,00 71.708.628,34 66.825.567,58 66.683.567,58 64.851.120,26

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Assegurar o acesso às políticas públicas de assistência social e direitos humanos.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00

Centro de
Referência da
Juventude
implantado

0,00unidade
(3239) - Implantação de
Centros Regionais de
Referência da Juventude

0,00 0,00400.000,00 0,00

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 11.091.372,81unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9410.954.689,00 11.775.951,19

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

0,0011.091.372,810,00

3.721,00Pessoa
capacitada 484.485,14unidade(4470) - Educação e Cultura em

Direitos Humanos 1.500,00 0,98150.000,00 492.378,03

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

2,52484.485,142,48

165,00Política
fortalecida 621.966,06unidade

(4757) - Fortalecimento e
Municipalização de Políticas
Públicas de Direitos Humanos

365,00 0,89590.000,00 699.938,21

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

0,51621.966,060,45

9.749,00Pessoa
atendida 3.028.864,86unidade

(4758) - Acompanhamento e
Atendimento às Vitimas de
Violação de Direitos Humanos

5.016,00 0,694.453.000,00 4.413.270,00

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

2,833.028.864,861,94

95,00Evento
Realizado 171.998,84unidade

(4759) - Enfrentamento às
Violências na Perspectiva dos
Direitos Humanos

50,00 0,86200.000,00 198.886,00

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

2,20171.998,841,90

249,00Articulação
realizada 2.294.565,68unidade

(4760) - Articulação de Ações e
Políticas de Desenvolvimento e
Direitos Humanos

220,00 0,681.551.311,00 3.179.668,35

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

1,672.152.565,681,13

147,00Espaço
fortalecido 789.714,96unidade(4762) - Articulação e Apoio à

Participação Popular 30,00 0,84880.000,00 937.577,00

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

5,82789.714,964,90

2.000,00estudante
contemplado 1.608.000,00unidade(4853) - Cartão Transporte

Universitário 1.200,00 1,00804.000,00 1.608.000,00

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

1,671.608.000,001,67

0,00

Unidade de
atendimento
construída/equi
pada

749.185,18unidade
(3066) - Construção e
Aparelhamento das Unidades
de Atendimento

0,00 0,752.399.000,00 997.488,00
(54201) - Fundação da
Criança e do Adolescente
do Estado do Maranhão

0,00749.185,180,00

6.089,00Adolescente
atendido 19.157.013,10unidade

(4292) - Execução de Medidas
Socioeducativas Restritivas e
Privativas de Liberdade

5.500,00 0,9913.446.000,00 19.352.093,00
(54201) - Fundação da
Criança e do Adolescente
do Estado do Maranhão

1,1219.157.013,101,11

0,00Medido pela
despesa 26.388.269,44unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,0029.425.040,00 26.496.915,06

(54201) - Fundação da
Criança e do Adolescente
do Estado do Maranhão

0,0026.388.269,440,00

1.343,00

Operadores do
Sistema
Socioeducativo
qualificado.

427.023,79unidade
(4735) - Formação de
Operadores do Sistema
Socioeducativo

695,00 0,74230.000,00 576.463,50
(54201) - Fundação da
Criança e do Adolescente
do Estado do Maranhão

2,61427.023,791,93

0,00Entidade
apoiada 0,00unidade

(4633) - Atendimento e Defesa
dos Direitos da Criança e do
Adolescente

0,00 0,00630.000,00 630.000,00
(54902) - Fundo Estadual
dos Direitos da Criança e
Adolescente

0,000,000,00

0,00política
fortalecida 13.107,72unidade

(4757) - Fortalecimento e
Municipalização de Políticas
Públicas de Direitos Humanos

0,00 0,07200.000,00 200.000,00

(54904) - FUNDO
ESTADUAL DE
PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DIFUSOS

0,0013.107,720,00

0,00projeto apoiada 0,00unidade
(4835) - Promoção, Proteção e
Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa

0,00 0,00150.000,00 150.000,00
(54905) - FUNDO
ESTADUAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA

0,000,000,00



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: SISPCA/SIAFEM

1,25Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,50

Considerando a média citada no quadro acima, deduzimos que há uma eficácia satisfatória, uma vez que conforme escala de valoração adotada, considera eficaz, valor maior que 1. Com relação as metas propostas, a
maioria foi superior ao planejado. Com relação a Ação 4757, que contempla a municipalização das políticas de direitos humanos (juventude, igualdade racial, pessoa com deficiência, LGBT, idosos, direitos humanos, ...), a
meta alcançada foi inferior ao previsto, pois trata de ação que demanda aceitação das Prefeituras Municipais, e 2019, foi período de eleições municipais. Com relação a efetividade, identifica-se como muito eficiente, pois
segundo escala de valoração adotada, considera muito eficiente, valor maior que 1. Analisando a dotação atual e o liquidado, identifica-se baixo percentual na liquidação nas ações referentes aos Fundos, sendo: a)Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente, recursos não utilizados, pois os projetos apresentados pelas Entidades não atenderam às especificações do Edital de Seleção de projetos sociais; b)Fundo dos Direitos Difusos,
recursos oriundos de multas e sua utilização depende de aprovação do Comitê Gestor do referido Fundo; c)Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa, recursos oriundos de doações e sua utilização depende de deliberação do
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Média da eficácia: 1,25 Média de eficiência: 1,50

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

C 4 - Implantar o Pacto Pela Vida
C 9- Desenvolver ações destinadas a, progressivamente, retirar da linha de pobreza extrema as famílias maranhenses
C 13- Reestruturar o atendimento da FUNAC, através do estabelecimento de parceria com os municípios, viabilizando os meios necessários para que crianças e adolescentes em conflito com a Lei e em medidas
socioeducativas sejam atendidas no próprio município. Incluem-se ações junto à família,
C 37- Adotar ferramentas de planejamento participativo, em parceria com a Assembleia Legislativa, visando à elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual
(LOA)
.C 52 - Em parceria com o Governo Federal e com o setor privado, implantar as ações do Programa “Viver sem Limites”, para pessoas com deficiência (Decreto nº 7.612/2011).
C 56- Priorizar as políticas públicas para a juventude, especialmente as relacionadas à formação profissional, geração de oportunidades e apoio ao empreendedorismo.
C 58- Combater as violações de direitos humanos e promover a igualdade constitucional e legal em favor dos segmentos sociais discriminados.
C 59- Viabilizar, em parceria com o Governo Federal, que os Conselhos Tutelares recebam “kits” de equipamentos para o exercício de sua missão de implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente.
C 62- Implantar a Rede Solidariedade, em parceria com as Igrejas, de modo a que elas auxiliem na implementação de políticas sociais nas comunidades em todo o Estado.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

As diversas e complexas situações de violação de direitos humanos no Estado do Maranhão tem exigido desta Secretaria o desenvolvimento de um conjunto de ações articuladas a nível federal, estadual e municipal, bem
como com a sociedade civil organizada, com vistas a garantia e defesa de direitos. Podemos destacar o atendimento às vítimas do trabalho escravo; vítimas, testemunhas e defensores dos direitos humanos em situação de
ameaça; as crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como seus familiares; vítimas do tráfico humano; meninos emasculados; envolvidos em conflitos fundiários urbanos e rurais; pessoas idosas; pessoas com
deficiência; LGBT; população negra; quilombolas; povos indígenas, povos de matriz africana, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade; população carcerária e outros
segmentos, em situação de vulnerabilidade e risco.
Em 2018, foram atendidas 9.749 pessoas vítimas de violação e direitos humanos; 6.089 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade e 2000 estudantes universitários foram
contemplados com apoio financeiro para custear o seu deslocamento do domicílio para Instituição de Ensino Superior e desta para o seu domicílio.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?



Considerando que as situações de violação de direitos humanos se acirra em todo o pais, e também no estado, e tendo em vista que o problema tem se complexificado, o programa tem apresentado as bases de uma política
de Estado de Direitos Humanos ancorada nas ações de educação para a cidadania, promoção, defesa e garantia de acesso aos direitos, desenvolvimento humano e participação popular.
No referente aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, dado o crescimento do envolvimento destes com as organizações criminosas, há uma demanda de ações
permanentes que visem a qualificação do atendimento e proporcionem a   reconstrução dos seus projetos, visando sua a (res) socialização, a partir de seu desenvolvimento pessoal, produtivo e cognitivo.

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Tem-se identificado a necessidade de revisão dos indicadores de modo que possamos melhor conferir os resultados alcançados.

Indicador

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Desde 2016, o Governo tem envidado esforços para estruturação de uma política pública de direitos humanos no Maranhão. Identifica-se avanços consideráveis nessa área, tais como: a institucionalização das políticas de
direitos humanos, mediante a elaboração, de modo democrático, de diversos instrumentos legais específicos que efetivamente contribuirão para a garantia dos direitos humanos; a criação e/ou fortalecimento de Conselhos,
Comitês, Comissões e Fóruns; a mobilização popular para participação no orçamento governamental; a coordenação de ações focadas no  desenvolvimento nos municípios de menor IDH; ampliação de políticas públicas
para adolescentes, jovens, população negra, povos indígenas, comunidades de matriz africana, quilombolas, pessoas com deficiência, idosos e outros segmentos atendidos.
É importante ressaltar o papel que esta Secretaria vem ocupando no espaço do governo, na medida em que suas ações permeiam quase todas as demais secretarias, tendo em vista a compreensão de que é impossível
alcançar desenvolvimento econômico em um estado, sem considerar as pessoas, sem ampliar os direitos humanos.
Diante da complexidade das demandas apresentadas, tem-se buscado fortalecer e ampliar as articulações 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.
O Programa contempla diversas ações que tem contribuído para o cumprimento dos Compromissos de Governo e para maior institucionalidade da política  dos direitos humanos no estado do Maranhão, avançando na
construção e/ou fortalecimento de redes de direitos humanos e na compreensão do direito ao desenvolvimento como direito humano.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Observamos que as ações 3066 e 4757 tiveram execução financeira, porém, sem execução física. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao   longo do exercício.
Observamos que as ações 3239, 4633 e 4835 não tiveram execução físico-financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-2023.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia do Programa sendo importante considerar a sua continuidade para o PPA 2020-2023.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0554) - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Administração Penitenciária

Problema: Necessidade de garantir infraestrutura, suprimentos, logística e informação para promover a custódia e reintegração dos presos.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 336.242.000,00 Atual: 404.671.556,54  Variação(%): 20,35

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir o cumprimento da pena e reintegração social.

Público-Alvo: Internos e egressos do Sistema Prisional Maranhense

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
336.242.000,00 404.671.556,54 345.574.457,10 324.874.552,12 301.616.048,47

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Garantir a Defesa Social, reestruturando o Sistema de Segurança Pública e Penitenciário.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

29,00

Taxa de
ocupação e
número de
vagas criadas

10.308.685,69unidade
(3107) - Implantação e
Modernização das Estruturas
Físicas das Unidades Prisionais

10,00 0,2716.835.000,00 26.133.290,78
(56101) - Secretaria de
Estado da Administração
Penitenciária

10,817.010.497,592,90

5.610,00Apenado/egress
o ressocializado 8.554.813,33unidade(4244) - Ressocialização de

Apenados 3.580,00 0,975.284.941,00 8.657.165,00
(56101) - Secretaria de
Estado da Administração
Penitenciária

1,628.358.736,721,57

0,00Medido pela
despesa 175.582.180,93unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,00208.344.559,00 175.790.980,00

(56101) - Secretaria de
Estado da Administração
Penitenciária

0,00175.582.180,930,00

45,00
Unidade
prisional
mantida

125.085.865,50unidade(4684) - Manutenção das
Unidades Prisionais 45,00 0,9299.242.500,00 127.227.635,44

(56101) - Secretaria de
Estado da Administração
Penitenciária

1,09116.689.922,281,00

3.647,00Equipamento
adquirido 16.944.109,20unidade(4687) - Modernização da

Gestão Prisional 390,00 0,826.500.000,00 18.065.874,04
(56101) - Secretaria de
Estado da Administração
Penitenciária

11,4714.729.988,019,35

0,00

Taxa de
Ocupação e
Número de
Vagas Criadas

7.041.601,78unidade
(3107) - Implantação e
Modernização das Estruturas
Físicas das Unidades Prisionais

918,00 0,030,00 44.915.790,78(56901) - Fundo
Penitenciário Estadual 0,001.258.253,820,00

597,00

Preso
trabalhando,
estudando,
capacitado, com
Plano Individual
de
Ressocialização
elaborado e nº
de presos nas
APAC’s.

2.057.200,67unidade(4244) - Ressocialização de
Apenados 38,00 0,3235.000,00 3.880.820,50(56901) - Fundo

Penitenciário Estadual 48,971.244.972,7715,71

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: SISPCA/SIAFEM

5,09Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 12,33

No ano de 2018, a SEAP demonstrou através do índice apurado de eficácia: 5,09 que as ações implementadas para dar cumprimento ao Programa Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social, foram
realizadas de forma assertiva. Este foi o ano em que , não apenas os internos finalmente puderam interagir com a sociedade, mas a sociedade conhecer com seus próprios olhos o novo sistema prisional maranhense.
Apesar do aumento do número da população prisional em 2018 (10.960 presos), houve uma diminuição do déficit de ocupação para 136,2%, considerando as intervenções realizadas com construções, reformas, ampliações
da Unidades Prisionais. A diminuição do déficit é uma das Metas de Governo que foi priorizada e alcançada com os investimentos realizados. Outro indicador que é monitorado pela órgão e consta das metas de Governo
trata-se das fugas de presos das Unidades Prisionais, o que, com as inovações e melhorias estruturais ainda aconteceram mas, com uma redução de 72% em comparação com o ano de 2014. Tais ações comprovam a
eficiência apurada com a média de 12,33, considerado na escala de valoração adotada para a avaliação como muito eficiente. Em 2018, deu continuidade a adoção de medidas para a humanização das Unidades Prisionais
visando a ressocialização das pessoas presas, através da oferta de trabalho, da profissionalização e da educação e das demais assistências garantidas em lei. A modernização institucional com procedimentos internos
administrativos e operacionais e, a realização de reformas e obras nas diversas Unidades Prisionais ocasionaram melhorias estruturais no Sistema Penitenciário maranhense. O lançamento do Programa Rumo Certo
tornou-se um marco no Sistema Penitenciário, repercutindo no aumento do nível de escolaridade e profissionalização para os internos do sistema. Nessa área educacional, destaca-se também o aumento de 185% de
inscrições de internos no ENEM, com número record de aprovação. A implementação de Oficinas de Trabalho nas Unidades foram priorizadas com parcerias com outras Secretarias de Estado para fornecimento de
hortaliças, blocos de concreto, e mão de obra carcerária, em benefício da comunidade mais carente, além da ampliação das fábricas de blocos de concreto para abastecer o ‘Programa Rua Digna’, que visa a pavimentação
de ruas de comunidades carentes no Estado do Maranhão. É o Sistema Penitenciário colocando-se à serviço da sociedade

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.



5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

15. Fortalecer o Sistema Estadual de Segurança Pública tendo como base a regionalização e fortalecimento das unidades de Polícia Técnico-Científica, do Corpo de Bombeiros e das Polícias
Militar e Civil. Será criada a função de diretor-geral da Perícia Criminal do Estado.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Com a responsabilidade de executar a Política Setorial de Segurança e Administração Penitenciária, inserida no Eixo de Governo: Enfrentar as Injustiças Sociais, desenvolveu o Programa Estratégico: Fortalecimento do
Sistema Prisional e Reintegração Social, constante no Plano Plurianual 2016-2019, do Governo do Estado do Maranhão. Considerando a Lei de Execução Penal, em que até dezembro de 2018 o sistema penitenciário
constava com 10.960 presos custodiados pela SEAP, havendo constante aumento dessa população carcerária, os desafios para manter e superar situações de infra-estrutura, modernização e manutenção são frequentes. Na
gestão 2015-2018, diante das boas práticas implementadas, foi possível  ver salas de aula, laboratórios de informática, espaços próprios para oficinas de trabalho, e núcleos de saúde com profissionais especializados. Os
espaços de vivência abertos inicialmente no início da gestão, se espalham por todo o sistema prisional; e o resultado das ações do programa ‘RUMO CERTO’ faz jus à cada centena de certificações mensais. Além da
melhoria e ampliação das Unidades Prisionais, com garantia de segurança  para que a Lei de Execução Penal seja implementada em toda a sua essência. Daí, a permanência do Programa no PPA 2020-2023.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Considerando o recebimento de recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional, com Planos de Trabalho específicos, há necessidade de criação de Ação que contemple as atividades constantes nos planos que, nem
sempre são abarcadas pelas Ações já existentes.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Ação: Modernização da Gestão - 1386 Atributo: Introduzir modernas técnicas de gestão prisional, como o monitoramento eletrônico de sentenciados, bem como a implantação de tecnologias que otimizem a manutenção da
segurança nas Unidades Prisionais, como, por exemplo, os bloqueadores de celular e o circuito fechado de TV. Adquirir aparelhos de segurança, tais como boddy scaner, detectores de metal, sistemas de CFTV, sistemas de
rádio/comunicação, sistemas de informação, veículos, armamentos e equipamentos diversos. Produto: equipamento adquirido. Finalidade: suprir as Unidades Prisionais de tecnologias e equipamentos que otimizem a
custódia, os procedimentos de segurança e condição de trabalho de servidores das Unidades. Proposta: redimensionar o produto de modo a abranger a descrição da ação e sua finalidade.

Indique a(s) ação(ões) e os atributos que desejam ser alterados; redija sua proposta e justifique.

Foi evidente no período, o esforço técnico, administrativo, tático e político de tornar o Sistema Penitenciário maranhense mais seguro e com recursos humanos e estruturais/logísticos para o cumprimento das decisões
judiciais de aplicação da Lei de Execução Penal (LEP), organizando, administrando, coordenando e fiscalizando os estabelecimentos prisionais, na perspectiva de alcançar a ressocialização dos sentenciados. Assim, a
SEAP, adotou medidas para a humanização das Unidades Prisionais visando a ressocialização das pessoas presas, através da oferta de trabalho, da profissionalização e da educação e das demais assistências garantidas
em lei.Foram construídos 3 (três) novos presídios (Imperatriz, Pinheiro e Timon) que, juntos, somam 832 novas vagas;  Nesse período, a gestão prisional já assumiu as carceragens de 14 delegacias do interior, que, portanto,

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.



passaram a ser unidades prisionais, de fato. São elas: (Barão de Grajaú, Barra do Corda, Carolina, Carutapera, Colinas, Cururupu, Governador Nunes Freire, Grajaú, Itapecuru-Mirim, Porto Franco, Presidente Dutra, São
João dos Patos, Tutóia e Zé Doca), totalizando 458 novas vagas para o sistema prisional. O restante das delegacias serão assumidas até agosto de 2018. Com isso, a população de presos em delegacias, que em 2014 era
de 1.391, decresceu para 316 presos, isto é, uma vertiginosa redução de 77.28%, mesmo a população carcerária tendo praticamente dobrado: de 5.257 para 10.249 presos, nesse período. Houveram reformas e ampliações
em 29 das 45 unidades prisionais do estado, que já totalizam 676 novas vagas criadas.  Superamos a meta prevista em 2015, que era a de abrir 1.840 novas vagas.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema, sendo necessário um maior detalhamento e evidências (números/estatísticas);
Formular indicadores que possibilitem uma melhor mensuração do desempenho do programa;
Recomendamos a revisão do produto das ações 3107 e 4244 (FUNPEN), tendo em vista que a ação só possui apenas um produto.
Quanto à execução física e financeira das ações do programa, observa-se a compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas, na maioria das ações, com exceção da ação 3107 que teve movimentação de
recursos, mas não foi informada a meta física e da ação 4450 cujo produto é medido pela despesa, ou seja, não apresenta meta física apenas o financeiro.
A ação 3107 (SEAP) apresenta uma realização de meta física muito superior da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do
órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
O programa Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social, constante no Plano Plurianual 2016-2019, foi criado para atender a diretriz estratégica do governo, que é a implantação da Política Setorial de
Segurança e Administração Penitenciária e atualmente está inserida no Eixo de Governo: Enfrentar as Injustiças Sociais.
Dentre os principais desafios para a implantação do programa, citamos o constante aumento da população carcerária, considerando a Lei de Execução Penal, em que até dezembro de 2018 o sistema penitenciário
constava com 10.960 presos custodiados pela SEAP. Portanto, houve a necessidade constante de modernizar e manter a infraestrutura prisional, além da ressocialização dos apenados.
Dentre os principais resultados apurados durante os três anos de execução do programa no PPA , destacamos: a construção de 3 (três) novos presídios (Imperatriz, Pinheiro e Timon) que, juntos, somam 832 novas vagas;
nesse período, a gestão prisional já assumiu as carceragens de 14 delegacias do interior, que, portanto, passaram a ser unidades prisionais, de fato. Totalizando 458 novas vagas para o sistema prisional. Com o aumento a
população carcerária tendo praticamente dobrado de 5.257 para 10.249 presos, O Maranhão precisou se aparelhar para  manter o controle das unidades prisionais. Para isso, elevou a frota ao número de 237 veículos
operacionais para tender aos 45 presídios do Estado. Além  de realizar reformas e ampliações em 29 das 45 unidades prisionais do estado, que já totalizam 676 novas vagas criadas.
A SEAP adotou também medidas para a humanização das Unidades Prisionais visando a ressocialização das pessoas presas, através da oferta de trabalho, da profissionalização e da educação e das demais assistências
garantidas em lei. No período, foram criados espaços de vivência para oficinas de trabalho, e núcleos de saúde com profissionais especializados, estes espaços foram abertos inicialmente no início da gestão e se espalham
por todo o sistema prisional, o resultado é fruto da ação estratégica do órgão denominada de Rumo Certo. E em destaque ainda, o projeto Rua Digna, lançado pelo Governo do Estado para restaurar ruas que nunca
receberam nenhum tipo de pavimentação, na qual Toda a produção de blocos de concreto e meio-fio é realizada pelos apenados.
É importante mencionar que o Maranhão deu um salto na aplicação da metodologia das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC’s), Com o aumento de vagas e a abertura de oficinas de trabalho e
salas de aula, o Estado aumentou sua capacidade de 280 para 469 vagas. Em 2017,  o Estado foi destaque no 8º Congresso das APAC’s, em São João Del-Rei, em Minas Gerais, evento cujo tema foi “Somos todos
recuperados.
Diante dos resultados apresentados pelo órgão, na qual o programa obteve uma avaliação satisfatória nos três últimos anos do Plano 2016-2019, quanto à eficiência e eficácia, Concordamos com a intenção de continuidade
do programa para o PPA 2020-2023, uma vez observadas as recomendações citadas acima.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0601) - Mais Protecao e Defesa Civil

Unidade Executora: Corpo de Bombeiros Militar

Problema: Alta frequencia de calamidades publicas ocasionadas por enchentes e secas em 30% dos municipios maranhenses bem como baixa capacidade de atendimentos a vitimas de acidentes.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 197.318.000,00 Atual: 197.021.892,00  Variação(%): -0,15

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Viabilizar o resgate de pessoas, bens e animais em caso de calamidade publica e acidentes eventuais, reduzir danos humanos, materiais e ambientais em caso de calamidade publica e acidentes.

Público-Alvo: Pessoas e animais vitimas de calamidade publica e acidentes

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
197.318.000,00 197.021.892,00 194.897.551,23 194.869.180,49 194.857.768,49

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Garantir a Defesa Social, reestruturando o Sistema de Segurança Pública e Penitenciário.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

21.011,00Edificação
Vistoriada 2.906.170,71Unidades

(4152) - Acoes para o
Cumprimento do Codigo de
Seguranca Contra Incendio e
Panico.

5.520,00 0,694.200.000,00 4.200.000,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 5,502.906.170,713,81

8.245,00Pessoa
atendida 4.352.749,05unidade(4247) - Resgate e Salvamento 7.290,00 0,924.740.000,00 4.740.000,00(19111) - Corpo de

Bombeiros Militar 1,234.352.749,051,13

0,00Medida pela
despesa 186.135.654,03unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 1,00187.548.000,00 186.251.892,00(19111) - Corpo de

Bombeiros Militar 0,00186.135.654,030,00

5.982,00Prevenção de
Risco 374.908,78unidade(4837) - Prevencao de Risco 1.000,00 0,93105.000,00 405.000,00(19111) - Corpo de

Bombeiros Militar 6,46374.908,785,98

9.238,00Pessoa
assistida 271.540,47unidade(4838) - Atendimento as

Vitimas de Desastres 1.000,00 0,67105.000,00 405.000,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 13,78271.540,479,24

3.368,00Pessoa
assistida 856.528,19unidade(4839) - Prevencao e Combate

a Incendio 2.400,00 0,81620.000,00 1.020.000,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 1,73828.157,451,40

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: SISPCA/SIAFEM

4,31Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 5,74

O Programa 0601(Mais Proteção e Defesa Civil) no Exercicio Orçamentario E Financeiro de 2018 teve um bom desempenho conseguindo atingir suas metas. As ações 4152(Coscip); 4247(Resgate e Salvamento); 4839
(Prevenção e Combate a Incendio) são desempenhadas por diversas Unidades Bombeiros MIlitar instaladas na Região da Ilha de São Luis(Municipios de São Luis, Paço do Lumiar e São Jose de Ribamar), nos Municipios
de Balsas, Imperatriz, Caxias, Pinheiro, Barreirinhas, Timon, Bacabal, Trizidela do Vale, Carolina, Estreito e Açailandia empregando pessoal especilizado no atendimento às populações desses municipios em vistorias e
analises de projetos, nas prevenções e combate a incendios, nas buscas, resgates e salvamentos, colegios militares e progrmas sociais(Bombeiros Mirins e Melhor Idade e Golfinho). As ações 4837(Prevenção de Risco);
4838(Atendimento as Vitimas de Desastres) são desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil/CEPDEC/CBMMA que conta com um efeitivo de Bombeiros MIlitares, Oficiais e Praças
especializados na area de Defesa Civil, sempre prontos para dar resposta nas situações e estados de emergencias.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

A continuidade do Programa Mais Proteção e Defesa Civil(0601) está inserido nos 65 compromisso do Programa de Governo 2019/2022. Destacado no nº 15 Fortalecer o Sistema Estadual de Segurança Pública tendo como
base a regionalização e fortalecimento das unidades de Polícia Técnico-Científica, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar e Civil. Será criada a função de diretor-geral da Perícia Criminal do Estado.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?



O Programa Mais Proteção e Defesa Civil está alicierçado no Lema Vidas Alheias e Riquezas Salvar desenvolvendo ações de defesa civil, de vistorias tecnicas e analises de projetos, de prevenção e combate a incendios, de
resgate e salvamento, programas sociais(bombeiros mirins, melhor idade e golfinho) e os colegios militares. No quesito quantitativo o CBMMA atingiu todas as metas do programa superando-as em numeros acima dos
indices de referencia.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O Programa Mais Proteção e Defesa Civil foi criado com a finanlidade de mostrar as ações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão no contexto da Segurança Publica no Estado do Maranhão e nos Programas de
Governo. Desde a criação do Programa o CBMMA passou a ter uma identidade, porque nossa ações não tinham reflexo dentro dos programas voltados para as ações de Policia Militar, Policia Civil e Policia Tecnico
Cientifica. O Programa Mais Proteção e Defesa Civil está sendo avaliado com indices positivos e nossa meta é aumentar o atingimento das ações do programa para mais municipios do Maranhão.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema, sendo necessário um maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Quanto à execução física e financeira das ações do programa, Observamos que as ações 4152 e 4838 apresenta realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada
ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
O programa foi criado na Revisão do PPA 2016-20182, exercício 2018.  Por solicitação do órgão, com o objetivo de viabilizar o resgate de pessoas, bens e animais em caso de calamidade publica e acidentes eventuais,
reduzir danos humanos, materiais e ambientais em caso de calamidade publica e acidentes.  As ações existentes do Corpo de Bombeiros Militar eram executadas dentro do Programa Mais Segurança. Para atender ao
objetivo do programa, foram criadas ações específicas tais como: prevenção de risco, atendimento ás vítimas de desastres e Prevenção de Riscos.
Diante dos resultados apresentados pelo órgão, na qual o programa obteve uma avaliação satisfatória, quanto à eficiência e eficácia, Concordamos com a intenção de continuidade do programa para o PPA 2020-2023, uma
vez observadas as recomendações citadas acima.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0602) - Promocao e Defesa dos Direitos do Cidadao e Consumidor

Unidade Executora: Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão

Problema: A Medida Provisoria no 229, de 2 de fevereiro de 2017, define em seu art. 3o a incorporacao do Viva Cidadao a estrutura do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Maranhao - PROCON/MA que passa
a se denominar Instituto de Promocao e Defesa do Cidadao e Consumidor do Estado do Maranhao – PROCON/MA, portanto, para cumprimento da referida Medida Provisoria, o programa incluido, “Promocao e Defesa dos
Direitos do Cidadao e Consumidor”, sera constituido pelas acoes dos programas 0541 - Garantia do Direito do Consumidor, 0590 - Promocao e Defesa dos Direitos Humanos e do Fundo Estadual de Protecao e Defesa dos
Direitos do Consumidor.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 37.728.202,00 Atual: 31.035.431,00  Variação(%): -17,74

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir os direitos inerentes a cidadania, por meio de sua promocao e defesa, quando alanceados.

Público-Alvo: Cidadao e Consumidor

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
37.728.202,00 31.035.431,00 29.677.486,34 28.536.841,55 24.752.929,80

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Assegurar o acesso às políticas públicas de assistência social e direitos humanos.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

5,00
Servicos
Implantados
e/ou Ampliados

0,00unidade
(3240) - Expansao das
Unidades de Atendimento ao
Cidadao.

6,00 0,00360.000,00 0,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

0,000,000,83

0,00Medida pela
despesa 14.044.793,40unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,9917.234.798,00 14.179.224,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

0,0013.994.380,040,00

2.832,00Fiscalizacao
Realizada 12.881,57unidade

(4466) - Gestao da
Fiscalizacao, Estudos e
Pesquisas do Codigo de Defesa
do Consumidor.

1.744,00 1,00155.000,00 12.882,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

1,6212.881,571,62

4.092.977,00Cidadão
Atendido 15.619.811,37unidade(4844) - Atendimento ao

Cidadao. 3.967.253,00 0,9119.128.404,00 15.993.325,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

1,1414.529.579,941,03

0,00meddo pela
despesa 0,00unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,00250.000,00 483.960,00

(54901) - Fundo Estadual de
Proteção e Defesa dos
Direitos do Consumidor

0,000,000,00

0,00atendimento
realizado 0,00Unidades(4465) - Atendimento ao

Consumidor 4.000,00 0,00300.000,00 200.000,00
(54901) - Fundo Estadual de
Proteção e Defesa dos
Direitos do Consumidor

0,000,000,00

0,00Fiscalização
Realizada 0,00Unidades

(4466) - Gestao da
Fiscalizacao, Estudos e
Pesquisas do Codigo de Defesa
do Consumidor.

2.800,00 0,00300.000,00 166.040,00
(54901) - Fundo Estadual de
Proteção e Defesa dos
Direitos do Consumidor

0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,70Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,55

U.O : 54202 - PROCON Ação 3240 – Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão Eficácia de 0,83/Eficiência de 0,00 Deve-se a adoção de medidas de redução de custos o que ocasionou em não atingir a meta de
06 novas unidades implantadas. Informando que não se utilizou o recurso disponível uma vez que as unidades implantadas/ampliadas foram oriundas de parceiras com entes públicos e privados ocasionando a eficiência de
0,00. Ação 4466 – Gestão da Fiscalização Estudos e Pesquisas do CDC Eficácia de 1,62 - Eficiência de 1,62 Aumento em mais de 60% no número de fiscalizações realizadas em comparação com o planejado. Ação 4844 –
Atendimento ao Cidadão Eficácia de 1,03 - Eficiência de 1,14 Principal fator para o alcance do índice de Eficácia em 1,03 foi o número maior de atendimentos realizados em relação ao planejado nos municípios de São Luís
e Imperatriz. Ação 4450 – Gestão do Programa Eficácia de 0,00 - Eficiência de 0,00 Medida pela despesa U.O: 54901 – Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor Ação 4450 – Gestão do Programa
- Eficácia de 0,00/Eficiência de 0,00 Ação 4465 – Atendimento ao Consumidor - Eficácia de 0,00/Eficiência de 0,00 Ação 4466 – Gestão da Fiscalização Estudos e Pesquisas do CDC - Eficácia de 0,00/Eficiência de 0,00 Os
recursos orçamentários oriundos do Fundo (Lei nº 8. 044 de 19/12/2003) são geridos por um Conselho Gestor, que delibera sobre o uso dos recursos. Média da Eficácia em 2018- 0,70 - Média da Eficiência em 2018- 0,55

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?



Compromisso 65 -Levar os serviços de Proteção ao Consumidor (PROCON) a todas as regiões do Estado, visando inclusive à melhoria na prestação de serviços continuados.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Estamos considerando os índices de sub-registro no estado, conforme dados divulgados pelo IBGE, no ano de 2015, onde 22,7% da população maranhense não possuía o Registro Civil de Nascimento (RCN), o que
correspondia, à época, a mais de um milhão e meio de pessoas sem o direito fundamental à cidadania e sem acesso a outros direitos dela decorrentes; que demandam um enfrentamento a esta questão;
Considerando a necessidade de expansão dos serviços de fiscalização em face de empresas que desrespeitaram os direitos dos consumidores; que em 2018 teve previsão de 1.744 e foram realizadas 2.832 fiscalizações;
e o atendimento realizado em 2018, onde a previsão foi de 3.967.253 pessoas, tendo alcançado o quantitativo de 4.092.977

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

 Considerando as discussões iniciadas com a SEPLAN sobre indicadores se faz necessário rever os indicadores utilizados atualmente.

Indicador

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

 De 2016 até 2018 houve uma ampliação no número de Unidades de Atendimento, possibilitando maior acesso do cidadão a serviços essenciais para a garantia da cidadania, direitos humanos e participação popular, bem
como melhoria significativa na parte estrutural das Unidades. Destaca-se as parcerias realizadas, dentre estas, as efetivadas com os Shopping na capital e no interior do estado e as celebradas com as Prefeituras Municipais.
As atividades de fiscalização foram ampliadas no sentido de uma atuação para além da punição, com ações educativas junto aos consumidores e estabelecimentos. Foram realizados diálogos com setores empresariais, com
a finalidade de prevenir novas infrações aos direitos dos consumidores.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
O programa foi criado na Revisão do PPA 2016-2019, exercício 2018, tendo em vista a incorporação do Viva Cidadão a estrutura do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão,
através da Lei Estadual nº 10.567 de 15 de março de 2017.
Recomendamos a reformulação do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do Programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.



Na ação 3240 consta apenas execução física, porém, não consta execução financeira. Recomendamos a revisão do produto da ação.
As ações 4465 e 4466 do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor não tiveram execução físico-financeira ao longo do exercício. Apesar de considerarmos que os recursos são geridos por um Conselho Gestor
e que o mesmo delibera sobre seu uso, é necessário avaliarmos a permanência dessas ações para o PPA 2020-2023.
Apesar do resultado apurado nas ações 4466 e 4844 (PROCON), terem sido eficazes e muito eficientes, constatou-se que o resultado apurado para o Programa foi de ineficácia e de média eficiência.
Diante dos resultados apresentados pelo Órgão, recomenda-se avaliar uma reformulação do Programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-2023.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0504) - Maranhão Patrimônio Cultural

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO

Problema: Degradação do Patrimônio Cultural Maranhense.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 6.028.000,00 Atual: 19.159.797,31  Variação(%): 217,85

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Preservar o patrimônio cultural do Estado do Maranhão.

Público-Alvo: Sociedade maranhense.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
6.028.000,00 19.159.797,31 6.913.804,51 5.104.195,78 4.358.876,90

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Valorizar a cultura e identidades locais fomentando a criação e produção cultural, bens patrimoniais e promoção do turismo regional sustentável.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

26,00Bem cultural
restaurado 1.197.178,77unidade

(2681) - Restauração e
Conservação de Bens Culturais
Móveis e Imóveis

30,00 0,232.150.000,00 1.741.392,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

3,85392.131,730,87

8,00Pesquisa
realizada 3.629,00unidade

(4498) - Estudos e Pesquisas
Históricas, Arqueológicas,
Paleontológicas e Etnológicas

10,00 0,1820.000,00 20.000,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

4,413.629,000,80

34,00Projeto
elaborado 2.927,00unidade

(4500) - Elaboração de Projetos
de Restauração e Conservação
de Bens Imóveis

30,00 0,0650.000,00 50.000,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

19,362.927,001,13

11,00Projeto apoiado 128.520,00unidade(4644) - Dinamização e Apoio
ao Patrimônio Cultural 12,00 0,12260.000,00 1.097.948,31

(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

7,83128.520,000,92

20,00Espaço cultural
implantado. 5.581.549,74Unidades

(4705) - Implantação,
Dinamização e Modernização
de Espaços Cultuais

20,00 0,283.548.000,00 16.250.457,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

3,554.576.988,051,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,94Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 7,80

A avaliação realizada pela relação entre as metas física e financeira do programa indica o valor da eficácia em 0,94, este resultado pode ser justificado em razão do desempenho das ações 2681, 4498 e 4644 que não
alcançaram as metas planejadas, comprometendo assim o índice de desempenho. Por outro lado, as ações 4500 e 4705, tiveram suas metas executadas de acordo com o planejamento. Na eficiência, o índice foi de 7,80,
que corresponde a muito eficiente, principalmente em função da ação 4705 que teve a sua meta alcançada com um custo inferior ao esperado. Os resultados alcançados foram positivos, está em consonância com os
objetivos propostos agregando valor à cultura do Estado. Em 2018 tivemos 26 Bens culturais restaurados, 11 projetos apoiados e 20 modernizações culturais realizadas, além de 2 novos espaços culturais abertos ( Tambor
de Crioula e Museu Engenho de Pindaré). Elaboramos mais de 100% dos projetos planejados e realizamos 80% dos Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas, Paleontológicas e Etnológicas, esses números
contribuíram para uma boa eficiência financeira e uma média eficácia, levando em consideração que das 102 ações planejadas 99 delas foram realizadas.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Eixo 3 - Desenvolvimento para Todos : item 53;

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?



A continuidade do programa possibilita realização dos projetos de pesquisas nas áreas arqueológicas, paleontológicas e etnológicas para bens móveis, considerando as mais de 3 mil peças de fosseis encontradas em solo
maranhense, restauração e manutenção do Patrimônio cultural do Estado, são 3 mil casarões e espaços de Centro Histórico tombados pela UNESCO.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

2016 – Os resultados foram satisfatórios e submetidos às instâncias superiores para análise, apreciação e acompanhamento. Estão em consonância com os objetivos setoriais, uma vez que se trata de uma politica de cultura
importante para o governo. Através deste programa é possível dinamizar o patrimônio material e imaterial, visto que o Estado possui uma cidade histórica que detém o titulo de Patrimônio Cultural da Humanidade dado pela
UNESCO.
2017 - Cinco novos espaços culturais de visitação foram abertos e modernizados. Foram planejados e executados projetos de pesquisas nas áreas arqueológicas, paleontólogas e etnológicas considerando as mais de 3 mil
peças de fosseis encontradas em solo maranhense e as 4 etnias indígenas existentes no estado.
2018 – Dois novos espaços culturais de visitação foram abertos, projetos de restauração de imóveis tombados e de objetos de arte de grande valor histórico e projetos e dinamização e implantação de espaços culturais
maranhenses. O problema da degradação do patrimônio permanece considerando os casarões do centro histórico, havendo necessidade da continuidade das ações.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas)
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
As ações 4498, 4500, 4644 e 4705 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Sendo assim, solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
O programa apresentou na escala de valoração adotada, índices insatisfatórios de eficácia e alta eficiência.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0571) - Memória Republicana

Unidade Executora: Fundação da Memória Republicana Brasileira

Problema: Os acervos e registros de fatos da história republicana brasileira e maranhense necessitam de tratamentos específicos para a construção da memória do nosso povo. A precária e incipiente disseminação de
informações socioculturais e educativas relativas à memória republicana brasileira e histórica do Maranhão tem, dentre outras coisas, dificultado estudos e pesquisas de várias áreas do conhecimento e a preservação de um
importante patrimônio cultural.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.702.000,00 Atual: 1.588.444,67  Variação(%): -6,67

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Ampliar a disseminação de conhecimentos socioculturais e educativos relativos à memória republicana brasileira

Público-Alvo: Universidades, Escolas do Ensino Fundamental e Médio, Pesquisadores, Professores, Estudantes e Público em geral.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
1.702.000,00 1.588.444,67 1.561.327,23 1.561.327,23 1.561.327,23

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Valorizar a cultura e identidades locais fomentando a criação e produção cultural, bens patrimoniais e promoção do turismo regional sustentável.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

10,00Pesquisa
realizada 16.899,00unidade(3150) - Estudos e Pesquisas

Socioculturais e Educacionais 12,00 1,0030.000,00 16.900,00
(14201) - Fundação da
Memória Republicana
Brasileira

0,8316.899,000,83

0,00Medido pela
despesa 1.525.327,23unidade(4450) - Gestão do Programa 4,00 0,981.612.000,00 1.552.443,67

(14201) - Fundação da
Memória Republicana
Brasileira

0,001.525.327,230,00

38,00Bem divulgado 0,00unidade
(4639) - Restauração,
Conservação e Aquisição de
Bens

41,00 0,0030.000,00 0,00
(14201) - Fundação da
Memória Republicana
Brasileira

0,000,000,93

13,00Pessoa
informada 19.101,00unidade(4640) - Desenvolvimento de

Práticas Educacionais 33,00 1,0030.000,00 19.101,00
(14201) - Fundação da
Memória Republicana
Brasileira

0,3919.101,000,39

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: SISPCA/SIAFEM

0,72Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,41

Na avaliação efetuada da relação entre as metas físicas e financeira do programa indica os valores da eficácia e da eficiência de 0,83; 0,93 e 0,39 que na escala de valoração adotada na metodologia desta avaliação, revela
a eficácia ainda que limitadamente. A baixa eficiência do programa 4450, pode ser explicado, devido a movimentação de recursos da mesma a ela pertencem as despesas de: pessoal e administrativa

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

7. Instituir uma Rede Estadual de Ensino de Idiomas, com cursos gratuitos, em parceria com as instituições de ensino.;
10. Ampliar a política de assistência estudantil para assegurar a permanência e conclusão de curso superior dos estudantes provenientes de famílias de baixa renda, reduzindo os efeitos das
desigualdades socioeconômicas;
53. Ampliar o programa Mais Cultura, contemplando ações nas áreas de promoção, difusão, qualificação e comercialização de produtos culturais, com a valorização e promoção dos bens e
manifestações culturais do estado.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A FMRB, situada no prédio do convento das mercês, além de ser um ponto estratégico, já desenvolve algumas antividas relacionadas, à cultura, educação e social.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?



Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Teve um desempenho gradativo, em relação a 2016 para 2017, um aumento significante, tendo como um dos principais fatores o aumento de recursos disponibilizado a este órgão e assim podendo realizar com maior
eficiência os programas em 2018.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior clareza, detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do público alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do Programa.
Observamos que a ação 4639 apresenta realização de meta físico- financeiro. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
O programa apresentou na escala de valoração adotada, índices insatisfatórios de eficácia e baixa eficiência.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0131) - Produção e Difusão Cultural

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO

Problema: Fragilidade do mercado cultural maranhense.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 61.839.000,00 Atual: 68.117.636,00  Variação(%): 10,15

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Fortalecer o mercado cultural maranhense mediante a ampliação da produção, da difusão, do acesso aos bens culturais e do fomento às atividades artísticas.

Público-Alvo: sociedade

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
61.839.000,00 68.117.636,00 49.991.337,10 44.144.337,10 37.263.091,60

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Valorizar a cultura e identidades locais fomentando a criação e produção cultural, bens patrimoniais e promoção do turismo regional sustentável.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1.302,00Pessoa
capacitada 17.450,00unidade

(4505) - Capacitação de
Artistas, Técnicos, Produtores e
Empreendedores Culturais

970,00 0,2960.000,00 60.000,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

4,6217.450,001,34

146,00Evento cultural
realizado 64.534,00unidade(4646) - Fortalecimento dos

Equipamentos Culturais 150,00 0,29450.000,00 220.000,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

3,3264.534,000,97

9,00Projeto apoiado 1.053.318,00unidade(4706) - Fomento e Promoção à
Diversidade Cultural 15,00 0,93800.000,00 1.130.000,00

(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

0,641.053.318,000,60

27,00Evento
realizado 21.121.576,60unidade

(4707) - Realização dos
Projetos de Grande Porte do
Estado

23,00 0,9722.350.000,00 21.781.430,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

1,2121.121.576,601,17

1,00Município
mapeado 0,00unidade

(4712) - Realização do
Mapeamento Cultural do
Estado

4,00 0,0020.000,00 20.000,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

0,000,000,25

105,00Projeto apoiado. 27.548.458,50unidade
(4713) - Apoio às
Manisfestações Artístico-
Culturais

100,00 0,5136.220.000,00 42.967.206,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

2,0721.788.458,501,05

0,00Projeto apoiado 186.000,00unidade(4663) - Incentivo à Arte e a
Cultura 0,00 0,051.939.000,00 1.939.000,00

(14901) - Fundo de
Desenvolvimento da Cultura
Maranhense

0,0099.000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,77Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,69

Apesar das alterações orçamentarias, tivemos um bom desempenho do programa, levando em consideração que a meta financeira ficou avaliada como muito eficiente resultado alcançado graças ao apoio de mais de 150
projetos e aos grandes eventos realizados no estado (São João, Carnaval, natal e Réveillon). Quanto a Eficácia, avaliada como baixa, tivemos 1.262 ações planejadas e dessas executamos um total de 1.590, isso devido
ao grande numero de pessoas capacitadas em 2018 pela ação 4505 e ao grande número de apoio as manifestações artístico-culturais, pela ação 4713, como exemplo citamos o Apoio Cultural com espetáculos teatrais na
inauguração do Parque Centenário de Balsas, apoio cultura as Manifestações do Divino Espirito Santo, Natal e Réveillon, importante destacar que são eventos que movimentam a economia do estado. Temos realizado as
ocupações artísticas que são eventos culturais que ocorrem durante os meses de julho a dezembro, são eles: Quinta do Reggae, Sexta do Tambor, Pôr-do-sol do Palácio, Pôr-do-sol do Espigão e Lagoa da Jansen, além da
Feirinha de Imperatriz.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Eixo 3 - Desenvolvimento para Todos : item 53;

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O Programa deve continuar, pois os resultados alcançados contribuem para as diretrizes do Governo através de suas ações. Foram mais 80 projetos executados, mais de 200 eventos apoiados, realização de 4 grandes
eventos anuais, contribuindo para potencialização da economia do Estado, fomentando a cultura e gerando renda para parte da população.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

2016 - Foram 82 projetos culturas executados, dentre estes 15 eventos de grande porte incluindo o Carnaval, o São João, o Festejo do Divino Espirito Santo, Natal e Ano Novo. Foram 24 apoios destinados as manifestações
culturais do Estado; e seus equipamentos culturais realizaram 37 eventos comemorativos. Convém se destacarem que estes eventos dinamizaram a economia do Estado, estimulando emprego e renda, principalmente os
eventos de grande porte.
2017 - Foram apoiados mais de 50 projetos  culturais no Estado. Recebemos avaliação positiva da mídia e do público nos grandes eventos como São João, Carnaval, Natal e Réveillon. Foram formadas parcerias
institucionais com municípios para realização de eventos em várias cidades do maranhão.
2018 - Foram apoiados mais de 150 projetos culturais e dois grandes eventos realizados no estado (São João e Carnaval ), tivemos 1.262 ações planejadas e dessas executamos um total de 1.590, além de  Apoio Cultural
com espetáculos teatrais na inauguração do Parque Centenário de Balsas , apoio cultura as Manifestações do Divino Espirito Santo e outros. Temos também as Ocupações Culturais que ocorrem durante os meses de julho a
dezembro.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
As ações 4712 e 4663 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
A ação 4712 não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessa ação para o PPA 2020-2023.
A ação 4663 que trata do Incentivo à Arte e a Cultura, não apresenta realização de meta física. Recomenda-se que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão,
ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
O programa apresentou na escala de valoração adotada, índices insatisfatórios de eficácia e alta eficiência.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0589) - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Executora: Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Problema: Elevado índice da população maranhense em situação de pobreza (IPEA 2010)

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 3.375.000,00 Atual: 19.412.672,88  Variação(%): 475,19

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Reduzir o número de pessoas em situação de pobreza.

Público-Alvo: Famílias inscritas no CadUnico

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
3.375.000,00 19.412.672,88 13.403.218,28 8.991.784,24 7.587.264,15

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Assegurar o acesso às políticas públicas de assistência social e direitos humanos.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

2.050,00Pessoa
atendida 194.000,00unidade(4756) - Assistência às Famílias

Carentes 3.397,00 0,60500.000,00 321.500,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

1,00194.000,000,60

0,00
Infraestrutura e
ou equipamento
implantado

2.497.500,60unidade
(3250) - Implantação de
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Rural

20,00 0,131.000.000,00 7.500.000,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,00999.000,240,00

0,00Infraestrutura
recuperada 820.009,00unidade

(3256) - Recuperação de
Estruturas para o
Desenvolvimento Rural

1,00 0,000,00 1.050.000,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 8.634.392,45Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,851.375.000,00 8.795.048,00(15112) - Gerência de

Inclusão Socioprodutiva 0,007.450.092,120,00

583,00Pessoa
atendida 1.257.316,23unidade

(4787) - Fomento a
Empreendimentos Produtivos
aos Quilombolas, Indígenas e
demais povos

1.560,00 0,20500.000,00 1.746.124,88(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 1,87348.691,880,37

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: SISPCA/SIAFEM

0,24Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,72

O Programa Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania obteve como média da eficácia de 0,24, fortemente influenciado pelos não resultados alcançados nas ações 3250 e 3256. Por outro lado, o resultado obtido na
ação 4787, provém do público meta trabalhado no exercício anterior, haja vista, que o beneficiário passa por quatro etapas da ação - apoio, equipamentos, treinamento e capacitação, cuja emancipação se dá no exercício
orçamentário seguinte. Portanto existe uma incongruência no dimensionamento da meta quando planejada, porque a saída do programa se encerra com avaliação sobre o incremente de renda e fortalecimento dos
empreendimentos produtivos individuais ou familiares. Com relação a execução financeira cujo índice é de 0,72, com média eficiência, isto é, com mais recursos o resultado foi modesto, contribuirão as ações 4756 e 4787,
enquanto que ações 3256 e 3250, teve parte dos recursos inscritos em RAP´S, bem como, obras de engenharia em andamento e aquisição de equipamentos para atendimento da ação 4787, cujo resultados serão
apropriados no exercício de 2019.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Compromisso para o Maranhão Seguir em Frente.
31. Expandir o Plano Mais IDH, a partir do planejamento estratégico com
enfoque territorial, garantindo a integração e  estruturação  de  redes  de políticas públicas municipais e regionais.
37. Expandir o programa Maranhão Quilombola para as regiões onde já existem quilombos certificados, por meio da implementação   de  políticas estratégicas focadas no acesso à terra; infraestrutura e qualidade de vida;
desenvolvimento local; inclusão produtiva e direito à cidadania.
Compromissos  Transversais
46. Instituir os Polos de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura, com infraestrutura, logística e tecnologia ajustadas às condições territoriais. (CANAIS DE ACUMULAÇÃO)
63. Trabalhar na ampliação do saneamento básico no estado, em parceria com os municípios,     através da expansão de sistemas de abastecimento d’água e implantação de serviços de esgoto.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OBJETIVO 08 -Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, pleno emprego e produtivo e trabalçho decente para todos.

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

São ações integradas desde 2015 como a Infraestrutura com estruturação de políticas públicas como o Programa Escola Digna, no Plano + IDH, e dos Povos Tradicionais.
Com execuções de Sistemas Simplificados de Abastecimento de D’Água –SSAA com 200 (duzentos) sistemas, Canais de Acumulação  com 18 (dezoito) canais, Melhoramento de Caminhos de Acesso, Estradas Vicinais,
Pontes, Fábrica de Gelo e etc.
Quanto a ação Mais Renda componente do Programa, instituído pela Lei Estadual nº 10.400/15, beneficiou 1753 famílias, sendo 1.065 do ramo de alimentação e 288 do ramo da beleza (manicure, pedicure e cabeleireiro),
em 14 (quatorze) nos municípios do Maranhão, com solicitação/demanda de 37 municípios para organizar e estruturar empreendimentos produtivos individuais ou familiares da economia dos setores populares, favorecendo a
inclusão sócio produtiva, pelo trabalho, das pessoas em situação de pobreza, com vistas à sua emancipação econômica, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários do Programa

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Sim

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Ação: 3248: Construção de Habitação com Foco na proteção Social, na Área Rural;
Ação: 3249: Construção de Habitação com Foco na proteção Social, na Área Urbana;
Ação: 3247: Melhoria Habitacional com Foco na proteção Social, na Área Rural;
Ação: 3258: Melhoria Habitacional com Foco na proteção Social, na Área Urbana.

Em caso de resposta positiva, quais ações o órgão pretende excluir?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Ação:3245
Atributos a serem alterados :
Nome/denominação Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água.
Descrição: Construção de estradas vicinais e caminho de acesso, implantação de Saneamento básico  (módulos sanitários, sistema simplificado de abastecimento de água ´SSAA, implantação de dessalinizadores e filtros de
água)
Produto Comunidade:  Atendida
Unidade de Medida- unidade

Indique a(s) ação(ões) e os atributos que desejam ser alterados; redija sua proposta e justifique.



A diminuição da vulnerabilidade social, promovendo a superação da extrema pobreza e das desigualdades sociais no meio urbano e rural, por meio de estratégias de desenvolvimento territorial sustentável, o Governo do
Estado elegeu como uma das prioridades básicas do combate à extrema pobreza a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola, os canais de acumulação e a
recuperação de infraestrutura básica de acesso e comunicação entre os povoados e a sede dos municípios é requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável desses povoados. A SEDES /GISP por intermédio da
SEDES contribuíram para esse desenvolvimento sustentável com 148 sistemas simplificados de abastecimento d’água em 78 (setenta e oito) municípios atendidos com um público alvo de 37.040 pessoas.Com 08 (oito)
estradas vicinais com 06 (seis) municípios atendidos, 01 (uma) Fábrica de Gelo, 01 (uma) Ponte.
0589- 15 canais de acumulação executados em 2017 com 15 (quinze) municípios beneficiados;
0589 – 02 (dois) canais de acumulação executados em 2018 com 02 (dois) municípios beneficiados
0552- No ano de 2016 tivemos 120 (cento e vinte) SSAA em execuções sem que nenhum fosse concluído;
0552 – No ano de 2017 tivemos 80 (oitenta) SSAA concluídos com 40 municípios atendidos;
0552– No ano de 2018 tivemos 68 (sessenta e oito) SSAA concluídos com 38 municípios atendidos.
O Programa + Renda por meio da capacitação, fomento e acompanhamento técnico/gerencial proporcionou aos 1.753 beneficiários considerável aumento da renda média mensal, ocasionados pelo volume de vendas dos
produtos gerados pelos empreendimentos e, por conseguinte aumento do faturamento;
A autonomia gerencial, gerada pelo acompanhamento técnico individualizado, proporcionou aos beneficiários acesso microcrédito produtivo orientado e a inserção na modalidade de Micro Empreendedores Individuais.
Elevação da renda média 220%;
20% dos empreendedores do Mais Renda inseridos na modalidade de Micro Empreendedores Individuais – MEI, aptos a usufruir dos benefícios sociais que a formalização permite;
22% dos empreendedores do Mais Renda com acesso ao microcrédito produtivo orientado;
Parceria com o Supermercado Mateus (Atacarejo), onde os beneficiários do Mais Renda, obtém descontos de 6% na compra dos insumos para a produção dos produtos a serem comercializados.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
O problema está evidenciado de forma clara e coerente, no entanto há necessidade de evidências numéricas.
Recomendamos a revisão do público alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
As ações 3250 e 3256 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Sendo assim, solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Observamos que as ações 3250, 3256 e 4787 não obtiveram execução orçamentária e financeira.
As ações 3250, 3256 e 4787 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução
do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício. Ressaltamos a evolução que a ação 4787 apresentou, no exercício de 2017 apresentou 0% e em
2018 sua execução foi de 60% do planejado.
O programa apresentou na escala de valoração adotada, índices insatisfatórios de eficácia e média eficiência.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0193) - Mais Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

Problema: Elevado índice da população maranhense em situação de insegurança alimentar nutricional, sem condições de acesso à alimentação adequada (PNAD 2013).

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 48.236.000,00 Atual: 87.605.295,44  Variação(%): 81,62

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Reduzir o índice de insegurança alimentar e nutricional do Estado do Maranhão

Público-Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
48.236.000,00 87.605.295,44 60.928.810,06 55.282.511,45 46.682.472,40

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Assegurar o acesso às políticas públicas de assistência social e direitos humanos.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Município
Beneficiado 12.030,00unidade

(3243) - Implantação de
Sistema de Segurança
Alimentar e Nutricional-SISAN

1,00 0,0060.000,00 313.056,72
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,000,000,00

13,00

Equipamento
implantado
/recuperado
e/ou bem
doado.

6.170.385,31unidade
(3244) - Implantação de
Infraestrutura de Segurança
Alimentar e Nutricional - SAN

23,00 0,447.000.000,00 13.841.184,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

1,296.070.067,030,57

0,00Medido pela
despesa 197.753,00unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,90330.000,00 219.541,00

(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,00197.753,000,00

0,00Pessoa
capacitada 0,00unidade

(4753) - Capacitação em
Educação Alimentar e
Nutricional

28,00 0,0040.000,00 28.000,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,000,000,00

5.145.279,00Refeição
Fornecida. 49.069.479,73unidade

(4781) - Alimentação em
Restaurantes Populares e
Cozinhas Comunitárias.

6.602.880,00 0,7831.400.000,00 57.931.380,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

1,0045.037.759,780,78

0,00Alimentos
Arrecadados 0,00tonelada(4782) - Banco de Alimentos 1,00 0,00128.000,00 16.575,00

(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,000,000,00

1.981.945,00Leite
distribuído. 5.479.162,02litro(4783) - Distribuição de Leite 6.711.912,00 0,269.278.000,00 15.255.558,72

(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

1,133.976.931,640,30

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: SISPCA/SIAFEM

0,27Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,57

O Programa (0193) - Mais Segurança Alimentar e Nutricional obteve como média da eficácia de 0,24, fortemente influenciado pelos não resultados alcançados nas ações 4783, 4753, 3244, 3243 e 4782, isto devido a vários
fatores: Execução física no exercício com recursos em RAP cujas metas não são aferidas no orçamento corrente, o que se evidencia na Ação 3243, onde foram implantados 14 sistemas, em 2018, os quais não podem ser
lançadas no acompanhamento. Estes sistemas constituem elementos de estruturação da Política, pois quando implantados, o munícipio dispõe de Lei específica definindo a instituição da CAISAN (Câmara Intersetorial de
SAN ), do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e do órgão gestor; Execução física não realizada, em decorrência de insuficiência de dotação que permitisse alcançar, com bom resultado, o público beneficiário;
Suspensão de Atividades que dariam a continuidade da execução, em face de questões legais, referentes a legislação eleitoral (Ação -4782); Conclusão parcial de etapas de Atividades do produto (Ação 3244-obras +
equipamentos); Questões orçamentárias, estruturais e legais (Ação 4783) que comprometeram a execução à medida que não se realizaram a previsão de receitas; incapacidade de as organização dos produtores de leite
atender prontamente a demanda e, ainda, longa discussão sobre a inclusão de subsídios autorizados em lei; não inserção, no acompanhamento da execução física de Despesas, de todas as ações inscritas em RAP e
ausência de gestão de riscos. Na ação 4783, os fatores que contribuíram para não cumprimento da meta planejada recai na decisão tardia de ampliação da ação de 7 para 24 municípios, ocorrido no final do exercício
financeiro e após o período eleitoral, bem como, a insuficiência de recursos para bancar os subsídios na aquisição do leite, onde a necessidade era de 4,0 milhões de reais. Menciona também o fato dos recursos existentes
para os subsídios o contingenciamento e os remanejamentos para atender demanda de contrapartidas para convênios. Conclui-se que o índice médio de não eficácia estaria mais próximo de 1,0 se as Ações 3243, 4753 e
4782 tivessem suas dotações remanejadas, visto não terem evoluído no processo de realização dos serviços. As metas de 23 infraestruturas de SAN ficaram comprometidas pelo atraso na compra dos equipamentos.
Entretanto, salienta-se que a baixa eficácia não comprometeu o objetivo do Programa no que consiste na garantia de acesso de pessoas às Cozinhas e Restaurantes Populares. Com relação a execução financeira cujo
índice é de 0,57, com média eficiência, contribuirão as ações 4781 e 3244, que fizeram com menos recursos, mas realizaram embora ainda se encontram obras de engenharia em andamento (restaurantes e cozinhas
comunitárias) e aquisição de equipamentos, bem como, RAP´s não processados que serão honrados no exercício de 2019, cujo resultados farão parte da execução orçamentário e financeira do exercício corrente.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.



5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

12 - Apoiar a estruturação de sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios maranhenses, de forma a assegurar o direito humano à alimentação e nutrição adequada, com a continuidade da expansão dos
Restaurantes Populares, em todas as regiões do estado.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

 Quantitativas:
- Universalizar a criação dos Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) nos 217 municípios;
- Garantir o funcionamento dos 25 Equipamentos de SAN (Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias) implantados e ampliar a rede em mais 32;
- Garantir e ampliar o número de pessoas atendidas com alimentação saudável nos Equipamentos de SAN, passando de 26.850 refeições/dia para 34.000;
- Garantir a compra mínima de 30% da Agricultura Familiar nos Equipamentos de SAN;
- Garantir e ampliar a distribuição de Leite no âmbito do PAA Leite nos 24 municípios beneficiados;
- Garantir e ampliar o número de pessoas capacitadas na Política de SAN para 1.000 pessoas/ano;
 Qualitativa
- A estruturação do SISAN possibilita a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável à população em situação vulnerabilidade social, alimentar e nutricional, com redução dos agravos da saúde;
- Melhoria dos hábitos alimentares, reduzindo as Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT’s) resultantes da má alimentação, favorecendo à qualidade de vida, a partir das capacitações em EAN;
- Incremento de renda dos agricultores familiares com a garantia do mercado das compras institucionais;
- Qualificação de agentes públicos e sociais no âmbito da Política de Segurança Alimentar e Nutricional (PSAN);
- Ações intersetoriais entre as políticas afins à SAN, que contribuem para melhoria dos indicadores de segurança alimentar e nutricional.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

Problema

Objetivo

Público-Alvo

Justificativa



Indicador

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O Programa Mais Segurança Alimentar no âmbito do PPA 2016-2019 propõe ações e projetos com vistas a garantia ao Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável, e a redução dos indicadores de insegurança
alimentar e nutricional - ISAN, apresentado avanços significativos na estruturação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, ampliação dos Equipamentos de SAN, e, consequentemente, com acesso de
milhares de pessoas a uma alimentação saudável. Além da realização de capacitações na Política de Segurança Alimentar e Nutricional – PSAN. Ressalta-se avanços na intersetorialidade das políticas afins, articuladas pela
Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN com a participação do controle social, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA-MA.
Destaca-se a execução eficiente de vários Convênios Federais que agregaram recursos para implementação das ações propostas, bem como novas captações de recursos.
Apesar dos avanços registra-se ainda um alto índice de INSAN, demandando a continuidade das ações, com a ampliação das metas.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
O problema está evidenciado de forma clara e coerente, no entanto há necessidade de evidências numéricas.
As ações 3243, 4753 e 4782 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Sendo assim, solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Observamos que a ação 3243 apresenta execução financeira de empenho sem execução física correspondente.
As ações 3243, 4753 e 4782 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução
do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
O programa apresentou na escala de valoração adotada, índices insatisfatórios de eficácia e média eficiência.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0539) - Proteção e Promoção Social

Unidade Executora: Fundo Estadual de Assistência Social

Problema: Elevado percentual da população em situação de vulnerabilidade e risco social sem acesso aos serviços socioassistenciais ofertados pelo Estado.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 54.879.672,00 Atual: 88.233.141,27  Variação(%): 60,78

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o acesso da população em situação de vulnerabilidade e risco social aos serviços socioassistenciais ofertados pelo Estado.

Público-Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
54.879.672,00 88.233.141,27 63.779.179,88 60.674.746,04 55.601.091,86

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Assegurar o acesso às políticas públicas de assistência social e direitos humanos.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

21,00

equipamento
social
construído e/ou
recuperado

9.399.406,42unidade

(3267) - Construção,
Aparelhamento e Recuperação
da Rede de Proteção
Socioassistencial.

30,00 0,4112.120.000,00 16.608.947,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

1,716.800.645,900,70

45.479,00

Unidade
Consumidora
Residencial
Beneficiada

15.000.000,00unidade(4425) - Isenção do Pagamento
da Fatura de Água 45.479,00 0,9815.000.000,00 15.000.000,00

(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

1,0214.721.080,681,00

582.253,00Aluno atendido 32.526.560,42unidade(4696) - Bolsa Família - Escola 666.737,00 0,9023.900.672,00 36.078.254,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,9732.526.560,420,87

49.080,00atendimento
realizado 1.060.755,19unidade

(4297) - Serviços
Socioassistenciais de Proteção
Especial de Alta Complexidade
para Pessoa Idosa

57.600,00 0,71893.000,00 1.363.470,23(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 1,20964.186,020,85

0,00Medido pela
despesa 1.737.136,47unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,231.240.803,00 7.247.076,31(15903) - Fundo Estadual de

Assistência Social 0,001.693.601,580,00

0,00Evento
realizado 0,00unidade

(4456) - Promoção de Eventos
para o Fortalecimento das
Ações Afirmativas

3,00 0,0050.000,00 140.000,00(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 0,000,000,00

75,00Municípios
monitorados 179.068,71Unidades(4796) - Vigilância

Socioassistencial 102,00 0,20600.000,00 672.545,00(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 3,65135.317,210,74

8.867,00Pessoa
capacitada 1.603.163,43unidade(4797) - Capacitação da Politica

de Assistência Social 41.859,00 0,26555.950,00 6.072.320,78(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 0,801.603.163,430,21

71,00Atendimento
realizado. 1.852.521,15unidade

(4798) - Serviços
Socioassistenciais de Proteção
Especial de Média
Complexidade

84,00 0,62150.000,00 2.973.767,76(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 1,371.829.647,710,85

0,00Atendimento
Realizado 0,00unidade

(4799) - Regionalização dos
serviços de Proteção Social
Especial

30,00 0,0010.000,00 332,00(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 0,000,000,00

591,00Atendimento
realizado 391.568,09Unidades(4800) - Serviços de Proteção

Social Básica 1.933,00 0,33334.247,00 1.110.258,19(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 0,91371.543,090,31

0,00atendimento
realizado 0,00unidade

(4851) - Serviços
Socioassistenciais de Proteção
Especial de Alta Complexidade
para Crianças e Adolescentes

32,00 0,005.000,00 846.170,00(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 0,000,000,00

500,00atendimento
realizado 29.000,00unidade

(4852) - Serviços
Socioassistenciais de Proteção
Especial de Alta Complexidade

2.092,00 0,2420.000,00 120.000,00(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 0,9929.000,000,24

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: SISPCA/SIAFEM

0,48Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,05

O Programa Proteção e Promoção Social resultou da observância e persistência do elevado percentual da população em situação de vulnerabilidade e risco social sem acesso aos serviços socioassistenciais ofertados pelo
Estado. Para combater as causas históricas deste problema, foram construídas ações orçamentárias para viabilizar o acesso da população aos serviços socioassistenciais ofertadas pelo Estado. Fatores que condicionaram
a obtenção do índice de eficácia do Programa foram: retardamento da análise de processos direcionadas para as licitações; frustação de receitas e excesso de atividades demandas a mesma equipe nos diferentes setores

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.



do órgão; atividades foram executadas fisicamente, porém ainda não pagas; identicação de demandas oriundo da busca ativa e não foram incluídas no cadastro do Bolsa Escola; utilização do saldo financeiro, que poderia
ser utilizado na complementação da meta planejada. Diversas ações tiveram suas dotações parcialmente anuladas decorrente de não implementação de contratos administrativos celebrados, bem como, encontra-se
também situação em que não houve execução orçamentária em face de limitação de preços de bens apurado no mercado, registra-se também as indefinições quanto a localização de equipamentos sociais a ser
construídos e/ou reformados. A eficácia média compromete o objetivo do Programa, pois se está diante de importantes ações para proteção da política em seus dois níveis de proteção, ainda que no contexto da execução,
tenha ficado de fora do planejamento dotações necessárias ao cofinanciamento da política que ficou restrito aos Centros Dia. A eficiência obtida pelo Programa demonstra que o uso dos recursos se deve a execução
planejada e gestões de efetividade da ações 4796, 4798 e 3267 , que obtivem índices capazes de eficientizar a relação custo/benefício.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Compromisso nº 11 com transversalidade com os compromissos 30,35,36,37,39, 40,41,42 e 43.
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todo os lugares.
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A Assistência Social provê proteção a famílias e indivíduos, em situação de vulnerabilidade e riscos, e promove condições dignas de vida, prevenindo e reduzindo incidências de violação de direitos, de forma articulada com
as demais políticas públicas, de forma direta pelo Estado e indireta por meio dos Municípios, o que traduz claramente os principais objetivos da Política de Assistência Social, ao atender as funções de proteção social, de
vigilância socioassistencial e de defesa de direitos e indica o universo de famílias e indivíduos que dela necessita.
Quanto ação bolsa família-escola o número de crianças e jovens na faixa etária de 04 a 17 anos, de baixa renda, beneficiárias do Programa Bolsa Família, alunos de escola pública, e o número da população na idade
escolarizável.
A ação isenção do pagamento da fatura de água tem como compromisso, do Governo do Estado, reduzir a pobreza em todas as suas dimensões e formas, o acesso à água potável é uma prioridade.
Através do Viva Água, as famílias de baixa renda, com consumo de 25 m³ mês, estão com seus direitos assegurados como sociedade e consumidor, que completa a renda familiar com o pagamento da conta de água de
quase 500.000 (quinhentos mil) famílias, com renda percapta de meio salário mínimo.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Sim

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Ação: 4797 – Capacitação da Política de Assistência Social
Ação: 4450 – Gestão do Programa
Ação: 4456 – Promoção de eventos para o fortalecimento das Ações Afirmativas
Ação: 4799 – Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial
Ação: 4800 – Serviços de Proteção Social Básica
Ação: 4852 – Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade
Ação: 4851 – Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes
Ação: 4297 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa
Ação: 4798 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Média Complexidade

Em caso de resposta positiva, quais ações o órgão pretende excluir?



Ação: 4796 – Vigilância Socioassistencial

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Ação: PSB - Proteção Social Básica
Descrição da ação: Apoiar técnica e financeiramente os municípios na prevenção de situações de riscos e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Ação: PSE - Proteção Social Especial
Descrição da ação: Apoiar técnica e financeiramente os municípios nas situações de risco pessoal e social por violações de direitos e na reconstrução de vínculos familiares e comunitários.
Ação: Gestão do SUAS
Descrição da ação: apoio técnico aos municípios na implementação do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. Ações que garantam a realização ou participação em atividades de controle Social da PAS.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Existe a necessidade de revisão da redação do objetivo do Programa, para ajustes do que é competência de execução direta e indireta. Além de inclusão de indicadores.

Justifique e redija sua proposta

Prestar assessoramento e acompanhamento aos municípios na implementação dos programas, serviços, projetos e benefícios socioassistenciais da PAS e ofertar serviços, programas e projetos de forma regionalizada para
garantir a cobertura de atendimento da população em situação de vulnerabilidades e risco pessoal e social no Estado.

Objetivo

Número de municípios realizando a função de Vigilância Socioassistencial;
Número de usuários dos serviços acompanhados;
Número de gestores, trabalhadores e conselheiros do SUAS capacitados;
Número de municípios com acompanhamento, assessoramento e avaliação da execução da PAS;
Número de serviços municipais cofinanciados pelo Estado;
Número de beneficiários dos programas de Transferência de Renda acompanhados pelos municípios;
Números de pessoas atendidas pelos benefícios eventuais ofertados pelo município;
% de redução do índice do trabalho infantil no Estado;
% de cobertura de serviços da Proteção Social Especial de forma regionalizada;
Número de atividades de controle social realizadas

Indicador

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O desempenho do programa foi positivo considerando a organização do SUAS no Estado do MA e a oferta dos serviços, programas e projetos nos municípios, embora não tenhamos avançado no cofinanciamento aos
municípios e na regionalização da proteção social especial.
A ação bolsa família-escola em suas 3 (três) primeiras edições, investiu aproximadamente R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), credenciando 1.800 (um mil e oitocentos) estabelecimento comercial, nos
217 (duzentos e dezessete) municípios maranhenses, beneficiando aproximadamente anualmente 1.000.000,00 (um milhão) de crianças e jovens de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos, com recursos para compra de material
escolar, que, além de assegurar o benefício à família, garante acesso e permanência na sala de aula, aquecendo a economia local, gerando emprego e renda, em todo o Estado e movimenta o incentivo fiscal para adesão de
comércios que a cada ano tem um aumento de credenciamento.
Com referência ação isenção do pagamento da fatura de água qualificou-se do batimento iniciado a 03 (três) anos com as bases do cadastro Único e Caema, excluindo todas as famílias que estavam fora do perfil, não
localizadas no Cadastro Único, bem como, assegurou nesta estratégia de Busca Ativa, nos sistemas de referência do Viva Água, que também as famílias de baixa renda fossem beneficiadas.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.



6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
O problema está evidenciado de forma clara e coerente, no entanto há necessidade de evidências numéricas.
Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Observamos que as ações 4456, 4799 e 4851 não obtiveram execução orçamentária e financeira. Solicitamos avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-2023.
As ações 4456, 4799 e 4851 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução
do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
O programa apresentou na escala de valoração adotada, índices insatisfatórios de eficácia e alta eficiência.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0212) - Administração da Política Tributária

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Fazenda

Problema: Descumprimento das obrigações tributárias no âmbito estadual

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 263.291.000,00 Atual: 277.719.071,59  Variação(%): 5,48

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o cumprimento das obrigações tributárias para contribuir com o desenvolvimento do Estado.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
263.291.000,00 277.719.071,59 260.070.070,98 255.359.947,97 252.728.420,29

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular com foco e qualidade visando atender a satisfação das
necessidades do cidadão.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Procedimento
implantado 1.273.759,67unidade(3069) - Fortalecimento da

Gestão Fiscal - PROFISCO 1,00 0,044.000.000,00 11.655.018,00(16101) - Secretaria de
Estado da Fazenda 0,00453.312,630,00

0,00Medido pela
despesa 236.212.029,65unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,00234.167.016,00 236.498.352,62(16101) - Secretaria de

Estado da Fazenda 0,00236.030.388,640,00

7.760.091.090,00Receita
arrecadada 10.070.941,67R$(4459) - Arrecadação de

Tributos Estaduais 6.422.887.577,00 0,829.773.984,00 10.286.548,00(16101) - Secretaria de
Estado da Fazenda 1,478.460.231,771,21

12.552,00Pessoa
capacitada 210.958,30unidade(4461) - Educação Fiscal para a

Cidadania 30.000,00 1,00350.000,00 210.959,00(16101) - Secretaria de
Estado da Fazenda 0,42210.958,300,42

10,00
Unidade
tributária
estruturada

1.269.690,76unidade(3106) - Adequação e Melhoria
das Unidades da SEFAZ 8,00 0,323.440.000,00 3.440.000,00

(16901) - Fundo de
Fortalecimento da
Administração Tributária

3,911.099.835,531,25

1,00
Unidade
Fazendária
capacitada

11.032.690,93unidade(4512) - Capacitação Técnica
da Administração Tributária 1,00 0,5811.560.000,00 15.628.193,97

(16901) - Fundo de
Fortalecimento da
Administração Tributária

1,729.105.221,101,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,78Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,50

A avaliação realizada entre a meta física e financeira do programa indica o valor médio global da eficácia em 0,78 (Não eficácia) e o valor médio global da eficiência em 1,50 (Muito eficiência), que, na escala de valoração
adotada na metodologia, significa que o Programa não foi eficaz, em função, especificamente, da Ação 3069, cuja dotação inicial foi suplementada em razão das perspectiva de uma operação de crédito externa que não
ocorreu. Diante disso a execução contou somente com o valor da contrapartida. Por sua vez, a Ação 4461 não foi executada conforme o planejado, já que a dotação inicial sofreu decréscimos durante a execução
orçamentária. No entanto foram as execuções individuais das Ações 4459, 3106 e 4512 garantiram que o programa não fosse prejudicado, já que superaram a meta física (Eficácia) com uma execução orçamentária com
índice acima de 1,0 (Muito eficiente).

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

48

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?



O programa atendeu ao esperado, pois dentre as suas seis ações, cinco foram avaliadas quanto aos índices de Eficácia e Eficiência, e destas, três se apresentaram como Eficazes e Muito Eficientes. A ação 4461 –
Educação Fiscal para a Cidadania não foi eficaz quanto ao cumprimento da meta planejada, mas foi eficiente, já que foi a ação que mais sofreu decréscimos, já que a sua dotação iniciou com R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) e foi reduzida para R$ 210.959,00 (duzentos e dez mil, novecentos e cinquenta e nove reais), em razão das dificuldades orçamentárias na fonte 0101(Tesouro Ordinário). A ação 3069 – Fortalecimento da
Gestão Fiscal – PROFISCO ficou prejudicada pelo adiamento na assinatura do contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. O orçamento inicial aprovado para essa Ação foi de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais) na fonte de recursos 2101-Contrapartida de empréstimo do BID. Em razão da suplementação orçamentária no valor de R$ 10.271.205,00 (dez milhões, duzentos e setenta e um mil, duzentos e cinco reais),
na fonte 0115-Operação de Crédito Externa, e do cancelamento de dotação no valor de  R$ 2.616.187,00 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil e cento e oitenta e sete reais), na fonte contrapartida, o orçamento final
para  essa Ação totalizou R$ 11.655.018,00 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil e dezoito reais). A execução orçamentária do projeto no exercício de 2018 ocorreu, exclusivamente, com os recursos de
contrapartida e totalizou R$ 1.286.790,28 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa reais e vinte e oito centavos), o que corresponde a 11,04%. A suplementação na fonte 0115 ocorreu em razão do
novo empréstimo do Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, cujo contrato deveria ter sido assinado em 2018, mas foi adiado para 2019.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Sim

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Sim, o órgão pretende excluir a ação 4450 - Gestão do Programa e ação 4459 – Arrecadação de Tributos Estaduais

Em caso de resposta positiva, quais ações o órgão pretende excluir?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Sim, o órgão pretende criar uma nova AÇÃO XXXX - Gestão das Atividades de Fiscalização, Tributação, Arrecadação, com a respectiva Finalidade de “Verificar a regularidade do cumprimento da Legislação Tributária,
fortalecendo o controle sobre os atos dos contribuintes e o cumprimento da meta de arrecadação do Estado do Maranhão”.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

•Atributos: Capacitação Técnica da Administração Tributária, Capacitação de servidores; aquisição de equipamento de informática, de apoio e de comunicação; fortalecimento da tecnologia da informação e gestão
administrativa; combate à sonegação e aos crimes contra o patrimônio público e de recuperação da receita., Unidade fazendária capacitada, Unidade, Promover de forma integrada a capacitação técnica da Administração
Tributária Estadual, de modo a possibilitar mais elevados índices de produtividade
•Código da Ação: 4512
•Atributo a ser alterado: Produto
•Proposta: Eventos realizados.
•Justificativa: A especificação do produto é muito genérica e não corresponde com a realidade do que a ação deveria comprovar. Capacitação envolve treinamento de servidores, eventos realizados, cursos ofertados.
Aquisições e serviços inclusos na ação relacionadas com a área de tecnologia deveriam estar alocadas em outra ação.

Indique a(s) ação(ões) e os atributos que desejam ser alterados; redija sua proposta e justifique.

O programa se apresentou de maneira satisfatória durante os últimos três anos, correspondendo às suas expectativas quanto à meta de arrecadação, já que, mesmo diante dos cenários de crise, sempre superou o
planejado. Quanto ao último ano, 2018, houve um incremento de arrecadação, conforme o quadro de avaliação, superior a 21% do planejado e um crescimento de 10,6% sobre a receita do ano anterior.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.



6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
As ações 3069 e 4461 apresentam realizações de metas físicas muito distantes da previsão inicial, visto que a segunda não apresenta execução fisica e a segunda, ficou menos de 50% a baixo. Recomendamos que a
previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Foram observados somente índices satisfatórios de eficiência do programa. Quanto ao índice de eficácia o programa apresentou um baixo percentual. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange
sua continuidade para o PPA 2020-23.
O órgão solicita a pretensão de exclusão das ações 4450 e 4459 fazendo uma fusão das mesmas em uma nova ação a ser criada substituindo-as. E ainda, a alteração do produto da ação 4512 de “unidade” para “Evento
realizado”, a fim de corresponder a realidade da ação.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0562) - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Problema: Uso e ocupação do território avançando de forma desordenada, com ações e empreendimentos com baixo controle das condições ambientais, gerando conflito de uso dos recursos ambientais e impactando
negativamente a qualidade de vida.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 65.717.000,00 Atual: 102.438.679,11  Variação(%): 55,88

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Realizar a gestão territorial e o controle da operação de atividades e empreendimentos que, efetiva ou potencialmente, poluam ou causem impactos ambientais em prol da qualidade ambiental.

Público-Alvo: Sociedade maranhense.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
65.717.000,00 102.438.679,11 45.953.030,45 45.950.000,55 45.824.316,79

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Garantir a preservação, conservação e utilização de forma sustentável das riquezas naturais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1,00Relatório
elaborado 2.368,00unidade(4262) - Gerenciamento

Costeiro e Marinho 1,00 1,003.500,00 2.368,00
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

1,002.368,001,00

1.789,00Documento
expedido 480.625,64unidade(4263) - Gestão de Recursos

Hídricos 2.141,00 0,43787.500,00 1.114.541,73
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

1,94480.625,640,84

300,00Documento
expedido. 0,00unidade(4264) - Gestão dos Recursos

Florestais 727,00 0,0015.000,00 0,00
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

0,000,000,41

1.070,00Documento
expedido 4.833,00unidade(4265) - Licenciamento

Ambiental 600,00 1,005.000,00 4.833,00
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

1,784.833,001,78

218,00Documento
expedido. 116.356,50unidade(4266) - Monitoramento

Ambiental 263,00 0,475.000,00 247.032,73
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

1,76116.356,500,83

145,00Fiscalização
realizada 2.082,00unidade(4267) - Fiscalização Ambiental 634,00 0,00703.500,00 702.082,00

(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

77,142.082,000,23

3.702,00Pessoa
capacitada 0,00unidade(4268) - Educação Ambiental 2.036,00 0,003.500,00 0,00

(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

0,000,001,82

0,00Medido pela
despesa 13.435.655,67unidade(4450) - Gestão do Programa 1,00 0,9918.837.500,00 13.526.500,00

(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

0,0013.432.625,770,00

0,00Instrumento
elaborado 3.426,00unidade(4587) - Incentivo às Práticas

Ambientalmente Sustentáveis 1,00 1,003.500,00 3.426,00
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

0,003.426,000,00

0,00
Zoneamento
ambiental
concluído

2.754,00unidade(4609) - Zoneamento Ambiental 1,00 1,003.000,00 2.754,00
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

0,002.754,000,00

589,00Pessoa
capacitada 172.130,00unidade(4588) - Gestão Ambiental

Compartilhada 820,00 0,49350.000,00 350.000,00(20901) - Fundo Especial do
Meio Ambiente 1,46172.130,000,72

1,00Ambiente
monitorado 2.827.247,94unidade

(4589) - Fortalecimento do
Sistema Estadual de Meio
Ambiente

1,00 0,682.951.000,00 4.136.141,65(20901) - Fundo Especial do
Meio Ambiente 1,462.827.247,941,00

3,00Instrumento
implantado. 28.905.551,70unidade(4269) - Gestão de Unidades de

Conservação 3,00 0,3542.049.000,00 82.349.000,00(20902) - Fundo Estadual de
Unidades de Conservação 2,8528.905.551,701,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,80Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 7,45

A avaliação realizada pela relação entre as metas física e financeira do programa, indica o valor da eficácia em 0,80 , este resultado pode ser justificado em razão do desempenho das ações 4262, 4263, 4265, 4266, 4587,
4609 e 4269 4968, que superaram as metas planejadas, elevando, assim o índice de desempenho. Por outro lado, as ações 4264, 4267, não tiveram suas metas atingidas conforme o planejado, devido o valor de Dotação
Orçamentária da ação 4567, não ter recebido os valores do Termo de Cooperação do IBAMA. Na eficiência, o índice foi de 7,45, que corresponde a muito eficiente, principalmente em função da ação 4265 e 4268, que teve
a sua meta alcançada com um custo muito inferior ao esperado. Também tivemos muito eficiência na Ação 4269 - Gestão de Unidades de Conservação que teve sua meta executada com metade do custo planejado.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.



5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Compromisso 47. Ampliar as ações de proteção ao Meio Ambiente, expandindo o Programa Maranhão Verde para outras regiões do estado, visando à manutenção das  Unidades de Conservação Ambiental que garantem a
recuperação das matas ciliares, das margens dos rios, das nascentes, das áreas degradadas, compatibilizando a proteção dos ecossistemas naturais com o padrão de desenvolvimento sustentável.
Compromisso 55. Fomentar a execução de Planos Estaduais e Municipais de Resíduos Sólidos, em regime de parceria com os municípios, estimulando a criação de consórcios intermunicipais para a seleção, coleta,
reciclagem do lixo, a redução de resíduos, a reutilização e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Estão sendo levadas em consideração a Continuidade do Programa - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental, em todo o Estado do Maranhão, pois trata-se de atividade contínua, vinculada as diretrizes do
Programa de Governo 2019-2022.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O Programa Estadual de Unidades de Conservação é uma ação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) criado pela Lei Estadual nº 9.412, de 13 de julho de 2011, e se constitui em estratégia
fundamental para a gestão efetiva das Unidades de Conservação estaduais e municipais.
De 2016 a 2018 o programa teve evoluções significativas em todas as ações vinculadas, onde tivemos maior impacto positivo na Ação 4269 - Gestão de Unidades de Conservação, com a implantação de 04 Complexos
Ambientais, como ferramentas de integração do homem a natureza, com foco  as Unidades de Conservação Estaduais e Municipais, sendo eles o Complexo Ambiental da APA do Itapiracó, Parque Ambiental de Balsas,
Parque Ambiental de Codó e Parque Ambiental de Bacabeira, onde a gestão destes espaços perpassa pelo campo das políticas públicas, tendo como eixos norteadores a preocupação com a qualidade ambiental, o respeito
pela vida, o ordenamento e uso sustentável dos recursos naturais.
Para que sejam alcançados resultados efetivos quanto à preservação e conservação da natureza é necessário o engajamento dos diferentes segmentos da sociedade, contribuindo com um modelo de uso sustentável desses
recursos.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
As ações 4587 e 4609 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício. É importante destacar que nas ações enumeradas, houve
execução financeira e nada executado em relação ao físico.



Foi observado índice satisfatório de eficiência, já em relação a eficácia o programa classificou-se como não eficaz, pelo fato das ações  4587 e 4609 não apresentarem nada executado em relação ao físico.
O programa foi criado em conformidade com as diretriz de governo e continua compatível com o problema. A manutenção  do mesmo é importante, por apresentar coerência entre os atributos qualitativos e quantitativos e
por seus resultados encontrar-se em consonância com os objetivos a serem alcançado.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0546) - Defesa Agropecuária

Unidade Executora: Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão

Problema: Baixo nível de sanidade dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 56.247.000,00 Atual: 50.589.206,75  Variação(%): -10,06

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Aumentar o nível de segurança alimentar em produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, através de ações de defesa agropecuária, que assegurem a oferta de produtos e subprodutos de qualidade e
promoção da saúde pública e preservação do meio ambiente.
Público-Alvo: Produtores rurais, proprietários de estabelecimentos que produzem produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, proprietários de lojas de revendas de produtos veterinários e de agrotóxicos,
proprietários de empresas prestadoras de serviços de aplicação de agrotóxicos, condutores de veículos que transportam animais, produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, proprietários de animais que participam
de eventos agropecuários (exposições, feiras, leilões, vaquejadas, rodeios, prova de laço, prova de tambor), sindicatos, associações e cooperativas de produtores rurais e outras entidades afins.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
56.247.000,00 50.589.206,75 47.103.116,29 47.103.116,29 46.533.886,29

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 46.665.554,76unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9754.600.000,00 48.251.206,75

(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

0,0046.665.554,760,00

26.757,00Pessoa
beneficiada 14.978,00unidade

(4520) - Promoção da
Educação Sanitária em Defesa
Agropecuária

28.170,00 0,12130.000,00 130.000,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

8,2514.978,000,95

57.020,00Fiscalização
realizada 91.725,50unidade

(4521) - Prevenção, Controle e
Erradicação das Doenças dos
Animais

63.189,00 0,08543.000,00 1.175.000,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

11,5691.725,500,90

83.754,00Fiscalização
realizada 87.708,00unidade

(4523) - Fiscalização do
Trânsito de Animais e seus
Produtos e Subprodutos

84.700,00 0,36243.000,00 243.000,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

2,7487.708,000,99

1.793,00Fiscalização
realizada 59.480,34unidade

(4524) - Fiscalização dos
Estabelecimentos de Produtos
e Subprodutos de Origem
Animal

1.190,00 0,6394.000,00 94.000,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

2,3859.480,341,51

48.156,00Fiscalização
realizada 46.756,50unidade

(4525) - Prevenção, Controle e
Erradicação de Pragas dos
Vegetais

53.000,00 0,47100.000,00 100.000,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

1,9446.756,500,91

1.860,00Fiscalização
realizada 85.227,19unidade(4528) - Fiscalização de

Agrotóxicos e Afins 2.220,00 0,29135.000,00 290.000,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

2,8585.227,190,84

354.189,00Fiscalização
realizada 51.686,00Unidades

(4737) - Prevenção e
Erradicação da Febre Aftosa
com Vacinação

23.780,00 0,17402.000,00 306.000,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

88,1851.686,0014,89

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: SISPCA/SIAFEM

3,00Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 16,84

O programa se apresentou muito eficaz, à medida em que sua média de eficácia foi 3. Destacaram-se as ações "4737 - Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação" com o índice de 14,89 e a ação "4524 -
Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos de Origem Animal" com o índice de 1,51. Todas as demais ações apresentaram índices entre 0,84 e 0,99, com exceção da ação "4450 - Gestão do Programa"
cujo produto é medido pela despesa. Em relação a sua eficiência o programa não apresentou um índice expressivo, embora tenha demonstrado um alto nível de economicidade.O recurso autorizado em relação ao
aprovado foi reduzido em 11% impactando quase que na sua totalidade no orçamento consignado para a manutenção da AGED/MA. Como fator importante para a baixa eficiência indicada no programa, pode-se destacar a
não liberação, em sua totalidade, das cotas financeiras previstas dos recursos diretamente arrecadados pelo órgão.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?



Compromisso 45

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A forma como o programa foi concebido favorece o aumento do nível de segurança alimentar em produtos e subprodutos de origem animal e vegetal por meio das ações de defesa agropecuária.
Ao considerarmos o fato dos avanços sanitários alcançados não serem estáticos e dependerem de intensa vigilância epidemiológicaao para que as pragas vegetais e enfermidades animais erradicadas não voltem a ser
endêmicas, pondo em risco a economia do Estado e a saúde da população, consta-se que objetivo do programa ainda é compatível com a solução do seu problema. Ao constatarmos que os beneficários do programa estão
corretamente caracterizados e delimitados, que a sua concepção considerou os eixos e diretrizes de Governo, bem como, as orientações do Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, evidencia-se e fundamenta-
se a permanência do programa para o PPA 2020-2023.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O desempenho do programa ao longo dos três últimos anos se mostrou bastante favorável. Os resultados alcançados na sua execução foram compatíveis com os existentes no PPA e estavam em consonância com os
objetivos setoriais. Suas ações ganharam maior visibilidade com as Feiras de Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão-AGRITEC, principalmente com a implantação da agroindústria familiar e sanidade dos
organismos aquáticos. Crescente número de parcerias com outras instituições contribuindo para o alcance de resultados e aumentando a capacidade de atuação do órgão. Aumento da sensibilização e adesão do público-
alvo às ações do programa. E, a elevada capilaridade dos escritórios municipais, com abrangência em grande parte do Maranhão.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
A ação 4737 apresenta realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
As ações 4520, 4521, 4523, 4524, 4525 e 4528 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa. Recomendamos a permanência do programa.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0572) - Mais Pescado

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E PESCA

Problema: Baixa produção extrativa e de cultivo aquícola.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 290.000,00 Atual: 5.860.436,29  Variação(%): 1.920,84

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o incremento da produção pesqueira extrativa e de cultivo no Estado

Público-Alvo: Pescadores e aquicultores

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
290.000,00 5.860.436,29 3.201.786,56 2.241.384,06 335.529,48

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00
Modelo
experimental
implantado

0,00unidade
(3224) - Implantação de
Modelos Experimentais de
Produção Aquícola

1,00 0,0072.500,00 0,00

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

0,000,000,00

590,00Pescador
beneficiado. 1.333.561,04unidade(4698) - Fomento a Pesca

Extrativa Maranhense 530,00 0,53110.200,00 2.503.494,00

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

2,091.333.561,041,11

105,00Aquicultor
beneficiado. 1.868.225,52unidade(4699) - Fomento a Produção

Aquícola Maranhense 15,00 0,27107.300,00 3.356.942,29

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

25,89907.823,027,00

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: SISPCA/SIAFEM

2,70Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 9,33

O Programa alcançou índice de eficiência igual a 9,33 e eficácia igual a 2,7, podemos destacar a Ação 4699- Fomento a Produção Aquícola Maranhense, onde podemos verificar que houve um incremento de atividades
voltadas a aquisição de materiais, insumos e equipamentos direcionados a estruturação da cadeia produtiva, dentre os quais podemos citar: 1) aquisição de tanque redes´e berçários para projeto de Piscicultura; 2)
aquisição de rações para aquisição de rações para incentivo de criação de peixes; 3) implantação de unidade produtiva de ostreicultura; 4) aquisição de veículos e 5) aquisição de Fábrica de Gelo. Com relação a Ação
3224- Implantação de Modelos Experimentais de Produção Aquícola, observa-se que não houve execução física-financeira, pois os recursos foram remanejados para o PI UBPESCA da Ação 4698- Fomento Pesca
Extrativa Maranhense.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

46

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O programa esta sendo desenvolvido em 54 municípios envolvendo por volta de 2.116 famílias diretamente e diversos indiretamente através de assistência técnica e gerencial em 15 municípios e 200 propriedades. Os
projetos foram elaborados e ocorreram a distribuição de 278 Tanques Redes, 23 Tanques Redes Berçários, bem como a implantação de 7 cultivos de ostras (ostreicultura), 8 cultivos de Sururu e a distribuição de 286.595 kg
de ração. Foram também distribuídas 7 Fábricas de Gelo, 640 Kits de Pesca, 88 Embarcações de Alumínio, 02 caminhões frigoríficos, 01 caminhonete e 01 veículo de apoio e realizada a Reforma em 2 Unidades de
Beneficiamento. Tivemos ótimos resultados com os projetos implantados, inclusive na Assistência Técnica e Gerencial onde os produtores foram orientados a otimizar seus recursos aumentando assim sua lucratividade. O

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?



desenvolvimento e continuo investimento nas ações deste programa são de grande importância para a continuidade do crescimento financeiro e social dos beneficiários atingidos pelo Programa Mais Pescado.

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Para a realização e desenvolvimento do Programa Mais Pescado e de todas as suas ações foram necessários os aportes financeiros iniciais e vários complementares obtidos por remanejamentos orçamentários, emendas
parlamentares, FUMACOP, para assim obter maior apoio à Cadeia de Aquicultura.
Em 2016, após os aportes iniciais e complementares foram disponibilizados o montante de R$ 2.314.480,14 no orçamento, porém, destes apenas R$ 701.951,34 foram pagos, ou seja, 30,33%.
Em 2017, após os aportes iniciais e complementares foram disponibilizados o montante de R$ 3.772.950,00 no orçamento, porém, destes apenas R$ 173.446,00 foram pagos, ou seja, 4,60%.
Em 2018, após os aportes iniciais e complementares foram disponibilizados o montante de R$ 5.860.436,29 no orçamento, porém, destes apenas R$ 335.529,48 foram pagos, ou seja, 5,73%.
De todos os exercícios citados, o ano de 2016 obteve maior execução do orçamento, pois demonstrou maior índice de pagamentos realizados e com o desempenho maior em relação aos demais exercícios. Em 2017 e 2018
foram obtidos maiores recursos complementares, porem a execução e o desempenho não corresponderam tão significativamente com o valor implementado no orçamento. Importante ressaltar que os percentuais
representam apenas o que foi realmente pago, os valores liquidados e empenhados representam percentuais maiores de execução, podendo ainda ser utilizados em exercícios posteriores, demonstrando assim maior
utilização e necessidades dos recursos disponibilizados, principalmente no exercício 2018.
O desenvolvimento e investimentos nas ações são de grande importância para continuidade do crescimento financeiro, cultural e social dos beneficiários atingidos por este programa.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
A ação 4699 apresenta realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Observamos que a ação 3224 não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessa ação para o PPA 2020-23.
Observa-se que na ação 4698 houve compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa, podemos destacar a Ação 4699- Fomento a Produção Aquícola Maranhense, onde podemos verificar que houve um incremento de atividades
voltadas a aquisição de materiais, insumos e equipamentos direcionados a estruturação da cadeia produtiva. Recomenda-se a permanência do Programa.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0582) - Mais Produção e Abastecimento

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E PESCA

Problema: Baixa Produção Agropecuária

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 18.746.176,00 Atual: 53.231.711,57  Variação(%): 183,96

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Expandir a capacidade produtiva, das cadeias produtivas de arroz, feijão, milho, mandioca, mel, produtos hortifrutigranjeiros, leite, bovinos, caprinos, aves e suínos.

Público-Alvo: Produtores Rurais, suas empresas, cooperativas e associações

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
18.746.176,00 53.231.711,57 31.718.416,70 29.608.989,72 13.739.440,16

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 199.187,10unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,91250.000,00 219.188,00

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

0,00199.187,100,00

15,00Evento
Realizado 2.188.621,95unidade(4634) - Promoção do

Agronégocio Maranhense 7,00 0,1714.576.281,00 9.619.442,58

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

12,791.611.814,602,14

3,00

Empreendiment
o
Agrosustentávei
s Dinamizado

0,00Unidades
(4720) - Dinamização de
Empreendimentos
Agrosustentáveis

0,00 0,00531.345,00 917.145,00

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

0,000,000,00

1,00Sistema
Estruturado 1.512,87Unidades

(4721) - Implantação de
Sistema de Informações
Gerenciais e Inteligência
Territorial Estratégica

1,00 1,0030.000,00 1.513,00

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

1,001.512,871,00

12,00

Cadeias
Produtivas e
Arranjos
Produtivos
Locais
Estruturados e
Fortalecidos.

27.802.678,09Unidades
(4722) - Estruturação das
Cadeias Produtivas e Arranjos
Produtivos Locais

10,00 0,691.533.346,00 39.034.671,57

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

1,7426.905.867,311,20

2.004,00Produtores
beneficiados 1.344.575,63Unidades(4723) - Desenvolvimento da

Agricultura Irrigada 170,00 0,33523.204,00 2.137.751,42

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

35,56708.766,7811,79

20.000,00Produtor
beneficiado 181.841,06unidade

(4840) - Modernizacao dos
processos de producao,
agroindustrializacao e
comercializacao.

20.000,00 0,141.302.000,00 1.302.000,00

(13901) - FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO
AGROINDUSTRIAL

7,16181.841,061,00

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: SISPCA/SIAFEM

2,86Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 9,71

O Programa alcançou índice de eficiência igual a 9,71 e eficácia igual a 2,86, podemos destacar a Ação 4723- Desenvolvimento da Agricultura Irrigada a qual destaca-se a entrega de títulos aos agricultores do Projeto
Salangô que tem passado nos últimos anos por reestruturação do mesmo. Destaca-se ainda a Ação 4634- Promoção do Agronegócio Maranhense, onde foram realizadas patrocínios para realização de Exposições
Agropecuárias no Estado do Maranhão, dentre elas temos: Balsas, Açaílândia, Loreto, Imperatriz, Codó, Porto Franco e Itinga.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?



45

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O programa esta sendo desenvolvido em 80 municípios envolvendo 1550 produtores diretamente e diversos indiretamente através de assistência técnica e gerencial disponibilização de insumos (sementes, adubos,
fertilizantes, ração, maquinas, equipamentos, kits diversos)cursos, palestras e várias atividades ligadas ao setor. Todas as cadeias produtivas tiveram resultados excelente como por exemplo: Na cadeia do arroz a
produtividade média superou a média do nordeste, foram disponibilizadas 144 toneladas de sementes, 19 trilhadeiras, 2 kit de irrigação, 1 taipadeira e entregues títulos de domínio de propriedades a 60 produtores; cadeia de
carne e couro os produtores atendidos aumentaram sua lucratividade em 176% com o aumento na comercialização e na produtividade mensal; na aquicultura foi demonstrado uma evolução de produção maior que 18%, pois
os produtores foram orientados a otimizar seus recursos aumentando assim sua lucratividade em 400%; o cadeia da hortifrúti também demonstrou resultados interessantes, orientou o produtor a ter constância na produção e
qualidade nos produtos, foram entregues 126 kit´s de irrigação, 7 enxadas rotativas e 1 unidade de beneficiamento de polpa, resultando assim na comercialização de produtos maranhenses nos supermercados e em diversas
feiras; na cadeia do leite e derivados foram entregues 1 caminhão tanque de leite, 2 caminhões refrigerados, 15 tanques de leite, 9 analisadoras de leite e 151 ordenhadeiras mecânicas e capacitações na área resultando
assim na inversão dos resultados, pois onde os produtores estavam tendo prejuízos passaram a ter lucros; na cadeia dos suínos assim como na cadeia do leite, os produtores começaram a ter lucros sobre o quilo da carne
comercializado, resultado este obtido em 1 ano

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Para a realização e desenvolvimento do Programa e de todas as suas ações foram necessárias os aportes financeiros iniciais e vários complementares obtidos por remanejamentos orçamentários , emendas parlamentares,
FUMACOP, FEDAGRO para assim obter maior apoio às cadeias produtivas(arroz, carne e couro, mel e derivados, suínos, hortifruticultura e leite e derivados).
Em 2016 após os aportes iniciais e complementares foram disponibilizados o montante de R$ 41.007.749,48 no orçamento, porem deste apenas R$ 17.032.034,40 foram pagos, ou seja, apenas 41,53%. No exercício 2017 o
montante disponível no orçamento após todos os aportes era de R$ 44.465.905,99 sendo pago apenas R$ 10.348.274,15, apenas 23,27% do total. Em 2018, foi o exercício com mais aportes complementares, totalizando o
valor de R$ 51.929.711,57 para ser utilizado no orçamento, porem deste foi pago o valor de R$ 13.581.499,10, ou seja um percentual de 26,15%.
De todos os exercícios citados, o ano de 2016 obteve maior execução do orçamento, pois demonstrou maior índice de pagamentos realizados e com o desempenho maior em relação aos demais exercícios. Em 2018 foram
obtidos maiores recursos complementares, porem a execução e o desempenho não corresponderam tão significativamente com o valor implementado no orçamento. Importante ressaltar que os percentuais representam
apenas o que foi realmente pago, os valores liquidados e empenhados representam percentuais maiores de execução, podendo ainda ser utilizado em exercícios posteriores, demonstrando assim maior utilização e
necessidade dos recursos disponibilizados.
O desenvolvimento e investimento nas ações são de grande  importância para continuidade do crescimento financeiro, cultural e social dos agricultores e públicos atingidos por este programa.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
As ações 4721, 4722, 4840 e 4634, apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Observamos que a 4720 não teve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessa ação para o PPA 2020-23.



A ação 4723 apresenta realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa. ” Recomenda-se a permanência do programa para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0522) - Mais Turismo

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO

Problema: Baixa Atividade Turística no Estado em Detrimento de suas Potencialidades.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.255.000,00 Atual: 1.720.500,00  Variação(%): 37,09

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Estruturar o turismo de forma sustentável.

Público-Alvo: Turistas, empreendedores e comunidades com potencial turístico.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
1.255.000,00 1.720.500,00 1.221.861,25 1.221.861,25 691.792,25

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Valorizar a cultura e identidades locais fomentando a criação e produção cultural, bens patrimoniais e promoção do turismo regional sustentável.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

15,00Evento
realizado 715.249,76unidade(2737) - Marketing e Promoção

do Destino Maranhão 17,00 0,85920.000,00 840.500,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

1,04715.249,760,88

0,00Produto turístico
consolidado 415.385,49unidade

(4320) - Segmentação e
Formatação de Produtos
Turísticos

3,00 0,6775.000,00 620.000,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

0,00415.385,490,00

6,00Polo
estruturado 9.989,00unidade(4786) - Desenvolvimento de

Pólos Regionais de Turismo 11,00 0,2050.000,00 50.000,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

2,739.989,000,55

47,00grupo
estruturado 74.140,00unidade

(4820) - Fortalecimento da
Produção Associada ao
Turismo

50,00 0,59125.000,00 125.000,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

1,5874.140,000,94

1,00
montante de
negócio turístico
realizado

4.602,00unidade(4821) - Promoção à Atração de
Investimentos no Turismo 1,00 0,1045.000,00 45.000,00

(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

9,784.602,001,00

6,00dado publicado 0,00unidade(4822) - Estudos e Pesquisas 10,00 0,0030.000,00 30.000,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

0,000,000,60

5,00evento
realizado 2.495,00unidade(4823) - Turismo Sustentável e

Infância 5,00 0,2510.000,00 10.000,00
(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA E
TURISMO

4,012.495,001,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,71Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,73

A avaliação realizada entre a meta física e financeira do programa indica o valor da eficácia em 0,71 e o valor da eficiência em 2,73, que na escala de valoração adotada na metodologia corresponde que o Programa não foi
eficaz, justifica-se o valor baixo da eficácia em função das ações 4320, 4786 e 4822 não terem sido realizadas em sua totalidade, das 97 tarefas planejadas apenas 80 foram realizadas. Para o índice de eficiência
verificamos que as ações 4786, 4820, 4821 e 4722 executaram financeiramente abaixo do que foi planejado, nosso resultado conforme tabela é de muito eficiente. Desse resultado verificam-se melhorias no Turismo do
Estado e aumento das taxas de ocupação hoteleira e movimentação turística na capital.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Ações de Infra Estrutura e Promoção do destino Turístico ;

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?



Continuidade as ações do programa de modo a melhorar os indicadores.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

O órgão pretende implementar outras linhas de ação no que se refere ao trabalho infantil, ao abuso de menores e outros..

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O programa mais Turismo esta relacionado a projetos e ações desenvolvidos no período de 2016 a 2018, os resultados obtidos  foram os melhores possíveis, em algumas ações como Cadastur e Qualificação superaram as
metas estabelecidas para o período. Bem como pesquisas realizadas através do Observatório, Regionalização com ampliação dos municípios atendidos no programa e ações realizadas pelo Turismo Sustentável e Infância.
Os resultados das ações promocionais do Maranhão realizadas através da ação Eventos e Marketing são percebidos no incremento de turistas na alta-estação e no segundo semestre nos anos de 2016, 2017 e 2018,
finalizando o ano de 2018 com o estado sendo apontado por jornais de grande repercussão nacional como o destino mais procurado em 2019 para viagens de lazer.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
Observamos que as ações 4320, 4786 e 4822 apresentam realização de metas físico- financeiro muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício.
O programa apresentou na escala de valoração adotada, índices insatisfatórios de eficácia e alta eficiência.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0576) - Desenvolvimento Sustentável do Setor Mineralógico e Energético

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia

Problema: Alta dependência de pesquisa técnica e científica que demanda tempo e recursos financeiros para a exploração da capacidade de geração de Energia e Exploração na área mineralógico.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 158.128,00 Atual: 0,00  Variação(%): -100,00

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Estimular a expansão da capacidade de geração de energia e a exploração mineralógica, com a utilização crescente de fonte alternativas e renováveis no Estado do Maranhão.

Público-Alvo: Sociedade Maranhense

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
158.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00evento
realizado 0,00unidade

(4689) - APOIO AO
DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO

5,00 0,00108.000,00 0,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

0,000,000,00

0,00Pesquisa
Realizada 0,00unidade

(4690) - APOIO À
IMPLANTAÇÃO DE
PROJETOS DE MINERAÇÃO

3,00 0,0050.128,00 0,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

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

Não houve ações devido remanejamentos dos recursos para atender as ações constante no Programa 0583-Maranhão Empreendedor.O Maranhão possui usinas que geram energias renováveis (Eólica,Hidráulica e
Biomassa) com 1.661,8 MW de capacidade instalada,a partir da atração de investimentos que têm contribuído para o desenvolvimento de energias limpas. Em 2017, foi implantado um Parque de Energia eólica nos
municípios de Paulino Neves e Barreirinhas, que possui 220,8 MW de capacidade instalada.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A Seinc apoiou investimentos na produção de Energias Renováveis e a implantação de novas linhas de transmissão de energia interligadas à Rede Nacional, de Bacabeira a Parnaíba. A Seinc consolidou ações para
retomada da operação em abril de 2019 do Projeto de Mineração do Ouro da Aurizona Mineração S.A, com investimentos de R$ 450 milhões, em Godofredo Viana, proporciando 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. A
Seinc desenvolve ações de apoio à 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 nergia de baixo custo, além de ampliar a capacidade do projeto com novos investidores de 1 bilhão na geração de mais 354 MW previstos para 2019.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?



Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

No período que o Programa foi incorporado na SEINC ,foi objeto de Seminário :Mais Desenvolvimento -Energia,focados na cadeia produtiva de petróleo, gás e energia renováveis ,objetivando oportunidades de negócios para
os empreendedores do Maranhão .Neste período foi implantado novas linhas de transmissão de energia ligada a rede nacional nos municípios de Bacabeira a Parnaíba. O Projeto de Mineração do Ouro Arizona SA no
município de Godofredo Viana com investimentos de 450 milhões ,gerando 1.300 empregos diretos no Maranhão.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema, sendo necessário um maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Quanto à execução física e financeira das ações do programa, Observamos que todas as ações não obtiveram execução orçamentária e financeira. “Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-2023.”
Quanto aos resultados, o programa foi concebido com objetivo de realizar ações de estímulo à promoção da utilização de energias renováveis, firmadas parcerias com empresas atuantes na área de mineração. Em 2016, o
programa era vinculado a Secretaria de Estado de Minas e Energia - SEME, que em decorrência da mudança administrativa foi extinta e o programa passou a ser vinculado à Secretaria de Indústria e Comércio - SEINC.
Segundo o órgão o programa deve ser mantido para o Próximo PPA, tendo em vista, 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. A SEINC, consolidou ações para retomada da operação em abril de 2019 do Projeto de Mineração do Ouro da Aurizona 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. E foi citado ainda, o apoio as 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 previstos para 2019.
No entanto, durante os três anos de execução do programa, foram apurados baixos índices de eficácia e eficiência, tendo em 2018, o pior cenário em função do remanejamento total os recursos do programa. O que
impossibilitou a avaliação quanto à eficiência e eficácia.
Diante dos resultados apresentados pelo órgão, e em função dos índices insatisfatórios apurados na execução do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o
PPA 2020-2023. ”



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0583) - Maranhão Empreendedor

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia

Problema: Baixa participação industrial, comercial e de serviços no pib do estado

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 59.295.872,00 Atual: 61.499.722,00  Variação(%): 3,72

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Contribuir para o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB do Estado, através de oportunidades de negócios para elevação da renda.

Público-Alvo: Empreendedores

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
59.295.872,00 61.499.722,00 37.401.271,49 35.915.706,62 35.395.228,32

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Ampliar as políticas públicas de qualificação profissional, geração de emprego e renda elevando a produtividade do trabalhador e inserção no mercado de trabalho.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 7.133.470,35unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,987.822.872,00 7.284.276,00

(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

0,007.133.470,350,00

8,00Benefícios
Concedidos 1.488.347,89unidade(4467) - Atração, Incentivo e

Manutenção de Negocios 10,00 0,9480.000,00 1.588.172,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

0,851.488.347,890,80

8,00Evento
Realizado 46.750,00unidade(4619) - Promoção de

Desenvolvimento Economico 4,00 1,00200.000,00 46.750,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

2,0046.750,002,00

8.411,00 Empresa
Beneficiada 1.536.000,00unidade(4724) - Compras

Governamentais 100,00 0,98100.000,00 1.560.000,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

85,431.536.000,0084,11

0,00Empresas
habilitadas 27.524,00unidade(4725) - Maranhão Mais

Produtivo 100,00 1,00100.000,00 27.524,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

0,0027.524,000,00

74.828,00Instrumento
aferido 7.109.482,70unidade(2742) - Serviços Técnicos

Metrológicos 79.418,00 0,758.893.000,00 8.893.000,00
(23202) - Instituto de
Metrologia e Qualidade
Industrial do Maranhão

1,256.701.017,510,94

34,00Projeto apoiado 20.059.696,55unidade

(4622) - Incremento da
Competitividade de
Infraestrutura Industrial e
Investimentos Estratégicos

22,00 0,4542.100.000,00 42.100.000,00
(23901) - Fundo Estadual de
Desenvolvimento Industrial
do Maranhão

3,4318.982.596,871,55

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: SISPCA/SIAFEM

14,90Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 15,49

A Avaliação efetuada entre as metas físicas e financeira do Programa, indica o valor de eficacia de 14,90 e de eficiência 15,49 que de acordo com a metodologia da avaliação indica que o Programa foi eficaz e eficiente,
cujos os resultados foram influenciados pelas ações 4619, 4724 e 4622, com destaque maior para a ação de Compras Governamentais. A ação 4724 atingiu 84 % em suas realizações, enquanto a ação 4725 não teve suas
metas atingidas ocasionada pelo remanejamento de recursos para outras ações do programa.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Ampliação do mercado interno e redução das desigualdades raciais.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?



O programa apresenta na sua concepção, coerência entre os atributos quantitativos e qualitativos capazes de contribuir para a solução do problema identificando na Arvore de Problema e seus objetivos. O Programa foi
concebido em conformidade com as diretrizes de Governo, contribuindo para o desenvolvimento econômico, estimulando o aperfeiçoamento do Parques Empresariais e Distritos Industriais, assim como atraindo e apoiando
os investimentos voltados a expansão produtiva do estado e .incentivando as parcerias com a iniciativa privada objetivando a implantação de empreendimentos fomentadores da economia  estadual.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Número de empregos gerados (UNIDADE)=ao somatório do números de empregos diretos e indiretos expresso nas cartas consulta.
Número de empresas beneficiadas (UNIDADE)= ao somatório  números de empresas beneficiadas com incentivo fiscal e venda de lote subsidiário .

Indicador

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O Programa fortaleceu ações voltadas para geração de emprego, qualificando a amos de obra e oportunidades de negócios locais por meio dos Programas de atração de investimentos que institui a sistemática de tributação
no âmbito do ICMS para industrias e agroindustrias instaladas no Maranhão ;
Programa Compras Governamentais e Mais Produtivo. O programa gerou para a sociedade benefícios no setor do comércio e industria, destacando-se o crescimento industrial e instalação de empresas  no Estado. Com o
programa "Maranhão Juros Zero", criado em 2017, com parceria com o Banco do Brasil, estimulou pequenos empreendedores a movimentar a economia local e criar novas regras vagas de trabalho, alavancando o
investimento produtivo com a promoção de geração de emprego e renda.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema, sendo necessário um maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Concordamos e aprovamos a proposta de inclusão dos Indicadores.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Sendo necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
Quanto à execução física e financeira das ações do programa, observa-se a compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas, na maioria das ações, com exceção da ação 4725 que teve movimentação de
recursos, mas não foi informada a meta física e da ação 4450 cujo produto é medido pela despesa, ou seja, não apresenta meta física apenas o financeiro.
A ação 4724 apresenta uma realização de meta física muito superior da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Quanto aos resultados do programa, foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia;
O programa Maranhão Empreendedor foi concebido em conformidade com as diretrizes de Governo, contribuindo para o desenvolvimento econômico, estimulando o aperfeiçoamento dos Parques Empresariais e Distritos
Industriais, assim como atraindo e apoiando os investimentos voltados a expansão produtiva do estado e incentivando as parcerias com a iniciativa privada objetivando a implantação de empreendimentos fomentadores da
economia estadual. Atualmente o programa está inserido no Eixo de Governo: Desenvolvimento para Todos.
Dentre as principias realizações do Programa no triênio 2016/2018, citamos: O fortalecimento das ações voltadas para geração de emprego, qualificando a mão de obra e oportunidades de negócios locais por meio dos
Programas de atração de investimentos que institui a sistemática de tributação no âmbito do ICMS para indústrias e agroindústrias instaladas no Maranhão, com destaque, as seguintes ações estratégicas de governo:
Compras Governamentais, Mais Empresas e o Mais Produtivo, que auxilia o empreendedor a planejar e estruturar o acesso da sua empresa a novos mercados, investindo no aperfeiçoamento tecnológico e no
aprimoramento da qualidade e melhoria de seus processos produtivos, utilizando como ferramenta as rodadas de negócios, que aproximou os empreendimentos a diversas empresas instaladas no Maranhão;
O programa gerou para a sociedade benefícios no setor do comércio e indústria, destacando-se o crescimento industrial e instalação de empresas no Estado. Com a implantação do "Maranhão Juros Zero", criado em 2017,
com parceria com o Banco do Brasil, estimulou pequenos empreendedores a movimentar a economia local e criar novas regras vagas de trabalho, alavancando o investimento produtivo com a promoção de geração de



emprego e renda.
Diante dos resultados apresentados pelo órgão, na qual o programa obteve uma avaliação satisfatória nos três últimos anos do Plano 2016-2019, quanto à eficiência e eficácia, Concordamos com a intenção de continuidade
do programa para o PPA 2020-2023, uma vez observadas as recomendações citadas acima.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0122) - Registro das Atividades Mercantis

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia

Problema: Elevada quantidade de empresas funcionando na informalidade

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 8.904.000,00 Atual: 10.699.513,45  Variação(%): 20,17

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover e garantir a prestação de serviço do registro público de empresas mercantis e atividades afins.

Público-Alvo: Empreendedores.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
8.904.000,00 10.699.513,45 9.513.667,09 9.504.749,69 9.504.264,69

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Ampliar as políticas públicas de qualificação profissional, geração de emprego e renda elevando a produtividade do trabalhador e inserção no mercado de trabalho.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1,00
Unidade
desconcentrada
instalada

320.600,00unidade
(1766) - Regionalização da
Junta Comercial do Estado do
Maranhão - JUCEMA

3,00 0,64280.000,00 502.100,00(23201) - Junta Comercial
do Estado do Maranhão 0,52320.600,000,33

72.127,00Documento
protocolado 1.814.173,67unidade(4364) - Registro Mercantil 84.000,00 0,761.749.848,00 2.382.661,45(23201) - Junta Comercial

do Estado do Maranhão 1,131.805.256,270,86

0,00Medido pela
despesa 7.378.893,42unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,946.874.152,00 7.814.752,00(23201) - Junta Comercial

do Estado do Maranhão 0,007.378.893,420,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,60Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,83

Na avaliação efetuada da relação entre as metas físicas e financeira do programa, indica o valor da média da eficácia de 0,60 que na escala de valoração adotada na metodologia desta avaliação, revela a não eficácia do
programa. O resultado obtido pode ser explicado na ação 4364, que não foi executada em sua totalidade com 0,76%. Quanto a eficiência, o programa indica o valor de 0,83 que na escala de valoração adotada na
metodologia desta avaliação, corresponde a uma média eficiência. O valor obtido pode ser explicado, pelo fato de não ter sido executado na ação 1766 o planejado, este que foi 3 e executado somente 1.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Em relação as evidencias qualitativas, consideramos a Lei nº 8.934/94 como indicativo para permanência do programa, tendo em vista que esta embasa todos os procedimentos para o Registro das atividades mercantis. Em
relação a evidencia quantitativa, conforme dados do IBGE DE 2010, demonstra um percentual aproximadamente de 20% de empresas na informais em todo o estado do maranhão.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?



Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Os resultados alcançados na execução do programa foram satisfatórios, tendo como destaque a implantação do empresa fácil nos 217 municípios maranhenses; redução de 90 dias para 6 horas no que tange a abertura de
empresas; informatização de 90% dos procedimentos; integração de todos os órgãos de registros de empresas; digitalização de 100% do acervo, entre outros avanços.  Esses avanços conquistados pela JUCEMA para o
Registro Mercantil, gerou o 3º Lugar no ranking nacional da Receita Federal.

No que tange a Regionalização da JUCEMA, novas unidades descentralizou os serviços em todo o Maranhão, esta que antes contava com 14 unidades de atendimento, hoje conta com 33 unidades de atendimento para
registro mercantil, tornando o serviço mais acessível e mais próximo do cidadão empreendedor.

Dentre os benefícios gerados a sociedade, destaca-se: a celeridade na abertura, alteração e baixa de empresas, consequentemente, fomentando o desenvolvimento econômico, geração de emprego e ampliação das
oportunidades locais.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema, sendo necessário um maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
Quanto à execução física e financeira das ações do programa, Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
O programa foi concebido com objetivo de promover e garantir a prestação de serviço do registro público de empresas mercantis e atividades afins, resultado uma maior celeridade na abertura, alteração e baixa de
empresas, consequentemente, fomentando o desenvolvimento econômico e a geração de emprego.
Dentre os principais resultados apontados no triênio do PPA, destacamos que nos exercícios 2016 e 2017, os índices apurados foram satisfatórios na execução do programa quanto à eficiência e eficácia, devido às ações
de Registro Mercantil que contribuíram, de forma ágil, desburocratizada e descentralizada, através de sistemas automatizados, serviços desconcentrados, informatizado e integrados o que facilitou a vida dos cidadãos e
garantiu a qualidade do atendimento. Com a implantação da empresa fácil nos 217 municípios maranhenses, houve a redução de 90 dias para 6 horas no que tange a abertura de empresas e a informatização de 90% dos
procedimentos, integrando todos os órgãos de registros de empresas, assim como a digitalização de 100% do acervo, entre outros avanços. Esses avanços conquistados pela JUCEMA para o Registro Mercantil gerou o 3º
Lugar no ranking nacional da Receita Federal.
No que tange a Regionalização da JUCEMA, novas unidades descentralizou os serviços em todo o Maranhão, esta que antes contava com 14 unidades de atendimento, hoje conta com 33 unidades de atendimento para
registro mercantil, tornando o serviço mais acessível e mais próximo do cidadão empreendedor.
No entanto, em 2018, os índices não foram satisfatórios, devido a não execução física na totalidade da ação 1766.
Segundo o órgão, há o indicativo para permanência do programa, consideramos a Lei nº 8.934/94, tendo em vista que esta embasa todos os procedimentos para o Registro das atividades mercantis. Em relação a
evidencias quantitativas, conforme dados do IBGE de 2010, demonstra um percentual aproximadamente de 20% de empresas são informais em todo o estado do maranhão.
Diante dos resultados apresentados pelo órgão, na qual foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o
PPA 2020-2023. ”



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0580) - Mais Qualificação para o Trabalho

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária

Problema: Baixa oferta de cursos para qualificação profissional para a população.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 30.284.000,00 Atual: 40.846.148,28  Variação(%): 34,88

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Expandir a oferta de cursos de qualificação profissional, promovendo a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho.

Público-Alvo: População na economicamente ativa na faixa etária de 18 a 35 anos

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
30.284.000,00 40.846.148,28 9.439.703,27 2.439.215,59 2.289.772,74

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Ampliar as políticas públicas de qualificação profissional, geração de emprego e renda elevando a produtividade do trabalhador e inserção no mercado de trabalho.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

11.977,00Vaga ofertada 8.551.237,37Unidades

(3237) - Expansão,
Estruturação e Melhoria de
Centros de Vocação
Tecnológica - CVT

12.551,00 0,0428.417.000,00 39.061.882,50
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

22,621.647.880,890,95

268,00Profissional
qualificado 99.987,50Unidades(4829) - Qualificação

Profissional para o Trabalho 361,00 0,171.000.000,00 600.000,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

4,4699.987,500,74

0,00pessoa
qualificada 42.869,00unidade(4824) - Qualificação

Profissional para o Turismo 0,00 0,8680.000,00 50.000,00(49101) - Secretaria de
Estado do Turismo 0,0042.869,000,00

1.447,00trabalhador
qualificado 745.609,40unidade(4708) - Qualificação

Profissional e Cidadania 1.410,00 0,57707.000,00 1.134.265,78
(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

1,80648.478,201,03

94,00jovem
beneficiado 0,00unidade(4709) - Mais Aprendiz 3.060,00 0,0080.000,00 0,00

(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

0,000,000,03

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: SISPCA/SIAFEM

0,55Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 5,77

Quanto aos resultados da eficácia, tivemos dificuldade de execução da ação 4708 devido o período eleitoral vedado para contratação o que impactou na operacionalização das ações. Com relação a ação 4709 não foram
utilizados os recursos, por ser uma ação transversal, cuja política da aprendizagem esta em processo de implementação no Estado.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

  Diante da crise do desemprego a ação de qualificação contribui com a inserção no mercado de trabalho existindo uma demanda considerável para a referida ação.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?



Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

   De acordo com o compromisso 52 do governo estadual que visa a contratação de  cooperativas de trabalho, pequenas empresas e empresas juniores para prestarem assessoria gratuita, pretende-se com essa ação
assegurar aparato técnico para que os polos de comércio e serviços apresentem melhoria nos negócios, maior movimentação econômica possibilitando o aumento de geração de emprego e renda.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

  Redefinir o público alvo do programa ampliando a faixa etária para o atendimento da População Economicamente ativa a partir de 16 anos

Nome/denominação

No PPA de 2016 a  2019 consta da faixa etária de 18 a 35 anos excluindo as demais faixas etárias .

Problema

Incluir toda a população economicamente ativa

Objetivo

População Economicamente Ativa a parir de 16 anos

Público-Alvo

O PPA 2016 a 2019 limita o público alvo a população dentro da faixa etária de 18 a 35 anos. Excluindo as demais faixas etárias da população economicamente ativa.

Justificativa

Número de trabalhadores(as) qualificados(as).

Indicador

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O  Governo reativou o programa e expandiu a oferta de cursos de qualificação profissional de forma a contribuir com maior inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do problema. Apresenta clareza e coerência, entretanto há necessidade de maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
As ações 3237 (SECTI), 4829 (IEMA) e 4824 (SETUR) apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção dos órgãos no planejamento das mesmas ao longo do exercício.
A ação 4709 (SETRES) apresenta descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão em seu planejamento ao longo do exercício.
A ação 4709 não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessa ação para o PPA 2020-2023.
A ação 4824 pertence a outro órgão (Turismo) e não apresenta realização de meta física afetando negativamente o programa.
A ação 4709 apresenta realização de meta física muito distante da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância a real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.



Foi observado índice satisfatório de eficiência no programa.
Foi apurado baixo índice de eficácia no programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-2023.
O Programa visa suprir uma carência existente dentro do Estado do Maranhão. É executado com ações de intersetorialidade para um melhor alcance nas diversas áreas de qualificação do trabalho. Baseado nessas
premissas há necessidade de manutenção do programa, mas com melhor adequação das metas físico-financeira ao longo do exercício.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0579) - Promoção do Trabalho Digno

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária

Problema: Alto índice de desemprego

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 800.000,00 Atual: 11.383.317,57  Variação(%): 1.322,91

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Propiciar de forma integrada o acesso da população economicamente ativa do Estado do Maranhão às iniciativas geradoras de trabalho e renda adequadas às exigências do mercado.

Público-Alvo: População economicamente ativa.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
800.000,00 11.383.317,57 5.217.625,46 4.473.979,38 2.920.288,16

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Ampliar as políticas públicas de qualificação profissional, geração de emprego e renda elevando a produtividade do trabalhador e inserção no mercado de trabalho.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

43.965,11Trabalhador
assistido 87.566,00unidade(2481) - Intermediação de Mão

de Obra 119.844,00 0,11100.000,00 763.422,57
(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

3,2087.566,000,37

1.100,00
Micro
empreendedor
atendido

13.124,00unidade(4624) - Microcrédito Produtivo
Orientado 1.613,00 0,70100.000,00 18.844,00

(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

0,9813.124,000,68

3.660,00trabalho gerado 4.996.935,46unidade(4842) - Mutirão Rua Digna 3.981,00 0,41400.000,00 10.401.051,00
(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

2,244.277.289,380,92

194,00emprego
gerado 120.000,00unidade(4843) - Mais Emprego 70,00 0,48200.000,00 200.000,00

(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

5,7796.000,002,77

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: SISPCA/SIAFEM

1,18Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 3,05

No que diz respeito a eficiência as ações do referido programa atingiram o índice satisfatório de eficiência. Mas no que diz respeito a eficácia não foi atingido o índice satisfatório considerando a vedação eleitoral no
exercício de 2018.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

 Compromisso nº 49 :Expandir o programa Mais Empregos para estimular inserção do mercado formal do trabalho;
 Compromisso nº 50: expandir o Programa Mutirão Rua Digna nas cidades do Maranhão nos povoados.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

 Alto índice de desemprego do país que ultrapassam os 13 milhões de desempregados
As quatro ações do respectivo programa terão continuidade considerando contribuírem em sua especificidade para promoção do emprego do trabalho e da renda .

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?



Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

 Ação 2481: (intermediação de mão de obra) observou-se que de 2016 houve um aumento considerável no nº de atendimentos , sendo que nos anos subsequentes  observou-se uma queda significativa na ordem de 72%,
considerando como principais fatores diminuição da oferta de vagas pelas empresas e aumento de número de pessoas que desistiram de procurarem vagas.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do problema. Há necessidade de maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do público alvo. Necessita mais riqueza de detalhes quanto aos beneficiários do programa.
A ação 2481 apresenta descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão em seu planejamento ao longo do exercício.
A ação 2481 apresenta realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância a real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa.
O programa apresenta seu objetivo bem definido e suas ações contribuem para a inserção da população no mercado de trabalho. Considera-se, também, que há uma evolução em seus índices de avaliação. Entretanto, o
órgão deve adequar melhor as metas físicas para um alcance mais eficaz para sua continuidade.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0544) - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER

Unidade Executora: Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural

Problema: Garantir a universalização dos ATER nas regiões.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 2.267.384,00 Atual: 20.316.910,10  Variação(%): 796,05

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Melhorar e universalizar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER

Público-Alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, Assentados, Agro-extrativistas, Pescadores artesanais, Aquicultores, Indígenas, vazanteiros, artesãos, Ribeirinhos, mulheres e jovens e agricultores.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2.267.384,00 20.316.910,10 17.204.668,08 17.031.298,08 16.998.748,08

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00
Agricultor
familiar
assistido

0,00unidade
(4775) - Apoio ao Sistema
Estadual da Assistência
Técnica

10,00 0,0010.000,00 10.000,00
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

0,000,000,00

20,00

Unidade de
ATER e
pesquisa
reestruturada

485.387,77unidade

(3079) - Reestruturação das
Agências de Assistência
Técnica e Extensão Rural -
ATER

20,00 0,16101.000,00 1.998.917,60
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

6,41312.017,771,00

0,00Sistema
implantado. 0,00unidade(3241) - Sistema Informatizado

de ATER 1,00 0,0015.000,00 0,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 15.955.464,12unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,961.420.873,00 16.619.152,00

(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,0015.955.464,120,00

127,00Pessoa
capacitada 266.729,24unidade(4647) - Capacitação de

Agentes da Agricultura Familiar 1.670,00 0,59232.000,00 449.789,39
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,13266.729,240,08

233,00
Agricultor
familiar
assistido.

7.750,00unidade

(4649) - Fortalecimento do
Associativismo e
Cooperativismo da Agricultura
Familiar

303,00 0,6715.000,00 11.619,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

1,157.750,000,77

56.877,00
Agricultor
familiar
assistido

489.336,95unidade
(4778) - Execução dos Serviços
de Assistência Técnica e
Extensão Rural - ATER

60.000,00 0,40473.511,00 1.227.432,11
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

2,38489.336,950,95

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: SISPCA/SIAFEM

0,47Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,68

Na ação (4775) - Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica, embora tenha havido dotação inicial, não houve execução, pois as atividades de ATER no Estado foram executadas pela AGERP. Entendemos que esta
Ação deva permanecer no PPA 2020-2023 TAMBÉM na SAF, com orçamento inicial mínimo, a exemplo de 2018, considerando uma eventual necessidade no atendimento ao Agricultor Familiar. Agência de Pesquisa
Agropecuária, Assistência Técnica e Extensão Rural (AGERP/MA) tem por objetivo abranger a agricultura familiar, socializando novas tecnologias e proporcionando assistência técnica intensiva e continuada, visando à
diversificação, a integração, o aumento da produção e produtividade do setor agropecuário. Neste contexto tem se mostrado muito eficiente com um índice médio de 1,68, no tangente a execução das ações previstas, no
programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ação 3079, 3241, 4450, 4647, 4649 e 4778). Apesar de termos atingido em termos gerais, um bom índice de eficiência, reconhecemos que não fomos numericamente
eficiente e eficazes na execução da ação de capacitação. Devido ao fato destas ocorrerem principalmente em parcerias com outras instituições das quais citam-se a ANATER, prefeituras, a SAF e demais instituições de
ensino e pesquisa. Desta forma, provocando uma dificuldade de operacionalização destas, outrossim, gerando choque de agenda, o que comprometeu sua execução na totalidade.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?



compromisso 45, letra a.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

O estado do Maranhão compreende uma área de aproximadamente 332km2 e possui 217 municípios, ocupando o oitavo lugar entre os estados de maior extensão. Segundo o IBGE (2010), a população total do Estado é
6.424.340 hab., com uma população rural de 2.4247.640 hab. (36,9%) e um população urbana de 3.996.700 hab. (63,1%), constituindo o quarto estado mais populoso do NE, entretanto, configura-se como um dos Estados
mais pobre da Federação, ocupando o segundo lugar, superado apenas pelo estado de Alagoas. O panorama social do Estado apresenta indicadores de extrema pobreza, principalmente no meio rural. As ações do Governo
do Estado, por meio da AGERP/MA no combate à pobreza no meio rural se constituem como de fundamental importância para a inclusão social e produtiva. As atividades de ATER demonstram melhorias às famílias em
termos de condição de vida, renda e trabalho, com resultado do acompanhamento qualificado por nossos extensionistas.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Sim

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Ação 3241: Sistema Informatizado de ATER.

Em caso de resposta positiva, quais ações o órgão pretende excluir?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

A AGERP/MA, ainda está em fase de elaboração da nova proposta para atender demandas das Macro-ações do Governo do Estado,

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

A AGERP/MA, neste período, por meio dos 19 Escritórios Regionais desenvolveu as ações: implementação das ações de ATER, capacitação de agentes da agricultura familiar, fortalecimento do associativismo e
cooperativismo, assim como, na estrutura da Agência. Por meio dos nossos serviços, difundimos conhecimentos aos diversos públicos da Agricultura Familiar (pescadores artesanais, agricultores familiares, assentados da
reforma agrária, extrativista, povos e comunidades tradicionais) sobre aperfeiçoamento dos sistemas de produção de forma sustentável, diversificação das atividades produtivas nas unidades de produção, formas de acesso
às politicas públicas de cunho social e econômica e estas ações tiveram como foco o aumento da produção, a melhoria na qualidade de vida, renda e na fixação do agricultor familiar no campo. Consideramos o atingimento
de nossas metas satisfatório, em função do raio de atuação de nossos serviços e a extensão territorial de nosso Estado.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
A ação 4647 apresenta descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
As ações 3079, 4649 e  4778 “Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.



Observamos que as ações 3241, 4775 não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
Concordamos com a exclusão da ação 3241, em razão da não  execução orçamentária e financeira.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência porém não houve eficácia em razão da não execução das ações 3241 e 4775.
Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0591) - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Problema: Baixo Nível de Renda do Agricultor Familiar

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 7.407.000,00 Atual: 106.988.410,97  Variação(%): 1.344,42

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

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.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
7.407.000,00 106.988.410,97 36.916.387,25 36.828.479,55 32.071.869,91

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 13.461.926,45unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,77420.000,00 17.447.943,00

(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

0,0013.461.926,450,00

17.751,00
Agricultor
familiar
beneficiado

10.709.669,16unidade
(4765) - Promoção e Apoio à
Irrigação e Gestão de Recursos
Hídricos

4.361,00 0,193.142.000,00 57.086.016,37
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

21,7010.709.669,164,07

4.114,00
Agricultor
Familiar
Beneficiado

2.620.368,00unidade
(4766) - Desenvolvimento dos
Arranjos Produtivos Locais -
APL

5.240,00 0,212.950.000,00 12.332.677,85
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

3,692.620.368,000,79

1.968,00
agricultor
familiar
beneficiado

2.237.887,67unidade
(4767) - Fomento e Apoio a
Comercialização de Produtos
da Agricultura Familiar

1.968,00 0,51265.000,00 4.415.879,55
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

1,982.231.547,671,00

150,00
Agricultor
familiar
atendido

10.000,00unidade
(4768) - Promoção e Apoio à
Disponibilização e Produção de
Sementes

10,00 1,0010.000,00 10.000,00
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

15,0010.000,0015,00

0,00
Agricultor
familiar
atendido

0,00unidade(4769) - Promoção e Apoio à
Agroindustrialização Familiar 10,00 0,0060.000,00 10.000,00

(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

0,000,000,00

7.847,00
Agricultor
familiar
assegurado

800.394,00unidade(4770) - Apoio aos Seguros da
Agricultura Familiar 7.800,00 0,9910.000,00 810.394,00

(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

1,02800.394,001,01

850,00
agricultor
familiar
beneficiado

4.694.857,87unidade(4771) - Promoção e Apoio à
Infraestrutura no Campo 7.600,00 0,7610.000,00 6.215.722,00

(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

0,154.694.857,870,11

2.570,00Produtor
Beneficiado 616.923,95unidade

(4772) - Desenvolvimento do
Extrativismo, Conservação dos
Recursos Naturais e
Desenvolvimento Rural
Sustentável

1.070,00 0,1330.000,00 4.082.349,00
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

18,32535.356,252,40

104,00Produtor
Beneficiado 264.360,15unidade

(4773) - Promoção e Apoio ao
Programa Nacional de Crédito
Fundiário

0,00 0,0910.000,00 3.077.429,20
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

0,00264.360,150,00

5.278,00
Agricultor
familiar
atendido

1.500.000,00unidade
(4774) - Fomento às
Tecnologias Sociais e
Produtivas

0,00 1,00500.000,00 1.500.000,00
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

0,001.500.000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

2,44Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 6,19

É importante justificar que a baixa execução financeira se deu principalmente por causa dos orçamentos dos convênios federais que tem seu cronograma de execução estendido em mais de um exercício financeiro, ficando
em segundo lugar a indisponibilidade de recursos para contemplar o que foi orçado. (4765) - Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos - embora tenha executado somente 19% da meta financeira, a SAF
conseguiu executar a meta física acima da expectativa. (4766) - Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL - esse índice de 3,69 de eficiência, embora indique estarmos atendendo mais pessoas com menos
recursos, não consideramos o ideal, pois a utilização dos recursos financeiros na ordem de 21% não é o que almejávamos. (4767) - Fomento e Apoio a Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar - Meta física
100% atingida somente com 51% dos recursos financeiros utilizados. É um caso clássico de atendimento de mais pessoas com menos recursos. (4768) - Promoção e Apoio à Disponibilização e Produção de Sementes -
houve subdimensionamento na meta física planejada. Na verdade essa meta foi corrigida para 90 (em substituição a 10), o que ajustaria o índice de eficiência para 1,66. (4769) - Promoção e Apoio à Agroindustrialização
Familiar - Não houve execução nessa ação. (4770) - Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar - Índices de eficácia e eficiência em torno de 1,00. Excelente. (4771) - Promoção e Apoio à Infraestrutura no Campo – se
refere basicamente à construção de estradas vicinais para atendimento a comunidades de agricultores familiares e a execução financeira foi em torno de 76%. Há que se verificar e, se for o caso, rever a meta física

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.



planejada. 4772) - Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural Sustentável – O destaque desta ação foi o Plano Interno CAR (Cadastro Ambiental Rural) que teve
orçamento de mais de 3 milhões, porém sem execução. A execução está em andamento no exercício 2019. (4773) - Promoção e Apoio ao Programa Nacional de Crédito Fundiário - nesta ação não está contemplado a meta
física prevista de 712 produtores beneficiados, informação essa impostada no Sispca após a consolidação do relatório. Nesse caso os índices de eficácia e eficiência mudariam para 0,15 e 1,62, respectivamente, o que, por
um lado indica que a meta física foi pouco atingida, porém com boa eficiência. (4774) - Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas - cabe informar que essa ação foi cumprida integralmente. O que houve foi a utilização
indevida de parâmetro para o estabelecimento da meta física planejada que, inclusive, não consta na consolidação desta avaliação uma vez que houve alteração nas informações após o fechamento pela SEPLAN. A meta
física planejada de 40.000 se referia ao público geral a ser atendido nas 3 Agritecs e não somente aos agricultores familiares, informados na meta física executada.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Compromissos 45 e 63

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A expansão de sistemas de abastecimento d’água e implantação de serviços de esgoto são serviços básicos necessários para a promoção e desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e esse desenvolvimento
sustentável, por sua vez, integra um dos pilares desse Governo, que é a Produção.
A Agricultura Familiar responde por mais da metade da produção agrícola no País.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Ainda em fase de discussão, porém já temos sinalizado o projeto "Fundo Verde", em parceria com o BNDES e o FIDA e um projeto para fortalecimento do BIOFORT.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

“A agricultura familiar não é uma categoria social recente, nem a ela corresponde uma categoria analítica nova na sociologia rural. No entanto, sua utilização, com o significado e abrangência que lhe tem sido atribuído nos
últimos anos, no Brasil, assume ares de novidade e renovação” (WANDERLEY, 2001: 21).
Nesse sentido de novidade e renovação é que o Governo criou em 2015 a SAF (Secretaria de Agricultura Familiar), com o intuito de Promover o desenvolvimento sustentável dessa vertente da Agricultura - responsável por
mais da metade de toda produção no País - para elevação da produção de alimentos local.
Nesses primeiros anos, conseguimos realizações importantes, tais como: 50 Chamadas Públicas realizadas no âmbito da Agricultura, 265 patrulhas agrícolas entregues em 206 cidades, 931 kits Mais Feiras entregues em 39
municípios, 353 Quintais Produtivos, 318 Kits de irrigação entregues, Mais de 7 mil famílias beneficiadas com títulos de regularização fundiária, 16 Feiras AGRITEC realizadas em 16 municípios / 32 mil agricultores

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.



capacitados, Fomento para a Agricultura Familiar: R$ 20 milhões.
PROGRAMA MAIS IDH - Nos 30 municípios abrangidos pelo programa MAIS IDH, estão sendo realizados serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural à 9 mil famílias; Construção de 1.488 cisternas pelo Programa
Cisternas Primeira e Segunda Água; 7.925 Sistecs (Sistemas Integrados de Tecnologias Sociais) e 216 Sisteminhas instalados; Construção de 14 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAAs); Feiras da
Agricultura Familiar realizadas em 17 municípios; Dias de Campo nas propriedades dos beneficiários; Nas ações do Mais IDH os povos indígenas também são contemplados com as políticas de extensão rural, apoio a
produção (mais de 100 cisternas para produção), apoio à comercialização com o Programa de Compras da Agricultura Familiar - Procaf Indígena
Acesso à água
•Sistema Simplificado de Abastecimento de água  – SSAA: As Secretarias de Estado da Agricultura Familiar (SAF) e a de Desenvolvimento Social (SEDES) estão construindo 365 SSAAs, que beneficiarão milhares de
famílias em 142 municípios
•Construção de 214 Cisternas Escolares de 52 Mil Litros - Cisternas nas Escolas é uma ação que tem como objetivo proporcionar o acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente para atender às necessidades de
alunos e professores de escolas da zona rural em localidades com dificuldades de acesso à água. A tecnologia social implementada neste caso é a Cisterna de placas de cimento com capacidade para armazenar até 52 mil
litros de água, com captação da água da chuva a partir do telhado da escola;
•Construção de 310 Cisterna de Placas Familiar de 16 Mil Litros, Cisternas Telhadão Multiuso de 25 Mil Litros e Barreiros Trincheira Familiar de 500 Mil Litros - Democratizar o acesso à água às populações rurais a fim de
promover a captação e armazenamento de água para seguridade hídrica humana e animal, bem como a soberania e a segurança alimentar e nutricional, garantindo aos agricultores familiares, povos e comunidades
tradicionais que vivem em condições hídricas vulneráveis no Estado do Maranhão
Comercialização:
•Programa de Aquisição de Alimentos – PAA: Realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o programa trata-se de uma política pública estruturante, que tem como finalidade a compra, pelo
poder público, de alimentos de agricultores familiares, por dispensa de licitação, e sua destinação a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional;
•Programa de Compras da Agricultura Familiar – PROCAF: Em 2018, o Governo do Estado destinou aproximadamente R$ 3 milhões para associações de produtores rurais em 29 municípios do Maranhão, beneficiando 1.037
famílias, incluindo os municípios indígenas beneficiados pelo Procaf Indígena
•Educação no Campo: O Projeto Incentivo à Leitura no Campo já realizou a distribuição de 150 bibliotecas (Arca das Letras) nos 30 municípios do Plano Mais IDH;
•Projeto de Apoio às Escolas de Formação por Alternância:  Investimento de R$ 532.985,10 (por meio de Chamada Pública), a SAF beneficiou 33 escolas do campo que estão contribuindo na formação de 1.368 jovens
rurais.
Relacionamento com a sociedade organizada do campo:
•Leis de Fortalecimento da Agricultura Familiar : No mês de dezembro a  Agricultura Familiar do Maranhão garantiu mais duas importantes conquistas com a aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão –
ALEMA, do Projeto de Lei Nº 13.122/2018, que estabelece a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da  Agricultura Familiar, bem como o Projeto de Lei N° 185/18, que visa instituir a Política Estadual de Agroecologia
e Produção Orgânica do Maranhão.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
As ações 4766, 4767, 4770 e 4772, observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
As ações 4765, 4768, 4771, 4773 e 4774 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade
de execução do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Observamos que a ação 4769 não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessa ação para o PPA 2020-23.
Observa-se que o programa foi eficiente e eficaz. Recomenda-se a permanência do programa para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0581) - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agricultura Familiar

Unidade Executora: Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural

Problema: Agricultura familiar baseada em tecnologias rudimentares, pouco acesso aos mercados locais e regionais, reduzida escala de produção e diversificação, além da ineficiência de gestão na maioria das unidades
produtivas.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 305.000,00 Atual: 425.518,70  Variação(%): 39,51

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Gerar e adaptar sistemas produtivos (da agricultura, da pecuária, da pesca artesanal, da aquicultura e do extrativismo, de bases agroecológicas), bem como organizar banco de dados socioeconômicos e
ambientais, implantar sistemas de informação mercadológica e sistemas de certificação, considerando as potencialidades,  as vocações, os arranjos produtivos locais, as condições edafoclimáticas locais e regionais, para o
desenvolvimento da agricultura familiar.
Público-Alvo: Agricultores familiares tradicionais, assentados da reforma agrária estadual, mulheres e jovens rurais, ribeirinhos, vazanteiros, atingidos por barragens, indígenas, quilombolas, extrativistas, artesãos,
pescadores artesanais e aquicultores.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
305.000,00 425.518,70 203.600,00 179.186,00 179.186,00

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

28,00Pesquisa
concluída 68.395,00unidade(3080) - Pesquisa em Sistema

Integrado de Base Sustentável 28,00 1,00100.000,00 68.401,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

1,0068.395,001,00

0,00Medido pela
despesa 98.190,00unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,23155.000,00 317.117,70

(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,0073.776,000,00

2,00Tecnologia
aplicada 19.657,00unidade(4650) - Pesquisa Pesqueira e

Aquícola 2,00 0,9820.000,00 20.000,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

1,0219.657,001,00

0,00Diagnóstico
elaborado 0,00unidade

(4776) - Desenvolvimento de
Sistema de Informação em
Apoio a Agricultura Familiar

5.150,00 0,0010.000,00 0,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,000,000,00

7,00APL
consolidado 17.358,00unidade(4777) - Arranjos Produtivos

locais - APL´s 6,00 0,8720.000,00 20.000,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

1,3417.358,001,17

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: SISPCA/SIAFEM

0,79Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,84

O programa de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agricultura Familiar desenvolvido pela AGERP possui 4 ações (3080, 4650, 4777 e 4776) destas, 3 (três) ações são consideradas eficientes e eficazes.
Estas afetando positivamente e apoiam os trabalhos de pesquisa diretamente no campo na atualidade, podendo ser destacado a ação 4777 Arranjos Produtivos Locais APL’s. A ação 4776 afetou a média geral do Programa
de Pesquisa e Desenvolvimento por não ser executada durante o exercício de 2018 e não constará no PPA 2020-2023.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Compromisso de número 45 letra a,

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

No Maranhão a agricultura familiar precisa ser desenvolvida com tecnologias que sejam adequadas as condições edafoclimáticas da região levando em consideração aspectos sócio econômicos e culturais do agricultor
familiar. Portanto as ações desenvolvidas com a implantação de 45 Unidades de Referência Tecnológicas de sistemas de base agroecológica, 4 Unidades Experimentais de Sistema Agroflorestais (SAF’s), acompanhamento
de 30 unidades de agroindústrias familiares (casas de farinha, casas de mel, beneficiamento de frutas, queijo e abatedouro de pequenos animais) e 1 unidade experimental de criação de peixe nativo em cativeiro estão

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?



fazendo com que os agricultores de forma participativa conheçam e adotem novas tecnologias que visam mudar o modo de uso e manejo das atividades agropecuárias familiar para aumento de geração de renda e
sustentabilidade da unidade produtiva.

Sim

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Ação 4776 - Desenvolvimento de Sistemas de Informação em Apoio a Agricultura Familiar

Em caso de resposta positiva, quais ações o órgão pretende excluir?

Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

A AGERP/MA está em fase de definição da nova ação, em função dos Programas de Politicas Públicas do Governo.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Código da Ação: 3080
atributo a ser alterado: Produto
Proposta: Unida experimental instalada/acompanhada
Justificativa: melhor qualificação do produto esperado
Código da Ação: 4777
atributo a ser alterado: Produto
Proposta: APL acompanhado
Justificativa: melhor qualificação do produto esperado

Indique a(s) ação(ões) e os atributos que desejam ser alterados; redija sua proposta e justifique.

O período de execução do PPA possibilitou que os Sistemas de Produção de Base Ecológica (Unidade de Referencia Tecnológica (URT) e Unidade Experimental Participativa (UEP)) tiveram uma importante função para dar
a conhecer ao agricultor familiar a importância da FBN (Fixação Biológica de Nitrogênio) e das tecnologias utilizadas nas URTs para o incremento da produtividade do feijão-caupi, mandioca e seus benefícios ambientais,
assim como o a melhoria no índice de utilização da terra. Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) implantados de forma participativa com os agricultores já permitem a visualização do modo diferente uso da terra  resguardando a
biodiversidade e associando a produção de alimentos com a preservação dos serviços ecossistêmicos. O trabalho com os APL’s permitiu identificar que as agroindústrias familiares carecem de adequação aos normativos
sanitários e tecnologias para processamento dos produtos. Sendo assim foram feitas reestruturação nas unidades de processamento para que os produtos pudessem ser comercializados. A implantação da unidade de
pesquisa com a espécie T.galeatus (Bagrinho) tem possibilitando desenvolver tecnologias de crescimento e engorda para criação em cativeiro.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
As ações 3080, 4650 e 4777, “Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
Concordamos com a intenção de exclusão da ação 4776 , uma vez que a mesma não teve execução orçamentária e financeira.
Concordamos com a alteração do órgão no produto das ações 4777 e 3080.



Foram apurados baixos índices de eficácia e média eficiência do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0160) - Reforma e Regularização Fundiária

Unidade Executora: Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

Problema: Fatores de instabilidade e insegurança para os agricultores, impedindo investimentos produtivos nas áreas, além de dificultar o acesso às políticas públicas e aos recursos dos programas de Governo,
especialmente o acesso ao crédito, aumentando a exclusão social.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 16.593.710,00 Atual: 21.527.626,16  Variação(%): 29,73

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir o acesso a terra para famílias de trabalhadores rurais

Público-Alvo: Trabalhadores rurais

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
16.593.710,00 21.527.626,16 13.427.395,50 13.344.512,47 13.168.884,25

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

14.424,00Famílias
assentadas 183.218,50unidade(1764) - Assentamento de

Trabalhadores 5.000,00 0,9879.750,00 187.103,00
(61201) - Instituto de
Colonização e Terras do
Maranhão

2,95183.218,502,88

35.588,57Terra
arrecadada 9.199,00hectare(3228) - Arrecadação de Terras 25.000,00 0,3440.000,00 27.400,00

(61201) - Instituto de
Colonização e Terras do
Maranhão

4,249.199,001,42

2.598,00
Famílias
beneficiadas
com a titulação.

3.480.559,42unidade(4396) - Regularização
Fundiária 3.000,00 0,343.288.250,00 10.156.024,00

(61201) - Instituto de
Colonização e Terras do
Maranhão

2,533.480.559,420,87

0,00Medido pela
despesa 9.712.285,58unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,8713.165.710,00 11.108.721,16

(61201) - Instituto de
Colonização e Terras do
Maranhão

0,009.629.402,550,00

0,00
Famílias
quilombolas
beneficiadas.

42.133,00unidade
(4477) - Regularização
Fundiária em áreas
Remanescentes de Quilombos

100,00 0,8720.000,00 48.378,00
(61201) - Instituto de
Colonização e Terras do
Maranhão

0,0042.133,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

1,29Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,43

Constatamos as eficácias das Ações 1764 e 3228 de Assentamentos de Trabalhadores e Arrecadação Terras, cujos índices são respectivamente 2,88 e 1,42. Contudo a Ação 4396 - Regularização Fundiária atingiu apenas
86% da meta planejada, cujo índice não representa baixa produtividade, se considerarmos que concomitantemente aos trabalhos de novas titulações, o ITERMA envidou esforços para reorganizar o acervo processual, para
posteriormente impulsionar a emissão de títulos que se encontravam represados em carteira aguardando procedimentos protocolares, a partir do qual centrou esforços exclusivamente para emissões de novos títulos de
domínio de terras, saindo da marca de 509 títulos em 2015 para 2.028 em 2018. Com relação o índice 0 referente à eficácia/eficiência da Ação 4777 - Regularização Fundiária em Território Quilombola, destacamos que foi
estabelecida uma meta agressiva, contudo verificou-se no período de execução que a Lei Estadual nº 9169/2010, que exige o levantamento territorial, ocupacional e cartorial e o diagnóstico sócio econômico sempre
apresentou entrave nas identificações e delimitações das entidades quilombolas por falta de regulamentação desta lei, razão pela qual não alcançamos números exemplares de titulações de terras, no ultimo quadriênio, e
nenhum resultado em 2018. Com a aprovação do Decreto nº 32433/2016 e Instrução Normativa nº 01/2018, de 03.08.2018, que visa a desburocratização dos procedimentos que visa maior celeridade aos processos,
estimamos atingir melhores indicadores nos próximos exercícios. Os índices de eficiência dispensam comentários visto que as metas executadas geraram, em média, boa eficácia com baixo custo de operacionalização dos
produtos finais, a saber: famílias beneficiada com títulos de domínios e famílias beneficiada com ações de assentamentos.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

C14-Ampliar o Programa Estadual de Regularização Fundiária por meio da modernização da estrutura administrativa responsável pela política de domínio e posse de terras, para dinamizar a emissão de títulos  que
assegurem o acesso à terra e à moradia.
C15-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 de agricultura, da pecuária, da pesca, do extrativismo e da aquicultura com destaque para: a) A universalização da Política de Assistência Técnica e Extensão Rural-ATER; de Pesquisa e
Desenvolvimento-P&D e de Defesa Agropecuária-DA, de forma gradual e em regime de colaboração com os municípios, a fim de garanti-las em todas as etapas das cadeias produtivas e dos arranjos produtivos locais; b)

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):



Ampliação do reordenamento agrário para garantia do acesso à terra e diagnóstico do estoque de terras do estado, ocupadas e não ocupadas;  c) Consolidação produtiva dos Assentamentos Rurais, com uso de tecnologias
que visam à elevação de suas produtividades; d) Utilização de tecnologias que favoreçam a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis e a valorização dos produtos da sociobiodiversidade.

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

2028- Títulos de domínios entregues em 60 municípios, beneficiando 2.985 famílias que representa um crescimento de 65% de famílias beneficiadas com ações de titulações

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O  ITERMA concentrou esforços para aumentar a titulação de terras que atingiu 509 títulos em 2015, 1.422 títulos em 2016, 782 títulos em 2017 e  2.028 em 2018, perfazendo  um crescimento de 398%, neste período. Vale
ressaltar que concomitantemente aos trabalhos de novas titulações, o ITERMA envidou esforços para reorganizar o acervo processual para posteriormente impulsionar a emissão de títulos que se encontravam represados
em carteira aguardando procedimentos protocolares, cuja finalização  marcou a ordem de 1.400 títulos em 2016, a partir do qual centrou esforços exclusivamente para emissões de novos títulos de domínio de terras.
Com Programa de Regularização de Fundiária do quadriênio de 2015/2018, foram entregues 4.741 títulos, beneficiando 9.996 famílias.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
A ação 1764 apresenta realização de metas física muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
A ação 4477, não teve a meta física executada, porém houve suplementação e execução financeira. Tendo em vista a não execução da meta física planejada, solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao
longo do exercício.
As ações 3228 e 4396 “Observa-se compatibilidade entre as metas físicas e financeiras realizadas.
O programa foi eficiente e eficaz as metas executadas geraram, em média, boa eficácia com baixo custo de operacionalização dos produtos finais. Recomendamos a permanência do programa.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0588) - Minha Casa Meu Maranhão

Unidade Executora: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Problema: O Maranhão possui um dos piores deficits 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.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 12.538.770,00 Atual: 31.111.891,77  Variação(%): 148,13

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Melhoria da qualidade de vida e redução do déficit habitacional.

Público-Alvo: População do Estado

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
12.538.770,00 31.111.891,77 15.549.513,21 14.952.025,00 12.266.669,24

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Realizar investimentos em infraestrutura de políticas públicas em aglomerados subnormais, saneamento básico, logística de transporte, mobilidade e acessibilidade, melhorando a qualidade de vida e ambiental.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

135,00
Unidade
Habitacional
adequada

4.884.334,72Unidades(3235) - Habitação Rural 255,00 0,57886.000,00 8.634.420,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,944.884.334,720,53

3.833,00
Unidade
Habitacional
adequada

7.310.904,44Unidades(3236) - Habitação Urbana 110,00 0,3910.318.950,00 18.870.649,77
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

89,957.310.904,4434,85

0,00Medido pela
Despesa 382.266,14unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,82493.470,00 463.470,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,00382.266,140,00

2.751,00
Titulos aptos
para o registro
imobiliario

2.972.007,91unidade(4744) - Regularizacao
Fundiaria 6.000,00 0,76840.350,00 3.143.352,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,612.374.519,700,46

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: SISPCA/SIAFEM

11,94Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 30,50

A avaliação realizada entre a meta física e financeira do programa, apresenta índice de eficácia = 11,94 e de eficiência = 30,50, que na escala de valoração na metodologia desta avaliação, corresponde que o programa foi
eficaz e muito eficiente. Visto que a houve uma meta atingida acima no planejado na ação 3236, com destaque para os programas de governo executados nessa ação como: o Programa de Habitação Rural/ Mais IDH,
Cheque Minha Casa, Regularização fundiária.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

Compromisso 13 e 14.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

As dificuldades encontradas com a condução das obras nos períodos chuvosos e atrasos de pagamento , alteraram a condução dos serviços e principalmente o cronograma físico de obras, aliado ao fato de que as políticas
públicas do governador geram sempre novas demandas a cada ano.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?



Sim

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Adesão a novos projetos de geração de emprego e renda aliados ao programa de habitação.

Em caso de resposta afirmativa, indique e justifique.

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

As obras no período inicial seguiram com desenvoltura, todavia se descobriu durante seu andamento que as localidades mais remotas não tinham abastecimento de água. Em razão disso foi necessário elaborar projetos de
abastecimento e contratar serviços adicionais. O preço da unidade habitacional inferior em quase 40% do preço de mercado, ao longo do tempo mostrou-se inviável para algumas empresas contratadas que foram
abandonando as obras, com isso foram tomadas medidas de distrato e recontratação que demandaram longos meses para sua execução. A retomada foi providenciada, havendo ainda algumas obras paralisadas.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
As ações 3235, 3236 e 4744 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
A ação 3236 apresenta realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do órgão, ou em
consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
A nova proposta para a criação de uma ação requer maior detalhamento e evidências que comprovem a sua necessidade.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa, onde podemos destacar a ação 3236, que obteve 34,85 na eficácia e 89,95 na eficiência, sendo desta forma a responsável por esse resultado.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0586) - Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Executora: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Problema: Ausência de Política Pública Estadual de Desenvolvimento Urbano e Regional e alto déficit de infraestrutura e equipamentos urbanos, compatíveis e integrados à realidade territorial.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 6.820.294,00 Atual: 43.556.244,70  Variação(%): 538,63

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Suprir o Estado e Municípios com políticas de desenvolvimento Urbano e Regional, apoiar na elaboração dos planos e projetos setoriais de saneamento básico, urbanização e regularização fundiária e ofertar
capacitação técnica e execução de obras.

Público-Alvo: Estado e todos os Municípios

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
6.820.294,00 43.556.244,70 25.393.664,88 23.206.611,19 18.319.668,05

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Realizar investimentos em infraestrutura de políticas públicas em aglomerados subnormais, saneamento básico, logística de transporte, mobilidade e acessibilidade, melhorando a qualidade de vida e ambiental.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

11,00Obra Executada 4.764.434,98Percentual
(3264) - DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTUTRA E
URBANIZAÇÃO DA RMGSL

10,00 0,50100.000,00 5.510.732,00(11211) - agência executiva
metropolitana 2,222.729.044,191,10

2,00Planos
Elaborados 693.645,43Unidades

(3230) - Elaboração do Plano
Diretor de Drenagem da Bacia
do Mearim e do Bacanga e
Implementação das Ações
Estruturais e não Estruturais

1,00 0,960,00 719.036,70
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

2,07693.645,432,00

0,00Medido pela
despesa 41.438,56unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,00391.394,00 41.439,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,0041.438,560,00

28,20Obra executada 17.776.681,79Unidades(4746) - Infraestrutura e
Equipamentos Urbanos 54,00 0,535.942.600,00 33.165.226,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,9817.625.018,890,52

0,00Projeto
Elaborado 0,00unidade

(4750) - Integração das Bacias
dos Rios Parnaíba e Itapecuru
e Revitalização do Rio
Itapecuru

1,00 0,001.000,00 0,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

0,00Obra executada 0,00Unidades(4751) - Saneamento Basico
Rural 1,00 0,0010.000,00 10.000,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

4,06Obra executada 2.117.464,12Unidades(4752) - Saneamento Básico
Urbano 8,00 0,52355.300,00 4.109.811,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,992.117.464,120,51

0,00Obra concluída 0,00unidade

(4846) - Gerenciamento e
Implantacao de Equipamentos
de aproveitamento de Residuo
Solido.

2,00 0,0020.000,00 0,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,59Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,89

A avaliação efetuada entre a meta física e financeira do programa apresenta uma média no índice de eficácia = 0,59 e média de eficiência = 0,89, isso na escala de valoração da metodologia adotada, corresponde que o
programa não foi eficaz e obteve uma eficiência média. Pela análise dos dados apresentados e comparando com os índices de anos anteriores, compreende-se que houve uma melhora significativa tanto na eficácia como
na eficiência, porém os resultados alcançados ainda não são satisfatórios, principalmente no que se refere à eficácia, isso ocorre em virtude de alguns entraves, como atraso no cronograma de execuções físico/financeiras
das obras e questões técnicas e jurídicas específicas. Por outro lado, podemos destacar que a melhora nos índices se deram pelo fato do comprometimento da gestão e amadurecimento da equipe, graças a esses fatores
foi possível concluir várias obras e serviços como é o casa da Avenida Jackson Lago, Praça Odorico Mendes, Plano Diretor de Drenagem dos Rios Mearim e Bacanga, dentre outras importantes obras e serviços que
melhoram a mobilidade urbana no Estado.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?



Compromisso 62 e 63.
O Governo tem planos de ampliar o Mais Asfalto, onde já foram asfaltados mais de 2.500 km em todo o Estado, pretende ampliar também o saneamento básico no Maranhão que de 2015 até 2018 subiu para 70%, as ações
do Programa são ligadas diretamente a esses planos, pois podem auxiliar os índices almejados.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A SECID, necessitará de recursos para dar continuidade às obras que estão sendo executadas, que em 2018 somaram cerca de 48,2  milhões de reais, sendo executado aproximadamente 14,5 milhões de reais em contratos
e convênios, e para iniciar novas demandas, com o objetivo de melhorar a infraestrutura no Maranhão.
A continuidade dessas ações  é essencial para o progresso do estado e para reforçar o compromisso com o desenvolvimento urbano do estado do Maranhão.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O Programa desenvolvido pela SECID abrange diversas áreas relacionadas ao desenvolvimento urbano, entre elas: saneamento básico, pavimentação e construção de praças. Do ano de 2016 até o ano atual, a Secretaria
tem trabalhado de forma contínua, desenvolvendo importantes projetos tanto na capital (São Luís) quanto nos municípios do estado Maranhão. Em relação ao saneamento básico, diversos são os serviços realizados, como
por exemplo: a construção de poços com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. Em relação à pavimentação, os principais serviços realizados estão relacionados a pavimentação asfáltica e a
pavimentação por meio de bloquetes, melhorando assim o fluxo de pessoas e de automóveis nos municípios contemplados com o Programa. E por fim, tem se a construção de praças, que é fundamental para o
desenvolvimento urbano social dos municípios, uma vez que as praças se tornam um ambiente de convívio social e lazer. Portanto, o Programa possui ótimos resultados que são indispensáveis para o desenvolvimento do
Estado do Maranhão.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
As ações 4746 e 4752 apresentam descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício. Vale ressaltar que as suplementações ocorridas durante o
exercício são necessárias por se tratar de obras.
Observamos que as ações 4750, 4751 e 4846 não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
Foram apurados baixos índices de eficácia e média eficiência do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23.
Os baixos índices obtidos tanto a eficácia como a eficiência, podem ser explicados devido a não execução das ações 4750, 4751 e 4846, conforme já mencionado acima.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0587) - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estado do Maranhão

Unidade Executora: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Problema: As Regiões Metropolitanas maranhenses não são efetivas e não conseguem planejar, gerenciar ou executar as funções públicas de interesse comum aos municípios.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 2.299.100,00 Atual: 3.672.634,00  Variação(%): 59,74

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

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.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2.299.100,00 3.672.634,00 2.480.049,60 2.294.049,60 1.903.310,03

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Realizar investimentos em infraestrutura de políticas públicas em aglomerados subnormais, saneamento básico, logística de transporte, mobilidade e acessibilidade, melhorando a qualidade de vida e ambiental.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Obra Concluída 0,00Percentual

(3231) - IMPLANTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE
APROVEITAMENTO DE
RESÍDUO SÓLIDO DE
INTERESSE
METROPOLITANO

1,00 0,00100.000,00 2,00(11211) - agência executiva
metropolitana 0,000,000,00

0,00

Região
Metropolitana
Efetiva e
Funcionando.

186.000,00unidade

(3232) - Implantação de
Estrutura de Governança
Interfederativa das Regiões
Metropolitanas do Maranhão

1,00 0,00100.000,00 400.002,00(11211) - agência executiva
metropolitana 0,000,000,00

5,00Plano e Projeto
Elaborado 0,00unidade

(3263) - ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DE PLANOS E
PROJETOS

1,00 0,00100.000,00 2,00(11211) - agência executiva
metropolitana 0,000,005,00

0,00

Região
Metropolitana
Efetiva e
Funcionando

592.741,64unidade

(3232) - Implantação de
Estrutura de Governança
Interfederativa das Regiões
Metropolitanas do maranhão

0,00 0,990,00 599.235,00

(11212) - AGENCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA DO
SUDOESTE
MARANHENSE

0,00592.741,640,00

0,00Obra concluída 0,00Percentual

(3231) - Implantação de
Equipamentos de
Aproveitamento de Resíduo
Sólido de Interesse
Metropolitano

1,00 0,0010.000,00 0,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

1,00

Região
metropolitana
efetiva e
funcionando.

1.552.373,63Unidades

(3232) - Implantação de
Estrutura de Governança
Interfederativa das Regiões
Metropolitanas do Maranhão

1,00 0,621.904.034,00 2.516.487,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

1,621.552.373,631,00

0,00Obra concluída 0,00Percentual

(3233) - Implantação e
Requalificação de Espaços
Públicos de Interesse
Metropolitano

1,00 0,0010.000,00 0,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 7.175,00unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,5165.066,00 14.175,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,007.175,000,00

1,00Obra Concluída. 141.759,33Percentual(4743) - Revitalização da Área
Central de São Luis - MA 1,00 0,9910.000,00 142.731,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

1,01141.759,331,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,88Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,33

A avaliação realizada entre a meta física e financeira do programa indica o valor da eficácia em 0,88 e o valor da eficiência em 0,33, que na escala de valoração adotada na metodologia corresponde que o Programa não foi
eficaz e teve baixa eficiência financeira, em função principalmente de algumas ações que não tiveram movimentações, devido aos recursos financeiros terem sido insuficientes para aprovação dos projetos e as ações não
tiveram suas metas executadas em sua totalidade. Na ação 3232 (SECID), houve movimentação, com serviços de apoio a elaboração ao diagnóstico sociodemográfico econômico e territorial para subsidiar elaboração do
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de São Luís, entretanto a ação não cumpriu meta física em função da unidade de medida. A ação 3232 executada pela Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urban e pela AGEM - Agência Metropolitana foi eficaz e eficiente. A ação 4743 Revitalização da Área Central de São Luís – MA também com efetividade e eficácia, contribuiu com a efetividade
do Programa.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.



5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

No EIXO 2 – CUIDAR BEM DO DINHEIRO PÚBLICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO, Compromisso nº 44: Prosseguir com o processo de implantação das Regiões Metropolitanas criadas por Lei, mediante o cumprimento
do Estatuto da Metrópole.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A criação e reunião periódica dos Colegiados Metropolitanos, das Agências Executivas Metropolitanas (Lei Complementar Estadual nº 174 em 25 de maio de 2015, no caso da Grande São Luís e da Lei Complementar nº
204, em 11 de Dezembro de 2017, no caso da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense), a realização das Conferências Metropolitanas e a eleição dos Conselhos Participativos da Grande São Luís e do Sudoeste
Maranhense, além da contratação e início da elaboração do PDDI da Grande São Luís. Também são importantes as ações de integração das regiões metropolitanas já realizadas pelas Agencias e outros órgãos, como o
Plano Metropolitano de Gestão de Resíduos Sólidos e a implantação do Expresso Metropolitano.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Sim

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Planejamento e Integração das Regiões Metropolitanas do Estado

Nome/denominação

As Regiões Metropolitanas maranhenses não possuem os instrumentos para planejar e executar as funções públicas de interesse comum aos municípios

Problema

: Elaborar os planos diretores metropolitanos (PDDI), planos setoriais, projetos estratégicos e obras para a efetividade e o desenvolvimento das regiões metropolitanas.

Objetivo

População das regiões metropolitanas da Grande São Luís, do Sudoeste Maranhense e da Grande Teresina.

Público-Alvo

Superada a fase de implantação dos instrumentos de governança interfederativa (agência, conferência, conselho), o Programa deverá apoiar a elaboração dos instrumentos de planejamento conjunto e as ações articuladas
entre as municipalidades.

Justificativa



PDDI’s aprovados em lei; Planos Setoriais; Obras executadas

Indicador

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Desde 2015, o Governo do Estado, através do Programa Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estado do Maranhão, avançou nas ações de criação e estruturação da governança interfederativa
da Grande São Luís e da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense, com a criação dos Colegiados Metropolitanos, das Agências Executivas Metropolitanas, a realização das Conferências Metropolitanas e a eleição
dos Conselhos Participativos da Grande São Luís e do Sudoeste Maranhense, além da contratação e início da elaboração do PDDI da Grande São Luís.
No entanto, a Lei Federal nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), em seu Art. 21, determina que incorrerá em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, o
governador ou agente público que atue na estrutura de governança interfederativa que deixar de tomar as providências necessárias para elaborar e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI, no prazo de
3 (três) anos da instituição da região metropolitana ou da aglomeração urbana mediante lei complementar estadual. A Medida Provisória nº 818/2018, modificando o Art. 21 do Estatuto, estendeu este prazo para 05 (cinco)
anos, mas definiu também um limite temporal de 2021 para a aprovação dos PDDIs de todas as regiões metropolitanas. Considerando a aprovação da Lei Complementar Estadual nº 174 em 25 de maio de 2015, no caso da
Grande São Luís e da Lei Complementar nº 204, em 11 de Dezembro de 2017, no caso da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense, os Planos de Desenvolvimento Integrado das regiões metropolitanas maranhenses
deverão estar aprovados em lei até o final do ano de 2020 para que estas regiões de fato se tornem efetivas.
Portanto, o Programa Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estado do Maranhão foi muito bem sucedido ao elaborar, propor, aprovar e possibilitar a criação das estruturas de gestão necessárias
para o funcionamento das regiões metropolitanas da Grande São Luís e do Sudoeste Maranhense, a um custo mínimo de operacionalização e investimento. O desafio que se coloca e que exige um aporte de recursos
orçamentários é o de finalizar os Planos Diretores Integrados das duas regiões metropolitanas e iniciar ações estruturantes de médio e longo prazos, como o Programa Habitar no Centro.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
A nova proposta de Problema requer maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
A nova proposta de Público Alvo necessita explicitar com maior riqueza de detalhes quais são os municípios das Regiões Metropolitanas que serão atendidos pelo programa. Também vale ressaltar que não houve
compreensão quando mencionada a região de Teresina como Público Alvo, uma vez que trata-se de uma área que não pertence ao Estado do Maranhão.
A ação 3232 apresenta descompasso na execução físico-financeira, portanto cabe ao órgão justificar o motivo da suplementação, visto que, a meta física foi executada com um valor inferior à dotação inicial. Solicitamos
maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Observamos que as ações 3231, 3232, 3233 e 3263 não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
Foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do programa. Recomendamos avaliar a pertinência do programa, uma vez que com a reestruturação administrativa foram criadas as Agências Executivas
Metropolitanas, a partir de então responsáveis pela maioria das ações.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0552) - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Unidade Executora: Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Problema: Baixa Cobertura do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 405.125.543,00 Atual: 642.464.026,13  Variação(%): 58,58

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Ampliar a cobertura do abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Público-Alvo: Usuários das áreas urbanas dos municípios operados pela Caema.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
405.125.543,00 642.464.026,13 261.433.463,96 259.481.104,25 257.084.285,10

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Realizar investimentos em infraestrutura de políticas públicas em aglomerados subnormais, saneamento básico, logística de transporte, mobilidade e acessibilidade, melhorando a qualidade de vida e ambiental.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

36,00Sistema
ampliado 47.722.056,09unidade

(1068) - Ampliação e Melhoria
de Sistemas de Abastecimento
de Água

128,00 0,2479.366.079,00 197.239.400,94
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

1,1647.722.056,090,28

0,00Sistema
ampliado 31.110.472,77unidade

(1069) - Ampliação e Melhoria
de Sistemas de Esgoto
Sanitário

14,00 0,2998.534.149,00 109.006.303,67
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,0031.110.472,770,00

0,00Sistema
implantado 0,00unidade

(1705) - Implantação de
Sistemas de Abastecimento de
Água

1,00 0,0099.960,00 99.960,00
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,000,000,00

612,00Sistema
implantado 5.962.445,12unidade(1706) - Implantação de

Sistemas de Esgoto Sanitário 6.008,00 0,1325.183.749,00 45.034.688,52
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,775.962.445,120,10

21,00

Poços
artesianos
perfurados e
captação
superficial
ampliada

20.880.063,79unidade

(3086) - Elaboração e
Implantação de Programas para
Perfuração de Poços e
Captação Superficial

153,00 0,4118.566.067,00 50.426.292,00
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,3320.880.063,790,14

602.131,89Domicílio
atendido 108.550.851,85unidade(4160) - Produção, Tratamento

e Distribuição de Água Potável 602.132,00 0,79108.812.964,00 137.435.249,00
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

1,27108.550.851,851,00

183.336,00domicilio
atendido 10.245.195,74unidade

(4200) - Coleta, Tratamento e
Destino Final de Esgoto
Sanitário

183.336,00 0,767.045.008,00 13.565.960,00
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

1,3210.245.195,741,00

0,00Medido pela
despesa 29.158.327,55unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,5542.920.567,00 53.106.360,00

(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,0029.158.327,550,00

0,00Sistema
Ampliado 0,00unidade

(1068) - Ampliação e Melhoria
de Sistemas de Abastecimento
de Água

0,00 0,0011.062.000,00 11.062.000,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,000,000,00

42,00Comunidade
beneficiada 7.804.051,05unidade

(3245) - Construção de Sistema
Simplificado de Abastecimento
de Água

110,00 0,451.000.000,00 12.952.812,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,855.851.691,340,38

0,00Sistema
Ampliado 0,00unidade

(1068) - Ampliação e Melhoria
de Sistemas de Abastecimento
de Água

0,00 0,0012.535.000,00 12.535.000,00
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

0,000,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

0,29Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,57

Considerando a avaliação da relação entre meta física e financeira do Programa, observa-se que o índice médio de eficácia atingiu 0,29 e de eficiência atingiu 0,01. Pela metodologia adotada, conclui-se que a execução do
Programa não foi eficaz e nem eficiente. Os valores obtidos demonstram que, no conjunto, as metas executadas foram inferiores às metas planejadas, embora as ações 4160 e 4200 tenham atingido suas metas.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023



Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

63-Trabalhar na ampliação do saneamento básico no estado,em parceria com os municípios, através da expansão de sistemas de abastecimento d’água e implantação de serviços de esgoto.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A Caema precisará  de recursos orçamentários e financeiros para dar continuidade às obras que estão sendo executadas em 2018 , principalmente as obras do Agua para todos e Mais Saneamento e a continuidade dos
projetos para ampliação e melhoria água e esgoto e implantação de sistema de água e esgoto de vários sistemas dos municípios operados pela Caema

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O Programa desenvolvido pela Caema abrange tem com objetivo Ampliar a cobertura do abastecimento de água e esgotamento sanitário. No ano de 2016 até o ano atual, a Caema  tem trabalhado em parceria com A
SEDIHPOP na ampliação e melhoria de abastecimento de água e instalações de Kit’s Sanitários  nos 30 municípios de menor IDH, temos também ações de recuperações em sistemas de abastecimentos de água sucateadas
operados pelas Caema   do Água para Todos e o Mais  Saneamento  objetivando melhorar a qualidade de vida da população. Portanto, o Programa possui excelente resultados que são indispensáveis para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
Observamos que a ação 1705, não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
Observamos que as ações 1068 da GISP e 1068 da SAGRIMA não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23. ”
As ações 1068, 1706 e 3086, apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução
do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício. ”
Foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o PPA 2020-23.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0120) - PORTO - Porta Facilitadora de Negócios

Unidade Executora: Empresa Maranhense de Administração Portuária

Problema: Expansão, ampliação e modernização do Porto

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 61.507.000,00 Atual: 61.507.000,00  Variação(%): 0,00

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Expandir o volume de negócios mediante a ampliação e modernização da infraestrutura portuária.

Público-Alvo: Exportadores e importadores.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
61.507.000,00 61.507.000,00 0,00 0,00 0,00

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e abastecimento, bem como o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades locais.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

14,10Área portuária
ampliada 0,00m²(1688) - Ampliação e

Modernização do Porto 100,00 0,0049.707.000,00 49.707.000,00
(23203) - Empresa
Maranhense de
Administração Portuária

0,000,000,14

4,60Diretoria
aparelhada 0,00unidade(4166) - Aparelhamento

Portuário 100,00 0,0011.800.000,00 11.800.000,00
(23203) - Empresa
Maranhense de
Administração Portuária

0,000,000,05

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: SISPCA/SIAFEM

0,09Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,00

Não é possível efetuar a avaliação da relação entre as metas física e financeira do programa, em razão do órgão ser uma Empresa de Economia Mista e, por não se integrar ao SIAFEM não são lançadas as informações
financeiras no sistema de acompanhamento e planejamento. Dessa forma fica impossibilitado a realização da avaliação quanto à eficiência do órgão.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

65. Fortalecer o Porto do Itaqui como vértice da cadeia logística do Estado, concretizando R$ 1 bilhão de investimentos públicos e privados, gerando empregos e recursos para o Maranhão.

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

A atividade é contínua para atingimento do compromisso firmado

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?



Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Vem progressivamente melhorando seu desempenho em decorrência da melhora do planejamento estratégico do Porto do Itaqui

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema, sendo necessário um maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Quanto à execução física e financeira das ações do programa, Observamos que todas as ações não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-2023.
O programa foi concebido com objetivo de Expandir o volume de negócios mediante a ampliação e modernização da infraestrutura portuária.
Durante os três anos de execução do programa, foram apurados baixos índices de eficácia e eficiência, tendo em vista, a impossibilidade de efetuar a avaliação da relação entre as metas física e financeira do programa, em
razão do órgão ser uma Empresa de Economia Mista e, por não se integrar ao SIAFEM. Sendo realizado apenas o registro da meta física no SISPCA.
Diante dos resultados apresentados pelo órgão, na qual foram apurados baixos índices de eficiência e eficácia do programa. Recomenda-se avaliar uma reformulação do programa no que tange sua continuidade para o
PPA 2020-2023.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0137) - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Problema: Infraestrutura urbana dos municípios deficitária.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 204.321.565,00 Atual: 398.140.120,52  Variação(%): 94,86

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Dotar os Municípios de novos e melhores prédios e logradouros públicos, bem como pavimentar vias urbanas, visando proporcionar melhores condições de atendimento público e melhores condições de lazer à
população, buscando, também, eliminar barreiras arquitetônicas e urbanísticas para o público portador de deficiências.

Público-Alvo: População do Estado

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
204.321.565,00 398.140.120,52 378.130.431,92 376.190.390,55 238.922.615,03

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Realizar investimentos em infraestrutura de políticas públicas em aglomerados subnormais, saneamento básico, logística de transporte, mobilidade e acessibilidade, melhorando a qualidade de vida e ambiental.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Via Urbana
Pavimentada 4.563.529,09m²(3227) - Mobilidade Urbana 0,00 0,844.507.500,00 4.795.145,00

(11210) - AGÊNCIA
ESTADUAL DE
MOBILIDADE URBANA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

0,004.028.481,860,00

3,00Via
Reestruturada 1.298.663,87unidade(3262) - REESTRUTURAÇÃO

DAS VIAS PÚBLICAS 10,00 0,0975.000,00 2.338.994,00(11211) - agência executiva
metropolitana 3,23217.381,370,30

865,85
Logradouro
construído/melh
orado

1.365.850,83m²
(1089) - Construção e
Melhoramento de Logradouros
Públicos

660,00 1,00610.000,00 1.365.851,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 1,311.365.850,831,31

44.971,06
Prédio
construído/melh
orado

45.019.197,09m²
(1098) - Construção e
Melhoramento de Prédios
Públicos

66.911,29 0,7966.811.245,00 57.268.537,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 0,8644.970.951,660,67

0,00

Equipamento
turístico
restaurado ou
melhorado

0,00% de execução(3092) - Apoio à Infraestrutura
Turística 10,00 0,0010.000,00 0,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

4.314.619,90Via urbana
pavimentada 280.529.412,50m²(3227) - Mobilidade Urbana 1.728.792,32 0,98112.521.903,00 285.061.597,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 2,54280.364.706,292,50

0,00Medido pela
despesa 9.222.373,84unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,002.000.000,00 9.222.374,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 0,009.222.373,840,00

1.555,86Prédio público
conservado 2.333.769,57m²(4494) - Conservação de

Prédios Públicos 666,70 1,001.000.000,00 2.333.773,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 2,332.333.769,572,33

181.674,59Logradouro
conservado 32.519.755,13m²(4625) - Conservação de

Logradouros Públicos 93.785,12 0,9516.785.917,00 34.353.756,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 2,0532.519.755,131,94

0,00

Serviços
Fiscalizados e
Regulamentado
s

1.277.880,00Unidades
(2985) - Regulamentação,
Fiscalização e Controle dos
Serviços Publicos

0,00 0,830,00 1.400.093,52

(11901) - FUNDO
ESTADUAL DE
TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA -
FTMU

0,001.167.120,000,00

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: SISPCA/SIAFEM

1,01Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,37

A avaliação realizada entre a meta física e financeira do programa indica o valor da eficácia em 1,01 e o valor da eficiência em 1,37, que na escala de valoração adotada na metodologia corresponde que o Programa foi
eficaz, principalmente em função das ações 3227, 4494, 4625, 1089, que apresentaram índice maior que um, contribuindo para o bom resultado no exercício de 2018.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Não

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?



Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Através dos relatórios das metas executadas que apresentam resultados acima do planejado e o objetivo do programa ainda é considerado compatível com a solução do problema, bem como as ações destes, contribuem
para alcançar o objetivo do programa.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Não

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

O programa fora submetido à apreciação de instâncias superiores de decisão do órgão, através de relatórios que demonstram as metas programadas e alcançadas. O programa gerou inúmeros benefícios para a sociedade
destacando-se: Facilidade de acesso aos municípios contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, conforto e segurança, e melhorias na infraestrutura dos municípios com ambientes salubres que garante um
bom atendimento à população usuária, entre outros.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no Programa.
Observamos que a Ação 3092- Apoio à Infraestrutura Turística, não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
As ações 3227, 4494 e 4625 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução
do órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
A ação 2985 do FTMU, apresentou descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Diante dos resultados apresentados pelo órgão, na qual o programa obteve uma avaliação satisfatória, quanto à eficiência e eficácia, concordamos com a intenção de continuidade do programa para o PPA 2020-2023, uma
vez observadas as recomendações citadas acima.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

(0531) - Logística e Transportes

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Problema: Infraestrutura de transportes deficitária.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 479.824.535,00 Atual: 671.385.946,00  Variação(%): 39,92

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Ampliar, restaurar, conservar e modernizar a infraestrutura de transporte multimodal para melhorar o fluxo de transportes de carga e passageiros.

Público-Alvo: Usuários dos transportes de passageiros e cargas.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
479.824.535,00 671.385.946,00 450.915.043,44 438.379.156,58 380.286.523,88

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
Diretrizes
Realizar investimentos em infraestrutura de políticas públicas em aglomerados subnormais, saneamento básico, logística de transporte, mobilidade e acessibilidade, melhorando a qualidade de vida e ambiental.



Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
4.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1,00avenida
reestruturada 6.256.205,63unidade

(3261) - Reestruturação da
Avenida dos
Holandeses/Binário
Holandeses-Litorânea

0,00 0,0677.915.000,00 76.171.937,00

(11210) - AGÊNCIA
ESTADUAL DE
MOBILIDADE URBANA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

0,004.222.513,290,00

0,00

Cais
Construído,
Ampliado,
Restaurado e/o
Instalado

0,00unidade
(1758) - CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO
E INSTALAÇÃO DE CAIS

1,00 0,00100.000,00 2,00(11211) - agência executiva
metropolitana 0,000,000,00

11,83
Aeródromo
construído/melh
orado

43.417,21% de execução(1752) - Construção e Melhoria
de Aeródromos 764,60 0,022.805.841,00 2.726.261,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 0,9743.417,210,02

533,06
Ponte
construída/melh
orada

28.937.397,58% de execução(1754) - Construção e
Melhoramento de Pontes 141,21 0,867.650.000,00 33.687.140,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 4,4028.888.512,753,77

0,00

Cais
Construído,
Ampliado,
Restaurado e/o
instalado

0,00m
(1758) - Construção,
Ampliação, Restauração e
Instalação de Cais

4,00 0,0010.000,00 0,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

0,00Ponte
conservada 0,00m(2705) - Conservação de

Pontes 0,19 0,0010.000,00 0,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

0,00Rodovia
restaurada 0,00% de execução(3014) - Restauração de

Rodovias 0,08 0,0020.000,00 0,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

480,05
Estrada vicinal
implantada/mel
horada

18.463.000,00% de execução
(3015) - Implantação e
Melhoramento de Estradas
Vicinais

21,11 0,66910.000,00 27.846.000,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 34,3018.463.000,0022,74

406,41

Rodovia
implantada,
melhorada e
pavimentada

255.841.420,73% de execução
(3093) - Implantação,
Melhoramento e Pavimentação
de Rodovias

508,21 0,64302.450.000,00 384.917.036,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 1,25246.770.271,840,80

0,52
Avenida
Metropolitana
implantada

3.855.933,02% de execução(3095) - Implantação da
Avenida Metropolitana 0,01 0,7810.000,00 3.855.934,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 66,823.000.566,6852,00

0,00
Dique/barragem
construída/melh
orada

0,00% de execução
(3096) - Construção e
Melhoramento de Diques e
Barragens

4,00 0,0010.000,00 0,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

0,00Hidrovia
concluída 0,00% de execução(3097) - Implantação e

Melhoramento de Hidrovias 0,05 0,0010.000,00 0,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 6.486.819,60unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,0011.215.292,00 6.486.822,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 0,006.486.819,600,00

0,00
Dique ou
barragem
conservada

0,00unidade(4495) - Conservação de
Diques e Barragens 9,09 0,0010.000,00 0,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

326,26Rodovia
conservada 131.030.849,67unidade(4736) - Conservação e

Manutenção de Rodovias 191,72 0,9676.698.402,00 135.694.814,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 1,77130.504.055,211,70



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: SISPCA/SIAFEM

5,79Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 7,82

A avaliação realizada entre a meta física e financeira do programa indica o valor da eficácia em 5,79 e o valor da eficiência em 7,82, que na escala de valoração adotada na metodologia corresponde que o Programa foi
eficaz, principalmente em função das ações 3015, 4736,1754 e 3095 onde o executado superou o planejado. Podemos destacar também como fator positivo um volume maior na aplicação dos recursos para a execução
das obras prevista para o ano de 2018. Ressalva-se que a ação 3261 vinculada a Agência Estadual de Mobilidade Urbana-MOB, apresentou um baixo índice de eficiência e eficácia, tendo em vista o não início da execução
da obra.

Comente os índices de eficiência e eficácia aferidos durante o exercício 2018.

5. CONTINUIDADE DO PROGRAMA PPA 2020-2023

Sim

A - O Programa está associado a algum compromisso do Plano de Governo 2019-2022?

62 e 64

Em caso positivo, indique o(s) número(s) do(s) compromisso(s):

Sim

B - Há indicativo de permanência do programa o PPA 2020-2023?

Através dos relatórios das metas executadas que apresentam resultados acima do planejado e o objetivo do programa ainda é considerado compatível com a solução do problema, bem como as ações destes, contribuem
para alcançar o objetivo do programa.

Quais evidências quantitativas e qualitativas estão sendo levadas em consideração para esta decisão?

Não

C - O órgão pretende excluir ações para o PPA 2020-2023?

Não

D - Há necessidade de inclusão de uma nova ação no programa?

Não

E - O órgão deseja alterar ou revisar algum atributo do Programa para o PPA 2020-2023?

Sim

F - O órgão deseja alterar ou revisar o(s) atributo(s) de alguma Ação do Programa para o PPA 2020-2023?

Ação:3015
Atributo: Descrição

Indique a(s) ação(ões) e os atributos que desejam ser alterados; redija sua proposta e justifique.



Proposta: a inclusão da descrição de compra e locação de equipamentos.
Justificativa: Tendo em vista a necessidade de tais equipamentos para executar a finalidade da ação.

O programa fora submetido à apreciação de instâncias superiores de decisão do órgão, através de relatórios que demonstram as metas programadas e alcançadas. O programa gerou inúmeros benefícios para sociedade
destacando-se o desenvolvimento socioeconômico das cidades, aumento da acessibilidade dos municípios proporcionando melhoria das condições de escoamento dos produtos locais gerando a redução dos custos
operacionais dos veículos e a redução do tempo das viagens e aumento das condições de conforto e segurança de operador e usuários.

G - Faça uma breve avaliação sobre o desempenho do programa de 2016 até os dias atuais.

6. RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES DA SEPLAN
Recomendamos a revisão do Problema. Necessário maior detalhamento e evidências (números/estatísticas).
Recomendamos a revisão do Objetivo do programa. Necessário que tenha maior coerência e correlação em relação ao Problema.
Recomendamos a revisão do Público Alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do programa.
Foram observados índices satisfatórios de eficiência e eficácia no programa
Observamos que as Ações 1758 – Construção, Ampliação, Restauração e Instalação de cais, 2705 – Conservação de Pontes, 3014 – Restauração de Rodovias, 3096 – Construção e Melhoramento de Diques de
Barragens, 3097 – Implantação e Melhoramento de Hidrovias e 4495 – Conservação de Diques de Barragens, não obtiveram execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
As ações 1754 e 3015 apresentam realização de metas físicas muito distantes da previsão inicial. Recomendamos que a previsão seja ajustada ao longo do exercício, em consonância à real capacidade de execução do
órgão, ou em consonância a eventuais suplementações ou anulações de crédito orçamentário no decorrer do exercício.
Observamos que as Ações 1758 da MOB, não obteve execução orçamentária e financeira. Avaliar a permanência dessas ações para o PPA 2020-23.
A ação 3261 da AGEM, apresentou descompasso na execução físico-financeira. Solicitamos maior atenção do órgão no seu planejamento ao longo do exercício.
Diante dos resultados apresentados pelo órgão, na qual o programa obteve uma avaliação satisfatória, quanto à eficiência e eficácia, concordamos com a intenção de continuidade do programa para o PPA 2020-2023, uma
vez observadas as recomendações citadas acima.
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Observou-se que muitos programas carecem de um olhar mais atento em torno de alguns pontos críticos. 

Problema: Toda política pública e, consequentemente, um programa, deve partir de um problema central. Foram indicados, para 71% dos programas 

do PPA 2016-2019, considerações que possibilitam aprimorar as evidências em relação à existência e magnitude do problema. Entende-se que um 

aperfeiçoamento neste sentido garante ainda mais inteligibilidade e fundamentação para as ações realizadas, ampliando também o controle social por parte 

da sociedade. 

Um programa considerado exemplar neste requisito foi o “(0588) - Minha Casa Meu Maranhão”, gerenciado pela Secretaria de Estado das Cidades 

e Desenvolvimento Urbano, que utiliza a seguinte problematização:  

 

 

 

Público: Foram indicados, para 43% dos programas avaliados, considerações que possibilitam delimitar com mais assertividade seu público-alvo, 

podendo também evitar tendências para a generalização do público, isto é, a associação da atuação do programa a uma cobertura que possa ir além do seu 

escopo. O constante aprimoramento nesse sentido auxilia na focalização das ações aos públicos específicos, tendo em vista inclusive o acesso limitado a 

recursos. 

Cabe destacar o programa “(0546) - Defesa Agropecuária”, gerenciado pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, que apresentou 

delimitação exemplar do seu público alvo: 

 

SECID: (0588) - Minha Casa Meu Maranhão: “O Maranhão possui um dos piores déficits habitacionais do país, 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”. 

 

 

Problema bem referenciado 

5. ANÁLISE TÉCNICA DOS ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS: EXERCÍCIO 2018 
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Objetivo: Foram indicados, para 41% dos programas avaliados, considerações que permitem aprimoramentos quanto à construção e coerência do 

objetivo em relação ao problema visado pelo programa. O caso a seguir exemplifica a coerência do objetivo em relação ao problema. Trata-se do programa 

“(0177) - Ensino de Graduação Superior”, gerenciado pela Universidade Estadual do Maranhão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGED: “(0546) - Defesa Agropecuária”: “Produtores rurais, proprietários de estabelecimentos que produzem produtos e subprodutos de 

origem animal e vegetal, proprietários de lojas de revendas de produtos veterinários e de agrotóxicos, proprietários de empresas prestadoras 

de serviços de aplicação de agrotóxicos, condutores de veículos que transportam animais, produtos e subprodutos de origem animal e 

vegetal, proprietários de animais que participam de eventos agropecuários (exposições, feiras, leilões, vaquejadas, rodeios, prova de laço, 

prova de tambor), sindicatos, associações e cooperativas de produtores rurais e outras entidades afins”. 

 

 

 

Público bem definido 
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Verifica-se que o Problema, o Público e o Objetivo são atributos relacionados basicamente à questão qualitativa da construção do programa. Os pontos 

a seguir são relacionados à gestão orçamentária, que por vezes são influenciados por fatores exógenos, mas que também podem, em muitos casos, ser 

ajustados por meio de uma gestão mais intensiva de acompanhamento: 

 Descompasso (assimetria) entre Execução física x Execução Financeira (57% dos programas) 

 Ações sem execução orçamentária (51% dos programas) 

 Hiato entre Previsão x Realização de metas físicas (54% dos programas) 

Inclusive Programas como o Escola Digna (0595), que obteve resultados expressivos ao reformar/construir 830 escolas ao longo de 04 anos, apresenta 

pontos de melhoria. O Escola Digna possui o desafio de ser o único programa da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), ou seja, precisa ser capaz de 

congregar grande parte de toda complexidade da política de educação do Estado. Logo, o programa conta atualmente com 21 ações, um quantitativo elevado 

e que dificulta sua gestão. Com efeito, na avaliação do programa é possível notar os problemas citados acima: ações sem execução orçamentária, ou assimetria 

entre execução física e financeira, dentre outros. 

Conclui-se assim, que o sucesso de um programa não impossibilita que sejam implementadas melhorias. E para a SEDUC, é importante avaliar a 

criação de novos programas com focos mais específicos. A intenção é preservar, no Escola Digna, as ações de fato inerentes ao programa, e assim promover 

um melhor gerenciamento de portfólio. 

É possível analisar, nos 4 infográficos abaixo, os resultados consolidados das avaliações dos programas para cada um dos eixo de governo. 

Coerêcia entre objetivo e problema 

UEMA: “(0177) - Ensino de Graduação Superior” 
 

PROBLEMA: “Significativa parcela da população maranhense não possui formação de nível superior, dificultando a absorção dos 

conhecimentos científicos e tecnológico e interferindo, negativamente na qualidade do ensino ministrado nas escolas maranhenses”. 

 

OBJETIVO: “Graduar profissionais em cursos de licenciatura e bacharelado de modo a melhorar o nível de empregabilidade, formando uma 

oferta local competitiva”. 

 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018 

 

 

267 | P á g i n a  
 

 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018 

 

 

268 | P á g i n a  
 

 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018 

 

 

269 | P á g i n a  
 

 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018 

 

 

270 | P á g i n a  
 

 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 
Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018 

 

 

271 | P á g i n a  
 

 

 

 EIXO 1 - CUIDAR BEM DO DINHEIRO PÚBLICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA: 

 

Gestão Fiscal: 

- O nível de endividamento do Estado, medido através da relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida, manteve-se estável, com 

49% de média, entre 2015 e 2018. 

- As agências internacionais de classificação de riscos, Fitch Rating e Moody’s, avaliaram positivamente o nível de solvência fiscal, proporcionando ao Estado 

do Maranhão o selo de bom pagador. 

 

Planejamento Governamental: 

- Implantação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Maranhão - SIGEF/MA que está entre os sistemas mais modernos do Brasil. 

- Realização de 61 Escutas Territoriais, com mais de 9 mil participantes presenciais, além de mais de 134 mil acessos à plataforma digital de participação 

popular. 

- Adesão do Maranhão ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Brasil Central. 

 

Gestão e Previdência e Valorização do Servidor Público: 

- Criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV);  

- Realização de 9 mil promoções funcionais e mais de 6 mil nomeações em concursos públicos, além de quase 25 mil progressões de carreira. 

- Capacitação de mais de 24 mil servidores em diversas áreas, através da Escola de Governo do Maranhão. 

 

Transparência e Controle 

- Formação de mais de 1.400 auditores, refletindo esforço do governo em transparência nas suas operações. 

- O Portal da Transparência obteve próximo de 2,5 milhões de acessos até 2018, um acréscimo acumulado de 470% em relação ao ano de 2015. 

  

6. RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS PROGRAMAS: DESTAQUES DE GOVERNO 
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 EIXO 2 - CUIDAR BEM DO DINHEIRO PÚBLICO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA: 

 

Educação Básica: 

- Professores da educação básica receberam reajuste salarial de 22%. 

- Alfabetização de mais de 100 mil pessoas, incluindo adultos e idosos, através dos programas “Sim, Eu Posso!” e “Brasil Alfabetizado”. 

- Entregues 830 Escolas Dignas; 

 

Ensino Superior: 

-No Ensino Superior, foram oferecidas mais de 15 mil vagas para estudantes e 128 para professores efetivos pela Universidade Estadual do Maranhão. 

- Criação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL.  

- Triplicado o número de bolsas de pesquisa para pós-graduação de 112 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, em 2014, para 349 em 2018. 

 

Ensino Médio e Profissionalizante: 

- 36 unidades do “Educa Mais” em todo o estado, atendendo mais de 20 mil estudantes. 

- IDEB: No Ensino Médio, a nota saltou de 2,8 para 3,4, isto é, um crescimento de 21% em relação a 2013.  

- 26 IEMA’s em pleno funcionamento, sendo 13 Unidades plenas que englobam os níveis médio e profissionalizante, além de outras 13 Unidades Vocacionais 

voltadas para formação técnica.  

 

Saúde 

- Entregues 10 novos hospitais, além de outras unidades de saúde, aumentando a cobertura de atendimento. 

- Construção da Casa de Apoio do Hospital de Câncer. 

- Inauguração do Hospital de Traumatologia e Ortopedia - HTO, que conta com 44 leitos, sendo 10 de UTI, com capacidade total para realizar 400 cirurgias 

por mês. 

- Entregues 204 ambulâncias para melhoria da rede de saúde municipal. 

- A Força Estadual de Saúde já realizou mais de 800 mil atendimentos dentre consultas e procedimentos nas 30 cidades que fazem parte do Plano Mais IDH. 

- Inauguração da Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (SORRIR), o maior Centro de Atenção à Saúde Bucal da Região Nordeste. 
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Segurança Pública 

- Os homicídios na Grande São Luís caíram 65% em relação a 2014. 

- São Luís saiu do ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, tornando-se a única capital do Nordeste fora da lista. 

- Nomeação de mais de 4 mil novos policiais civis e militares, atingindo um contingente quase 15 mil profissionais na área da segurança. 

- Promoção de mais de 7 mil militares, sendo 5.950 policiais e 1.631 bombeiros. 

- Aquisição de 1.078 viaturas, entre veículos e motos. 

 

Sistema Penitenciário 

- Realização de reformas e ampliações nas penitenciárias existentes, que permitiu o aumento de 3.749 vagas, foram construídas 03 novas unidades. 

- Mais de 2.100 internos foram inseridos em 136 oficinas de trabalho. 

 

Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular 

- A Caravana Maranhão Quilombola realizou mais de 50 mil atendimentos a moradores de comunidades rurais. 

- As unidades fixas do Viva/Procon saltaram de 5 para 52. 

 

Segurança Alimentar, Combate à Extrema Pobreza e Assistência Social 

- O número de Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias passou de 6 para 23. 

- Os Centros de Assistência Social são responsáveis por atender famílias em situação de vulnerabilidade social ou de violação de direitos. Ao todo foram 

entregues 120 CRAS e 14 CREAS. 

- O Bolsa Escola beneficiou mais de 1 milhão de estudantes, além de 1.986 pequenos empreendedores. 

 

Esporte e Lazer 

-Construção e reforma de espaços esportivos, além da realização de diversos projetos comunitários. Foram movimentados, em média, R$ 14 milhões por ano. 

- Os Jogos Escolares Maranhenses (JEM’s) alcançaram a participação de mais 300 mil atletas, 1.650 escolas participantes e 160 municípios contemplados. 
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Habitação 

- Programa Cheque Minha Casa beneficiou 7.800 famílias. 

- Entregues 600 unidades habitacionais rurais, com recursos do FUMACOP, beneficiando 22 municípios de menor IDH. 

- Mais de 6.300 famílias em situação de carência habitacional dos municípios de São Luís, Paço do Lumiar e Imperatriz, foram beneficiadas com ações de 

regularização imobiliária. 

 

Políticas para as Mulheres 

- A Casa da Mulher Brasileira é referência no atendimento às mulheres em situação de violência, oferecendo serviços integrados de acolhimento, apoio 

psicossocial. Já foram registrados mais de 41 mil atendimentos. 

- A Carreta da Mulher Maranhense realizou, aproximadamente, 250 mil atendimentos, em 178 municípios, levando serviços de coleta de material para o exame 

preventivo (Papanicolau), de mamografia, além da realização de palestras educativas. 

 

 EIXO 3: DESENVOLVIMENTO PARA TODOS 

 

Trabalho, Renda e Economia solidária: 

- O Mutirão Rua Digna pavimentou 298 vias, sendo 245 nos 04 municípios da região metropolitana e 53 nos 18 municípios de menor IDH. 

- Criação do Conselho Estadual de Economia Solidária, além do atendimento a 249 grupos econômicos solidários. 

 

Cultura e Turismo 

- Participação em 36 Feiras Nacionais e 8 Internacionais de Turismo. 

- O São João de Todos 2018, o Carnaval de Todos e o Natal de Todos foram iniciativas de sucesso de público que trouxeram diversão e cultura para turistas 

e para a população, propiciando aquecimento dos empreendimentos locais. 
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Ciência, Tecnologia e Inovação 

- O Inova Maranhão investiu mais de R$ 850 mil. O programa apoiou a criação de 64 startups, apoiando financeiramente 14 delas. 

- Primeiro hub tecnológico do Maranhão, o Casarão Tech, conecta empreendedores, empresas inovadoras e fortalecer a economia criativa local.  

 

Indústria, Comércio e Serviços e Minas e Energia 

- Investimentos na produção de Energias Renováveis e a implantação de novas linhas de transmissão de energia interligadas à Rede Nacional. 

- A exploração do gás natural na Bacia do Parnaíba alcançou uma produção de 4,8 milhões de m³/dia. 

 

 Meio Ambiente e Recursos Naturais 

- Entrega do complexo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Itapiracó; 

- Entrega do Parque Ambiental de Codó, investimento da ordem de R$ 11 milhões. 

- Avanço nas obras do Complexo Ambiental do Parque Estadual do Sítio do Rangedor em São Luís. 

- O Parque Ambiental de Bacabeira contou com investimento de R$ 2,4 milhões como forma de mitigação dos impactos ambientais na área onde seria instada 

a Refinaria Premium I. 

 

Agricultura, Pecuária e Pesca: 

- Na cadeia produtiva de hortifrúti foram realizados investimentos da ordem de R$ 7,5 milhões. 

- Investimento da ordem de R$ 26,9 milhões na aquisição de máquinas e equipamentos para o setor agrícola. 

- O Programa “Mais Produção e Abastecimento” investiu R$ 35,3 milhões na aquisição de sementes, distribuindo mais de 6.400 tone ladas de arroz, feijão e 

milho para 138.850 agricultores. 

 

Agricultura Familiar: 

- As Feiras da Agricultura Familiar e Agrotecnologias do Maranhão (Agritecs) capacitaram mais de 30.247 mil pessoas, gerando mais de R$ 1,5 milhão em 

comercialização e mais de R$ 22 milhões em contratos com instituições financeiras. 

- Com o Programa de Regularização Fundiária foram entregues mais de 4.700 títulos, beneficiando 9.996 famílias. 
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 EIXO 4 - AMPLIAR INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

 

Saneamento Básico: 

- Melhoria no sistema ITALUIS com a instalação de nova adutora. 

- Ampliação no sistema de esgotamento sanitário de São Luís e Imperatriz. 

- Obras em 78 poços pertencentes ao Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, somente em 2018. 

 

Infraestrutura Rodoviária e Mobilidade Urbana 

- Projeto Travessia foi ampliado no ano de 2018, com mais de 33.000 atendimentos em 28 municípios. 

- Através do Programa “Mais Asfalto” foram implantados mais de 1.200 km de rodovias, além de 1.972 km de requalificação asfáltica. 

 

Urbanismo: 

- Foram celebrados 61 convênios entre o Governo do Estado e municípios. Ao todo foram mais de R$ 40 milhões revertidos em obras para urbanismo. 

 

Infraestrutura Portuária 

- Investimentos no Porto do Itaqui: reforma no Terminal do Cujupe e a revitalização do Terminal de São José de Ribamar. 

- Pavimentação do acesso rodoviário ao Terminal da Vale e Ferroviária do TEGRAM e benfeitorias no Terminal da Ponta da Espera. 
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Esta Avaliação do PPA adotou uma metodologia diferente em relação aos últimos exercícios. Ao todo, foi indicada a continuidade de 97% dos 

programas. Nesse sentido, tendo em vista que 2019 é o ano de elaboração do PPA 2020-2023, foram realizadas análises mais técnicas em torno da construção 

dos Programas atuais, em especial dos seus atributos, visando a continuidade e o aperfeiçoamento para os próximos anos.  

Assim verificados Programas que carecem de um olhar mais atento em torno de alguns pontos críticos levantados, a exemplo de uma melhor definição 

do problema, do público alvo, do objetivo, dentre outros. 

Há de se considerar também, para avaliação da performance dos programas, a conjuntura econômica desfavorável que o país e o estado passaram 

nos últimos anos. Ainda assim, ficaram demonstrados os avanços obtidos pelo governo do Maranhão e que estão sendo intensificados esforços não só no 

controle de despesas de custeio, mas também na implementação de políticas anticíclicas, com destaque para a contratação e valorização dos servidores, além 

de um amplo conjunto de investimentos em infraestrutura e segurança, bem como em ações de inclusão produtiva com foco na geração de emprego e renda. 

Por fim, convém ressaltar novamente a importância deste documento como insumo para assegurar maior consistência à Proposta Setorial de 

Programas que será submetida no novo PPA e se materializará nos serviços públicos ofertados à população maranhense para os próximos 04 anos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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