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Em atendimento ao artigo 64, inciso VII, da Constituição do Estado do 

Maranhão, trago a esta egrégia Assembleia Legislativa mensagem em que 

submeto à apreciação das Senhoras Deputadas e dos Senhores Deputados as 

ações mais relevantes executadas pela administração pública estadual no exercício 

de 2013 e, ao mesmo tempo, destaco as ações prioritárias de 2014. 

Tenho plena consciência de que este é um ato de submissão à lei e à 

melhor prática da democracia, uma vez que revela o sentido de equilíbrio e 

complementaridade dos poderes. 

Na condição de chefa do Poder Executivo deste Estado, considero esta 

uma tarefa de grande apreço ao Legislativo Estadual, pelo fato de aqui apresentar 

os resultados e realizações alcançadas em mais um ano de gestão, pois os 

mesmos se respaldam nas demandas e nos compromissos assumidos por mim a 

frente do Governo, neste exercício que se inicia e encerrará uma administração 

bem-sucedida, sempre na busca do melhor para a população maranhense. 

Tenho inteira convicção de que todos os resultados alcançados até aqui 

devem-se ao apoio desta Casa Legislativa, e também ao grande esforço realizado 

por toda a minha equipe de governo, a qual se mantém incansável, assim como 

eu, na busca de tornar o Estado cada vez mais próspero e cheio de oportunidade 

para todos. A importância destes resultados representa o grande interesse do 

nosso governo em sempre trabalhar numa agenda em prol do desenvolvimento 

para o Maranhão. 

Quero rea�rmar, perante toda a população maranhense, aqui 

representada pelas Senhoras e Senhores parlamentares, o meu compromisso de 

trabalhar até o último dia do governo em prol de um Maranhão mais digno e 

mais justo para se viver, acelerando os investimentos públicos e atraindo mais 

investimentos privados em todo o Estado, como forma de promover maior 

desenvolvimento e gerar emprego e renda para nosso povo. 

Mesmo diante de um cenário nacional de baixo crescimento, darei 

continuidade a uma política �scal responsável, equilibrando as contas públicas, 

proporcionando ao Tesouro as condições de ampliar os investimentos públicos 

para o nosso Estado. Tal medida tem por consequência propiciar uma solidez 

�nanceira capaz de manter a credibilidade do governo. 

 

É neste contexto de uma gestão voltada para obtenção de resultados

darei continuidade ao programa Viva Maranhão, com investimentos integrad

que 

os 
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para o desenvolvimento socioinclusivo. São recursos da ordem de 3,8 bilhões de 

reais, captados do BNDES/Estado e Proinvest, voltados para medidas de combate 

à pobreza e redução de desigualdades, universalização dos serviços de saúde e de 

saneamento básico, qualidade de ensino, segurança pública, quali�cação 

pro�ssional e capacitação cientí�ca e tecnológica, com ações voltadas para os 

setores de gestão pública, gestão territorial, saúde, saneamento ambiental, 

educação, assistência social, segurança pública, infraestrutura rodoviária e 

mobilidade urbana. 

Faço, a partir de agora, uma síntese dos resultados de maior relevância 

obtidos nos programas e ações do meu governo em 2013, a qual está 

apresentada com mais detalhes e ilustrações no relatório que compõe este 

documento, visando prestar contas perante esta Casa e a sociedade. 

Obtivemos resultados expressivos com a arrecadação tributária própria 

em 2013; o incremento foi de 7,5%, projetando-se para 2014 um crescimento de 

8%, compatível com os índices de crescimento econômico dos anos recentes. As 

frustrações com a arrecadação proveniente das transferências constitucionais, 

notadamente do FPE, da ordem de -2,4% em 2013, exigem austeridade adicional 

aos gastos correntes e comprometem sobremaneira o nosso esforço de 

investimento. Para 2014, esperamos aumento de 4% para os repasses federais. 

Na saúde, destaco a construção de 16 hospitais de 20 leitos nos 

Municípios de São João do Sóter, Primeira Cruz, Bernardo do Mearim, Lago do 

Junco, Tu�lândia, Olho d`Água das Cunhãs, Pr esidente Vargas, Benedito Leite, 

Mirador, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Matinha, Santana do 

Maranhão, Ribamar Fiquene, Campestre do Maranhão e Água Doce do 

Maranhão,  e 2 hospitais de 50 leitos nos Municípios de Timbiras e Monção, e 

adquirimos e distribuímos 50 ambulâncias. Destaco também a implantação de 

788 novos leitos e a habilitação de 183 novos leitos de UTI. 

 Nos 214 estabelecimentos de saúde públicos que se encontram sob 

nossa gestão em todo o Estado registramos mais de 15 milhões de atendimentos e 

procedimentos realizados; atendemos a todo o Estado com medicamentos dentro 

da atenção básica e cerca de 140 mil pessoas foram atendidas com medicamentos 

especializados e de alto risco.  

No setor industrial e agroindustrial, grandes projetos já foram 

implantados e encontram-se em pleno funcionamento; outros estão sendo 

implantados e por isso continuamos a promover a atração de novos investimentos 

visando dar maior dinamização econômica e competitividade ao nosso Estado.  

 

A prática adotada pelo meu governo para atração de investimentos vem 

gerando resultados transformadores. Em face da diversidade de segmentos 

produtivos, inúmeros empreendimentos foram ou serão implantados, 

especialmente nos setores de petróleo, gás e energia, logística, mineração, 
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agronegócio, papel e celulose, construção civil, dentre outros. Essa nova base 

produtiva mais diversi�cada do Estado resulta em investimentos da ordem de R$ 

130 bilhões, mantendo assim o espetacular crescimento da economia 

maranhense. 

Realizamos a implantação dos distritos industriais nas cidades de Grajaú, 

Aldeias Altas e Balsas, totalmente concluídos, com investimentos na ordem R$ 8,2 

milhões. Daremos inicio à construção dos Parques Empresariais nas cidades de 

Caxias, Timon, Pinheiro, Rosário, São José de Ribamar e Imperatriz. Outros como 

os das cidades de Codó, Chapadinha, Capinzal do Norte, Presidente Dutra, Santa 

Inês, Coroatá e Alcântara estão em fase de estudo.  

Ressalto, em 2013, no setor portuário, investimentos no valor de R$ 27 

milhões em obras e instalações da área portuária, bem como de R$ 13 milhões 

em reparos e manutenção do Porto do Itaqui, tornando-o mais amplo e moderno 

em sua infraestrutura. Investimos ainda mais 7 milhões de reais em 

aparelhamento portuário, máquinas e equipamentos de Tecnologia da Informação 

para modernizá-lo tecnologicamente. Além disso, registro o início da 

operacionalização do Berço 100 no Porto do Itaqui, o que trará grandes benefícios 

e maior dinamismo na sua logística. Este porto é o quinto maior em 

movimentação do Brasil e o primeiro do Norte/Nordeste e um dos pilares do 

desenvolvimento do nosso Estado. 

Enfatizo, ainda, os grandes investimentos realizados na área de energia, 

possibilitando o desenvolvimento na matriz energética e fortalecendo cada vez 

mais as parcerias com o Ministério de Minas e Energia, com a Empresa de 

Pesquisa Energética e a Agência Nacional de Energia Elétrica, órgãos 

fundamentais para a de�nição das diretrizes a serem seguidas neste setor. 

Destaco o início da operação da Usina Termoelétr ica de Parnaíba, localizada no 

Município de Santo Antonio dos Lopes, do grupo ENEVA. Este empreendimento 

está con�gurado como o maior complexo termoelétrico a gás natural da America 

Latina. Devido à necessidade de transmitir e disponibilizar toda a energia 

produzida em nosso Estado, duas importantes linhas de transmissão com mais de 

300 km de extensão foram construídas.   

O grande volume de investimento tem re�exos imediatos na geração de 

emprego e renda, propiciando a abertura de novas oportunidades de trabalho 

para o cidadão maranhense, in�uenciando diretamente na melhoria da 

distribuição de renda e qualidade de vida da nossa gente. 

É nesse sentido que o meu governo continua investindo no 

desenvolvimento cienti�co e tecnológico e na formação e quali�cação pro�ssional. 

Em 2013, quali�camos cerca de 140 mil jovens e adultos por meio de curso de 

nível técnico, pelo Programa Maranhão Pro�ssional; atendemos a 9 mil jovens e 

adultos pelo Programa de Estágio �Viva Meu Primeiro Emprego� e mais de 97 mil 

pessoas foram quali�cadas por meio dos cursos de Formação Inicial e Continuada, 

disponibilizados pela UNIVIMA.  
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Na área de infraestrutura, dei especial atenção aos 8,5 mil km de malha 

rodoviária do Estado, onde executamos obras importantes e necessárias para 

melhoria do tráfego, proporcionando mais conforto e segurança para aqueles que 

nela transitam. Hoje, cerca de 4,7 mil km de rodovias estaduais já se encontram 

pavimentadas, e os 3,5 mil km restantes estarão restaurados ou pavimentados até 

o �nal deste ano.  

A atenção dada pelo meu governo às rodovias estaduais é de suma 

importância para o desenvolvimento econômico e social do Estado, visto que elas 

possibilitam investimentos com a instalação de novas indústrias, facilitando o 

escoamento da produção agropecuária, pesqueira e industrial; impulsionam os 

nossos polos de turismo e, de�nitivamente, proporcionam a integração dos 

municípios com a Região Metropolitana de São Luís. 

É com esse ritmo de trabalho que tornarei o Maranhão o único Estado do 

Brasil a ligar a sede de todos os seus municípios por asfalto, bene�ciando milhões 

de pessoas, possibilitando maior facilidade e segurança no transporte e de novos 

investimentos por todo o Estado. 

O meu governo mostrou-se preocupado também com o problema da 

mobilidade urbana de nossa capital. Para sua melhoria, levei a Brasília um amplo 

projeto para a Região Metropolitana de São Luís, fundamental para os quatro 

municípios da Ilha. Obras complementares como a duplicação dos trechos das MA 

203 e 204 já foram iniciadas, interligando o Município de São Luís com os 

Municípios de Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Registro ainda a 

conclusão de 90% das obras da Avenida IV Centenário, que, após sua conclusão, 

bene�ciará cerca de 80 mil famílias. 

Na busca de moradia digna às pessoas de baixa renda, estão sendo 

direcionados esforços no sentido de reduzir o dé�cit habitacional no Estado, por 

meio de construção de unidades, assim como regularização fundiária e aluguel 

social. 

No setor agrícola continuamos avançando, atuando sempre com o intuito 

de garantir ganhos tanto na produtividade quanto na qualidade da produção de 

alimentos. Assim sendo, bene�ciamos diretamente, por meio de ações do 

programa Agronegócio Maranhense Competitivo, cerca de 170 mil produtores 

rurais com aquisição e distribuição de sementes de alto padrão genético de arroz, 

milho, feijão e hortaliças. Adquirimos e distribuímos patrulhas agrícolas 

mecanizadas aos produtores rurais, aumentando a capacidade de trabalho para 

elevação da produção e renda destes que dependem da terra para subsistência. 

 Na pesca distribuímos 340 mil kg de ração balanceada para peixes nas 

fases de alevinagem, crescimento e engorda, bene�ciando 710 

produtores/piscicultores. Realizamos a aquisição e promoção da cessão de uso de 

1.300 Kits de Pesca, bene�ciando quase 3 mil pescadores artesanais proprietários 

ou arrendatários de embarcações pesqueiras de pequeno porte. 
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O meu governo continuou valorizando a pecuária maranhense, 

priorizando a erradicação da febre aftosa.  Realizamos ações em todo o Estado, 

imunizando mais de 7 milhões de cabeças de gado bovino e bubalino, registrando 

uma cobertura vacinal de 96,06% do rebanho local. Com este esforço conjunto 

conquistamos de�nitivamente o reconhecimento nacional do Ministério da 

Agricultura como o �Estado zona livre de febre aftosa com vacinação�, fato 

gerador de impactos socioeconômicos positivos no setor pecuário. Esta conquista 

por certo aumentou nossa responsabilidade para garantir o status alcançado e 

avançarmos para o novo reconhecimento. Dessa forma, estamos tomando as 

providências necessárias para obtermos o reconhecimento internacional, a �m de 

que possamos exportar a carne bovina maranhense para outros países.  

Reconheço como positiva e imprescindível a articulação do meu governo 

com os outros entes federativos. Neste sentido, dentre outras conquistas, enfatizo 

a recente parceria estabelecida entre o Governo Federal e os municípios 

maranhenses, que contou com o apoio direto do meu governo e da bancada 

federal maranhense, para viabilização, por meio do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário � MDA, da aquisição e distribuição de 342 

equipamentos, sendo: 103 retroescavadeiras, 71 motoniveladores, 51 caminhões 

caçambas, 46 caminhões-pipa e 71 pás carregadeiras. Esta parceria bene�ciou 

diretamente agricultores familiares, trabalhadores e trabalhadoras rurais em 202 

municípios maranhenses. 

A Segurança Pública do Estado, na busca de atender aos anseios da 

sociedade maranhense e brasileira, e às cobranças de organismos internacionais 

de direitos humanos, e ainda com o intuito de dar respostas mais rápidas às 

rami�cações de organizações criminosas nacionais que se instalaram nas 

unidades prisionais do Estado, novas estratégias foram traçadas, através de ações 

integradas das três esferas do governo e dos poderes, além do apoio e 

participação da sociedade.   

Investimos no reaparelhamento do Sistema de Segurança; ampliamos a 

frota da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar; 2 quartéis do Corpo de 

Bombeiros Militar foram implantados nos Municípios de Timon e Bacabal; 

reformamos e ampliamos o Instituto de Identi�cação de São Luís e o 4º 

Departamento de Polícia no bairro do Vinhais, bem como as Delegacias de Polícia 

Civil de Peritoró e Barreirinhas.  

Mesmo antes do recente clima de tensão nas unidades prisionais do 

nosso Estado, já implantamos e modernizamos a estrutura física das Unidades 

Prisionais de Chapadinha, Rosário e o Centro de Triagem de Pedrinhas, em São 

Luís, criando 266 novas vagas, com o objetivo de sanar a de�ciência carcerária 

em nosso Estado.  

Já em 2014, com os recursos do Programa Viva Maranhão, serão 

construídas 6 unidades prisionais, sendo 3 convencionais e 3 modulares 

abrangendo os Municípios de São Luís (duas), Coroatá, Timon, Pinheiro, Santa 
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Inês. Serão reformadas e ampliadas 5 unidades, contemplando os Municípios de 

Pedreiras, Balsas, Codó, Açailândia e São Luís.  

Tenham a certeza de que jamais me omitiria diante dos fatos ocorridos no 

sistema penitenciário do Estado e que continuarei na luta permanentemente 

contra a criminalidade para dar segurança aos cidadãos do nosso Estado. 

Para solução desse problema e com o intuito de proporcionar mais 

segurança à nossa população, iniciamos 2014 �rmando um pacto com o Governo 

Federal, no qual traçamos conjuntamente um pacote de medidas na luta contra a 

violência e a criminalidade em nosso Estado. Várias dessas medidas já estão em 

plena execução e os seus resultados são medidos pelo retorno da normalidade no 

sistema penitenciário.      

No setor do turismo, continuamos com um investimento maciço com 

ações de marketing divulgando o nosso Estado. Foram 457 publicações em todos 

os meios de comunicação, alcançando o mercado nacional e internacional. 

Continuamos investindo na quali�cação da mão de obra do empreendedorismo 

turístico maranhense, com 15 cursos de idiomas, quali�cando mais de 225 

pro�ssionais, com o intuito de atender ao turista estrangeiro. Com o projeto de 

quali�cação dos municípios turísticos, conseguimos abranger mais de 400 

pro�ssionais. Fechamos 2013 com o saldo positivo e continuaremos investindo em 

ações e projetos turísticos para o nosso Estado, dando ênfase ao Plano Maior 

2020.  

Realizamos lançamento regional da segunda etapa do �Viaja Mais Melhor 

Idade�, programa que oferece vantagens e descontos para os idosos, habilitando 

as operadoras e agências de turismo dos 68 municípios que fazem parte dos 10 

polos turísticos a se inscreverem no programa, fortalecendo e incentivando cada 

vez mais o turismo. 

No tocante ao setor educacional, em 2013 o meu governo capacitou 

5.825 educadores. Os programas Alfa e Beto e Se Liga e Acelera, atingiram cerca 

de 33 mil crianças e jovens em 148 municípios do Estado. 

Para reduzir a evasão escolar, expandimos o serviço de transporte escolar, 

bene�ciando cerca de 5 mil alunos de 80 escolas da Rede Estadual de ensino em 

13 municípios e mais de 55 mil  alunos de 793 escolas da Rede Municipal, em 

211 municípios. Adquirimos, ainda, 118 ônibus escolares rurais, bene�ciando 

cerca de 6 mil alunos. 

Meu governo reconhece e valoriza a riqueza cultural do Maranhão, nas 

suas mais variadas formas de manifestação. Em 2013 não foi diferente. 

Continuamos apoiando fortemente as tradições e expressões populares, com 

destaque para o Carnaval, Festejo do Divino e o São João do Maranhão, este que 

tem o nosso bumba-meu-boi como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil. 

A valorização do servidor público estadual sempre foi uma das 

prioridades do meu governo e, em 2013, não foi diferente. Realizamos ações por 
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meio do Programa de Valorização do Servidor com projetos como cadastro de 

servidores ativos, inativos e pensionistas; identidade funcional; ouvidoria do 

servidor. Implantamos a 2ª parcela do Plano de Cargos e Carreiras; concursos 

públicos foram realizados; investimos na capacitação dos nossos servidores e 

tenham Vossas Excelências a certeza de que continuarei empenhada em 

reconhecer e valorizar o servidor, que tanto faz pelo nosso Estado.   

O planejamento e orçamento tem sido no meu governo um setor 

estratégico. Para que o Estado aperfeiçoe e modernize seus instrumentos de 

planejamento e orçamento e para que tenhamos melhor qualidade no serviço 

público, tenho feito investimentos em Tecnologia da Informação, desenvolvendo 

novos sistemas corporativos integrados que proporcionem maior e�ciência na 

elaboração do plano plurianual, dos orçamentos anuais e demais processos de 

gestão pública. 

Ressalto ainda que no setor de planejamento dei um passo histórico na 

gestão territorial, retomando o projeto de conclusão do Macrozoneamento 

Ecológico � Econômico, exigido por lei para os estados da Amazônia Legal. 

Contamos, na execução deste trabalho, com a parceria da Embrapa 

Monitoramento por Satélite, da Embrapa Cocais e do Ministério de Meio 

Ambiente. E logo agora no início de 2014, o MacroZEE está totalmente concluído 

e à disposição da sociedade maranhense.  E ainda estaremos dando início à 

elaboração do ZEE Estadual na escala de referência de 1:250.000, exigência do 

Código Florestal (Lei federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012). O ZEE Estadual 

consiste num instrumento de orientação para formulação e espacialização das 

políticas públicas de desenvolvimento, ordenamento territorial e meio ambiente, 

assim como para as tomadas de decisões de investimentos dos agentes privados.  

Entretanto, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, apesar dos 

grandes avanços alcançados, restam grandes desa�os pela frente, pois as 

demandas são permanentes. Mas, com responsabilidade e com o apoio desta 

Casa Legislativa, neste que será o meu último ano de governo, iremos fazer com 

que a população deste Estado sinta orgulho de ser maranhense. Fico certa de que 

juntos estaremos escrevendo uma nova história dentro do nosso Estado. 

Agradeço a todos que fazem parte deste digno Parlamento pelo apoio 

dado ao meu governo e pelo trabalho realizado para o desenvolvimento do nosso 

Estado. 

Que Deus abençoe a todos nós. 

Muito obrigada. 

 

Governadora
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As principais variáveis sociais, econômicas e �scais do Estado são 

apresentadas no Panorama Socioeconômico e Fiscal, de modo contextualizado às 

principais mudanças ocorridas no cenário nacional e internacional. 

 

 
 

 

No tocante ao cenário internacional, na última publicação do World 

Economic Outlook,o Fundo Monetário Internacional � FMI - estimou que a taxa de 

crescimento da economia mundial será de 3,7% em 2014, acima dos 3,0% 

previstos para 2013. Sendo as economias emergentes a força pujante desse 

crescimento. 

Apesar do bom resultado apresentado pelos emergentes, o Fundo reviu o 

crescimento da economia brasileira para 2,3% tanto em 2013 como em 2014. Ou 

seja, abaixo do crescimento econômico mundial e apresentado o menor 

crescimento entre o conjunto dos países emergentes. 

Entretanto, ainda há certa instabilidade �nanceira.Esta decorre, 

basicamente, da desaceleração econômica dos principais blocos econômicos e 

elevação das taxas de juros de importantes economias. Efeitos atenuados com a 

volta à normalidade das condições monetárias dos Estados Unidos. Entretanto, 

ainda considera-se baixa a probabilidade de ocorrência de eventos extremos, 

apesar de um ambiente no mercado �nanceiro internacional complexo e, 

relativamente, com alto grau de volatilidade. 
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Com a expectativa de retomada das atividades nas economias avançadas 

e crescimento com maior vigor dos países emergentes. Traça-se um cenário 

favorável à economia brasileira, pois o maior crescimento global, em particular da 

China e dos EUA, principais parceiros comerciais do Brasil, somado a depreciação 

do real, corrobora para uma demanda externa mais favorável. 

 

 

No âmbito nacional, as expectativas de mercado apontam que o 

crescimento econômico brasileiro, em 2013, foi de 2,28%, bem acima do 

observado em 2012, 1,03%. Todavia, o último boletim Focus aponta para 

expansão da atividade de 2,00% resultado relativamente estável em 2014, em 

comparação ao ano anterior (Tabela 2). 

Apesar da expectativa de crescimento menor, o mercado prevê para 

2014, aceleração de preço superior a ocorrida em 2013, 6,01% contra 5,91% 

(Tabela 2). No entanto, o arrocho na política monetária e as variações na taxa de 

câmbio certamente rede�niram os rumos da elevação de preços. 
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O ano de 2013 continuou apresentando crescimento do consumo e 

moderação do investimento privado. Contudo, as tendências apontam para uma 

mudança na composição da demanda agregada. Nesse contexto, o ritmo do 

crescimento do consumo se tornaria mais modesto, e o investimento e as 

exportações líquidas tomariam impulso. 

Decerto, o consumo das famílias tende a ser bene�ciado com o aumento 

da renda familiar e a moderada expansão do crédito; por sua vez, o investimento 

toma um ambiente propício graças às concessões de serviços públicos, ampliação 

da área de exploração petrolífera, dentre outras; enquanto as exportações são 

bene�ciadas pelas condições �nanceiras favoráveis. Fatores estes que tornam a 

robustez ainda tendência da demanda agregada. 

Notadamente, as desonerações concedidas no ano que passou in�uíram 

diretamente no resultado relativamente modesto das contas públicas nacionais. 

Fato este que reverberou nas transferências da União às Unidades Federativas. 

Entretanto, dada à importância das transferências nas receitas do Estado, tais 

estímulos à economia nacional podem causar agravos na situação das contas 

estaduais. Por outro lado, cabe notar que, a expansão continuada da atividade 

econômica tende a compensar os efeitos sobre a arrecadação. 

 

 

No âmbito regional, o Maranhão também tem se esforçado para driblar o 

momento não favorável da economia nacional e internacional. Nesse sentido, 

vem mantendo uma agenda de atração de grandes investimentos para todo o 

Estado. Muitos destes projetos já saíram do papel e o resultado é um efeito 

multiplicador na renda de muitos maranhenses, bem como um maior dinamismo 

econômico. 

Segundo o Instituto Maranhense de Estudos Socioecômicos e 

Cartográ�cos (IMESC), em 2011, o Produto Interno Bruto do Maranhão cresceu 

em termos reais 10,30%, resultado quase quatro vezes maior que o crescimento 

nacional no mesmo período. Notadamente no Grá�co 1, a taxa de variação do 

PIB estadual apresenta amplitude maior que a nacional. Excetuando 2009, o 

crescimento
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A política de atração de grandes investimentos marcou a atuação do 

Estado desde meados de 2009, quando o atual Governo assumiu. Em 2013 não 

foi diferente. Sob este aspecto, estima-se que aproximadamente R$ 132,8 bilhões 

serão injetados no Estado até 2016. A expectativa é que todo este esforço propicie 

o ingresso de mais de 240 mil pessoas no mercado de trabalho durante as fases 

de implantação e operação destas obras. 

Dentre os principais projetos, ênfase para os setores de logística, 

petroquímica, geração e distribuição de energia, minero-metalúrgico, comércio e 

re�orestamento (papel e celulose). 

Do mesmo modo, salienta-se a atuação do governo estadual na 

concepção e ampliação dos grandes investimentos. Destarte, que do montante 

estimado dos projetos, R$ 13,8 bilhões são recursos do Estado. Deste valor, R$ 3,8 

bilhões referem-se ao programa Viva Maranhão, que deverá bene�ciar em torno 

de 5 milhões de pessoas. Dos recursos para este Programa, R$ 2,8 bilhões são 

provenientes da linha de crédito BNDES Estados e R$1,0 bilhão do PROINVESTE. 

Em suma, mesmo em um contexto desfavorável evidenciado em 2012, o 

Governo do Estado vem trabalhando no intuito de criar condições para que a 

economia se torne cada vez mais dinâmica. Deste modo, o Maranhão colherá 

resultados ainda mais expressivos em termos de crescimento do PIB, bem como na
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Os agentes responsáveis da política integram o estudo dos indicadores 

sociais às suas análises acerca da evolução e progresso de seu povo. Dessa forma, 

além de considerar o PIB, ou seja, a parte quantitativa da análise econômica e 

social está se incluindo a quota qualitativa, que se refere justamente a indicadores 

tais como: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Gini, taxa de 

mortalidade infantil e taxa de analfabetismo, para citar os principais. 
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No que se refere ao Maranhão, a Tabela 3 mostra os principais e mais 

atualizados indicadores sociais do Estado. Nesta, nota-se, além dos indicadores 

mencionados anteriormente, números acerca da população maranhense em seus 

diversos quesitos: por sexo, cor ou raça, rural e urbana e faixa etária. No mais, 

exibe dados relativos à educação, saúde e renda Per Capita. É um resumo da 

situação social do Estado. 

O saldo de contratações líquidas (admissões menos demissões) registrado 

no acumulado entre janeiro e novembro de 2013 foi de 5.223 postos de 

empregos formais gerados. A leitura do ano passado apresenta resultado 

semelhante ao ano de 2002. O registro equivale a 96,9% da geração de emprego 

em 2002 (+5.388) (Grá�co 2). 

 

Entre janeiro e novembro do ano passado, o estoque de mão de obra 

formal maranhense acumulou um acréscimo de 5.223 contratações líquidas 

(admissões menos demissões). Destacaram-se o setor de Serviços (+6.246) 

juntamente com o Comércio (+1.327). Contudo, a Construção Civil (-1.827) e a 

Agropecuária (-1.440) apresentaram saldos de contratações negativo signi�cativos 

no período. 
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Sazonalmente, dezembro registra contratações líquidas negativas, o que 

explica a leitura de -585 no acumulado dos últimos doze meses menor que o 

acumulado referido anteriormente. Este aspecto denota para um saldo de 

contratações em 2013 abaixo do nível observado em 2002. 

Quanto às �nanças públicas estaduais, em 2013, os gastos apresentaram 

desaceleração devido à redução das despesas de capital e pela queda nos juros e 

encargos da dívida. A frustração em termo real nas transferências da união 

provocou uma variação real negativa nas receitas correntes. Colocando em pauta 

o contingenciamento e o controle austero de despesas como pessoal e encargos 

que, além da sua alta participação no orçamento e suas especi�cidades, 

apresentou aceleração no seu crescimento e ganhou ainda mais peso na 

totalidade dos gastos correntes. 

Em 2013, houve a renegociação da dívida do Estado junto à União no 

âmbito das leis 8.727/93 e 9.496/97. E boa parte dos registros com operações de 

crédito apresentados tratam-se meramente de lançamentos contábeis em que o 

recurso captado teve como contrapartida o pagamento daquelas dívidas junto ao 

Tesouro Nacional. Do ponto de vista prático, o Bank ofAmerica transferiu o 

recurso diretamente para a União, e não havendo internalização de recursos no 

Tesouro Estadual. 

Em 2013, a Receita Corrente do Maranhão, ainda em computo, foi de R$ 

12.531,7 milhões, arrecadação (em termos reais) -1,1% menor que o observado 

no ano anterior. Esta variação resulta de dois movimentos que alteraram a 
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composição da receita estadual. De um lado, ocorreu um crescimento signi�cativo 

das receitas tributárias. Do outro, uma queda das transferências federais que não 

compensou o aumento da arrecadação tributária. 

Torna-se importante destacar o empenho que o Estado tem feito para 

aumentar a sua arrecadação própria repartida com os nossos municípios. Nesse 

sentido, o trabalho realizado pela fazenda estadual repercute positivamente em 

números. Todavia, o Estado ainda depende bastante dos recursos provenientes 

das transferências constitucionais. A Tabela 5 mostra a evolução da receita 

estadual geral de 2012 a 2014. 

 

As receitas tributárias, em 2013, apresentaram crescimento real

 

de 7,5% 

em relação ao ano anterior (Tabela 6). Crescimento puxado principalmente pelo 

desempenho do ICMS, o qual apresentou aumento de 7,5% em relação a 2012.

 Concomitantemente, também colaboraram, o IPVA e o Imposto de Renda Pessoa 

Física, os quais obtiveram receitas 10,3% e 8,5%, respectivamente, superiores as 

alcançadas em 2012. 
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Quanto às receitas tributárias, torna-se importante destacar que estas 

constitucionalmente são repartidas com os municípios e vinculadas a gastos com 

educação e saúde. Dos recursos advindos do ICMS e do IPI, 25% são repassados 

aos municípios, do IPVA a parcela é de 50%. Deduzidos tais transferências, do 

restante 12% obrigatoriamente é gasto em saúde e mais 25% em educação. Ou 

seja, o aumento signi�cativo da arrecadação tributária não gera um aumento 

proporcional na parcela de recurso passiveis de uso discricionário pelo governo 

estadual. 

No que se refere às transferências constitucionais (Tabela 7 ), ou seja, os 

repasses de recursos via Governo Federal, em 2013, registrou-se crescimento 

nominal de apenas 3,5% abaixo da in�ação registrada no período (IPCA 5,9%). 

Logo, em termos reais tivemos decréscimo de -2,4% nos repasses federais. 

Destacamos o comportamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica (FUNDEB). O fundo apresentou decrescimento nominal de - 8,7% 

em relação ao ano anterior, a maior queda desde a sua constituição. 
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A Tabela 8 exibe os principais números referentes às despesas estaduais. 

Em 2013, as despesas totais cresceram 24,7% em relação a 2012. O aumento dos 

gastos deu-se, principalmente, pelo aumento das despesas de capital. Outro 

movimento notável foi a redução dos dispêndios com juros e encargos da dívida, 

os quais caíram -33,9% nominalmente. 

Vale destacar que para 2014 está orçado R$14.121,6 milhões de 

despesas totais, dos quais R$2.129,3 milhões são para investimentos. 

Vale ressaltar que, em 2013, houve a renegociação da dívida do Estado 

junto à União no âmbito das leis 8.727/93 e 9.496/97. E o crescimento da 

amortização da dívida de R$ 478,2mi para R$1.868,0mi, entre 2012 e 2013, 

tratou-sedo pagamento daquelas dívidas junto ao Tesouro Nacional. Como 

mencionado anteriormente, do ponto de vista prático, o Bank ofAmerica transferiu 

o recurso diretamente para a União, e não havendo internalização de recursos no 

Tesouro Estadual. 
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O no qual se imputa um dos insumos mais importante 

para suprir as necessidades de desenvolvimento do Estado do Maranhão, o 

governo avançou consideravelmente em suas ações possibilitando um forte 

incremento na matriz energética.  Para isso, vem atuando em plena sintonia com 

o Ministério de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética e a Agência 

Nacional de Energia Elétrica, órgãos fundamentais para de�nição das diretrizes e 

políticas de médio e longo prazo do setor.  

O Estado apresenta uma capacidade atual de produção de energia em 

torno de 1.654 MW. Entretanto os investimentos em curso apontam para que até 

2017 atinjamos o patamar de 11.095. 

 Os Projetos de mineração localizados nas regiões hidrográ�ca de 

Turiaçu, estão em pleno funcionamento; a Mineradora Aurizona, instalada em 

Godofredo Viana, já iniciou suas operações de extração de ouro  e outros metais 

não ferrosos em abril/2010 e já investiu mais 100 milhões, gerando 1.200 

empregos diretos e indiretos.

No que tange a  voltada para o , o Estado vem 

desempenhando o seu papel no desenvolvimento e na promoção da atividade 

turística em seus 10 Pólos Turísticos, classi�cados como Indutores, Estratégicos e 

em Desenvolvimento.  

Obedecendo as estratégias do Plano Maior 2020, as ações foram focadas 

nesse ano de 2013 na organização e no ordenamento dos destinos dentro dos 

critérios da Regionalização, no qual foram feitas abordagem de sensibilização e 

mobilização nos municípios para a implementação das políticas públicas em seus 

territórios, além da contínua ação de promoção do destino Maranhão, alinhado 

com a diretriz do Governo que é a de �Promover a dinamização da economia e o 

desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades 

locais�.  

Para atingir os objetivos estabelecidos, está em execução o 

, que tem ações de Capacitação, Incentivo, Segmentação, 

Promoção e Dinamização, abrangendo os 68 municípios dos 10 pólos turísticos. 

Foi atualizado o Mapa Estadual de Turismo e iniciado o processo de 

Institucionalização dos Pólos Turísticos através da formalização e elaboração de 

seus planos estratégicos regionais para fortalecer a atividade turística. 
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A , a SEDINC vem cumprido seu papel 

como órgão indutor na geração de emprego e renda no momento em que 

promove a atração de investimentos privados visando à dinamização econômica e 

de infraestrutura: ao induzir a alocação de investimentos privados, amparados nas 

vantagens comparativas e competitivas do Estado; quando desenvolve os arranjos 

produtivos locais, como instrumento integrador da indústria local com os grandes 

projetos industriais que estão sendo implantados no Maranhão: da implantação 

de novos parques empresariais nas diversas regiões do Estado; na concessão de 

benefícios �scais do PROMARANHÃO e na venda subsidiada de lotes industriais. 

A implantação de diversos empreendimentos públicos e privados, 

especialmente nos segmentos de petróleo, gás e energia, logística, mineração, 

agronegócio, papel e celulose, construção civil, shoppings dentre outros, resultam 

em investimentos da ordem de R$ 130 bilhões, o que mantém a tendência de 

crescimento da economia maranhense até 2018. 

Em 2013 foi publicada a segunda edição do Guia do Investidor no 

Maranhão; lançado o novo web site trilíngue junto com o aplicativo móvel 

InvesteMa;  foram implantados os distritos industriais das cidades de Aldeias Altas, 

com investimentos de R$ 1,4 milhão; Balsas com investimentos de R$ 3,2 milhões, 

além do distrito de Grajaú, onde foram investidos R$ 3,9 milhões.  

É nesse contexto que o Maranhão vem mantendo um ritmo de 

crescimento acima das médias nacional. Com isso, neste setor, o Governo vem 

cumprindo com seu objetivo estratégico que é o de contribuir para transformar o 

Maranhão num Estado altamente competitivo e socialmente justo e com a diretriz 

estabelecida no PPA 2012/2015 que é a de promover a dinamização da economia 

e o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades e potencialidades 

locais. 

No o Governo realiza  administração e exploração 

comercial de portos e suas instalações, exerce a atividade de Autoridade Portuária 

do Porto Organizado do Itaqui, além de administrar os terminais externos como o 

da Ponta da Espera e Cujupe, por meio da Empresa Maranhense de 

Administração Portuária � EMAP.  

Desde 2009, a movimentação do Porto do Itaqui vem crescendo a uma 

taxa média de 11%. No entanto com a instalação de grandes projetos como é o 

caso do Tegram ocorreu grandes mudanças, principalmente, no setor operacional 

que teve que absorver novas operações com recursos reduzidos devido à 

interdição de berços para obras de aumento de capacidade de movimentação de 

carga. Visando atender a estas novas demandas a Empresa Maranhense de 

Administração Portuária � EMAP investiu em infraestrutura portuária, acessos 

terrestres, áreas de armazenagem, equipamentos de segurança e tecnologia de 

informação. Estas ações tiveram impactos consideráveis em movimentação de 

cargas no ano de 2013. 
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O Porto do Itaqui integra o Complexo Portuário de São Luís, atinge uma 

movimentação de carga de 15,3 milhões de toneladas, em conjunto com o 

Terminal de Ponta da Madeira da empresa Vale, o Terminal da Alumar, o 

Terminal do Porto Grande e os Terminais de Ferryboat da Ponta da Espera e do 

Cujupe, para travessia da Baía de São Marcos. A área de in�uência do Porto do 

Itaqui engloba os estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. Dentre as 

empresas privadas que atuam no setor temos operadores portuários, agências 

marítimas, armadores e arrendatários de áreas. 

Em 2013 o grande desa�o da Empresa Maranhense de Administração 

Portuária � EMAP foi garantir a instalação de projetos arrojados na área do porto 

organizado sem comprometer a movimentação de cargas e assim contribuir 

signi�cativamente para um salto de produtividade em 2014 e  concretizar as 

perspectivas de crescimento contínuo.  

O principal compromisso do porto é o atendimento e�ciente desta 

demanda através do aumento da produtividade operacional e incremento da 

capacidade das instalações marítimas e terrestres. Diante disso, a Empresa 

Maranhense de Administração Portuária � EMAP tem estudado diversas 

alternativas que em conjunto com seus parceiros e o Estado possam alavancar a 

execução dos projetos de modernização do Itaqui. Além de investimentos no 

capital humano, incentivando a capacitação de seus colaboradores, promovendo 

a responsabilidade social e sustentabilidade. 
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Em 2013, o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão - 

INMEQ/MA se destacou em nível nacional que apresentou maior crescimento no 

período, alcançando um resultado de 32% em seu desempenho. A Agência 

Regional do Sul do Maranhão situada em Imperatriz,  garantirá uma atuação 

estratégica para melhorar o acompanhamento das transações comerciais dessa 

importante região. 

Na  o Governo para garantir seu objetivos em 

consonância com as diretrizes estratégicas, priorizou  os programas: Agronegócio 

Maranhense Competitivo e Defesa Agropecuária. O programa Agronegócio 

Maranhense Competitivo, bene�ciou diretamente 167.160 produtores rurais com 

a aquisição de sementes de arroz, milho, feijão e hortaliças, bem como, 

proporcionou a realização de eventos agropecuários como feiras e exposições, em 

várias regiões do Estado. E também, adquiriu e distribuiu patrulhas agrícolas 

mecanizadas aos produtores rurais visando aumentar a capacidade de geração de 

renda. Quanto a Defesa Agropecuária, foi intensi�cada a prevenção e erradicação 

da febre aftosa que imunizou mais de 7,2 milhões de cabeças de bovinos e 

bubalinos nos 217 municípios maranhenses registrando uma cobertura vacinal de 

96,06% do rebanho local. Com este resultado, o Maranhão conquistou, em 

setembro/2013, o reconhecimento nacional pelo Ministério da Agricultura como 

�  

No que tange a , o Governo tem a 

recém criada Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura � SEPAQ . A Secretaria 

�rmou parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura � MPA e contou com os 

serviços técnicos da Associação Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC, para 

conduzir a elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento da Carcinicultura 

Marinha, com prazo de conclusão previsto para maio de 2014. Este Plano 

contemplará a caracterização atual desta atividade no estado, a readequação e 

modernização dos marcos legais, o zoneamento dessa atividade e a análise de 

cenários de curto e médio prazos para o setor.   

Quanto a 

vive uma nova fase de desenvolvimento, cuja perspectiva 

passa, necessariamente, por investimentos na área de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Por esta razão, o Governo do Estado tem apoiado e incentivado ações 

nesta área, com um volume crescente de recursos oriundos de fontes do tesouro 

estadual, federal por meio de convênio. 

A UNIVIMA, através de sua ampla plataforma tecnológica e caráter 

inovador, tanto no ensino como no trabalho compartilhado, na extensão, 

possibilitou a convergência de ações entre as diversas Secretarias de Estado, 

viabilizando o suporte midiático, empregando uma moderna logística de 

comunicação, por meio de diferentes instrumentos tecnológicos. Dessa forma, 

contribui de maneira decisiva com o desenvolvimento educacional, ao promover 
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uma mudança no que se refere à equidade de acesso ao ensino, mediante a 

adoção de uma pedagogia focada no trabalho como principio educativo, 

adotando novas tecnologias de interação professor - aluno. 

Outro instrumento educacional estratégico no desenvolvimento do Estado 

é a Universidade Estadual do Maranhão � UEMA, que concentra o papel de 

adequar o ensino desenvolvido através de cursos regulares, seqüenciais, do 

Programa de Quali�cação de Docentes nas modalidades presencial e à distância e 

dos Cursos Superiores de Tecnologias, às necessidades da realidade regional.  

Do ponto de vista do apoio a projetos de pesquisa com investimentos 

realizados nas Universidades Públicas e Privadas, a FAPEMA tem contribuído para 

o aumento no número de Programas de Pós-Graduação e na quali�cação desses 

programas stricto sensu, em um total de 43 mestrados (acadêmico, 

interinstitucional - Mintere pro�ssional) e 42 programas de Doutorados 

(acadêmico e interinstitucional - Dinter), além de vários programas lacto sensu. 

Destaca-se o apoio a projetos que visam estimular professores e estudantes do 

ensino médio de Escolas Públicas (municipal, estadual e federal) a desenvolverem 

pesquisas no ambiente das Escolas, além do estimulo ao incentivo ao 

empreendedorismo e à inovação. 

Outro programa relevante pelo seu papel estratégico na preparação dos 

maranhenses para receber os investimentos que chegam ao nosso Estado é o 

Maranhão Pro�ssional. Inserido nas ações para o Desenvolvimento Cientí�co e 

Tecnológico, tem o Programa Maranhão Pro�ssional, com os cursos de 

capacitação ministrados nos Centros Tecnológicos - CETECMAs; os convênios 

�rmados, visando ao desenvolvimento cientí�co e tecnológico; as bolsas de 

formação e os auxílios à pesquisa no âmbito da FAPEMA, bem como, através dos 

eventos cientí�cos e tecnológicos fomentados e realizados pelo Sistema Estadual 

de C&T, complementa a política de inclusão dos trabalhadores no mundo do 

trabalho. 

No que diz respeito à o Governo deu continuidade 

ao trabalho que vinha sendo feito nos últimos anos de forma articulada, 

planejada, cooperada, sistêmica e sintonizada com as oportunidades de 

desenvolvimento e as demandas ambientais do nosso Estado, através de múltiplos 

Fóruns e Conselhos, e do Ministério Público, assim como as melhorias na 

infraestrutura com uma nova sede aparelhada e escritórios sendo estruturados no 

interior do Estado, com novas tecnologias de atendimento ao público, como o 

Sistema de Licenciamento � SIGLA, que proporciona agilidade e segurança aos 

cidadãos e seus empreendimentos. 

A realização de �scalização ambiental  resultou na aplicação de mais de 

600 autos por infrações ambientais, com um somatório de multas  em torno de 

10 milhões de reais  que estão em processo de cobrança para ingresso aos cofres 

públicos.  
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Ampliou-se também os debates em fóruns e conferências sobre a política 

ambiental, que resultou na aprovação de dois Comitês de Bacias Hidrográ�cas e 

foram de�nidos os rumos para a Política de Resíduos Sólidos, a Política de 

Educação Ambiental e da Política de Gestão Florestal para a prevenção e controle 

do desmatamento e queimadas no Estado do Maranhão. 

Enfrentou-se o desa�o da auto sustentabilidade do setor e, entre 2012 e 

2013, o Governo arrecadou através da compensação ambiental 

aproximadamente 80 milhões de reais que estão sendo usados para atividades e 

projetos para gestão do órgão e das unidades de conservação do Estado. Foram 

também �rmados convênios na ordem de 5 milhões  de reais com o Ministério do 

Meio Ambiente e com a Agencia Nacional das Águas para a gestão de recursos 

hídricos, e ainda �rmou contrato de 20 milhões de reais com Banco do Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social � BNDES, com recursos do Fundo 

Amazônia, para implantação do Cadastro Ambiental Rural - CAR, que irá auxiliar 

no diagnóstico e planejamento ambiental do Estado do Maranhão. 

As Unidades de Conservação-UC do Estado começaram a ter sua gestão 

implantada.  Foram bene�ciadas com recursos da Compensação Ambiental todas 

as 13 UC�s do Estado com programas, projetos, monitoramento, �scalização, 

estudos e pesquisas para elaboração ou revisão dos planos de manejo. A APA do 

Itapiracó, em São Luís e a da baixada maranhense, por exemplo, terão 

infraestrutura de apoio à gestão ambiental, que contribuirá para a 

conscientização de preservação da biodiversidade e trará benefícios diretos à 

população maranhense, como esporte e lazer; o Parque Ambiental do Bacanga 

também em São Luís terá a sede do batalhão de policia ambiental, totalmente 

reestruturada, contribuindo para maior �scalização para preservação do parque; 

a Lagoa da Jansem, ultima área a ser transformada em Unidade de Conservação 

do Estado, já teve sua revitalização e preservação iniciada. 

Na o Governo do Maranhão no exercício de 

2013 obteve avanços signi�cativos. Na malha rodoviária estadual mobilizamos 

esforços e investimentos para melhorar ainda mais o per�l rodoviário do nosso 

Estado. Nos últimos 12 meses, 61 projetos estruturantes foram elaborados para 

possibilitar a contratação de importantes obras de Integração Rodoviária, de 

Mobilidade Urbana, de Artes Especiais e Civis a serem concluídas, iniciadas ou 

licitadas até o �nal do ano. 

Estes projetos em sua maioria contratados com empresas locais, 

valorizando o potencial maranhense e seus recursos humanos,  totalizando 

recursos �nanceiros da ordem de R$ 50,3 milhões, sendo 54% �nanciados pelo 

BNDES por meio do Programa Viva Maranhão e 46% restante com recurso 

próprios do Tesouro Estadual. 

Destaca-se, com grande ênfase, os projetos voltados para atender as 

rodovias estaduais, ponto crucial para a interiorização das políticas públicas de 
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Dessa forma, responsabiliza-se pela gestão do Sistema Estadual de 

Educação Básica em todas as esferas e dependências administrativas estadual, 

municipal, privada e comunitária. 

Os objetivos são a orientação, o acompanhamento e avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem, bem como o desenvolvimento de programas e 

projetos educacionais nos níveis de ensino fundamental e ensino médio da rede 

pública estadual; a promoção da cultura tecnológica junto às escolas públicas, 

democratizando oportunidades de acesso às tecnologias de informação e 

comunicação; a implementação e sistematização das ações voltadas para a 

promoção da igualdade étnico-racial e de gêneros, especialmente no âmbito da 

educação; o planejamento, organização, elaboração e execução das atividades 

que garantam a operacionalização administrativa, inclusive de pessoal, na 

educação básica e em suas modalidades de ensino; a promoção de condições 

favoráveis à prática da leitura, da escrita e da pesquisa, como instrumentos de 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem; o planejamento, implementação, 

acompanhamento e avaliação, em conjunto com as unidades gestoras, a 

operacionalização de ações especiais (programas ou projetos) que possam 

contribuir para a melhoria dos resultados educacionais; a implementação de uma 

educação especí�ca, diferenciada, intercultural e bilíngue para os povos indígenas 

e para as comunidades surdas do Maranhão; oferta de atendimento educacional 

especializado, na rede regular de ensino e nos centros de educação especial, 

implementando uma proposta educacional verdadeiramente inclusiva; estimular, 

coordenar, articular e desenvolver políticas de educação para o atendimento às 

populações do campo, respeitando as diversidades existentes; o planejamento, 

coordenação e avaliação de ações educacionais, em nível fundamental e médio, 

voltadas para jovens e adultos não alfabetizados. 

Esses objetivos se alinham com as diretrizes de governo de erradicação 

das desigualdades sociais, erradicação do analfabetismo e garantia de qualidade 

no ensino. 

Tal alinhamento está re�etido nas metas de�nidas no Planejamento 

Estratégico da Secretaria de Educaçao, que foi institucionalizado no exercício de 

2013, sendo elas: combater o analfabetismo, implantar o regime de colaboração, 

melhorar o nível de aprendizagem e universalizar o Ensino Médio. E da mesma 

forma no Plano Estadual de Educação, concluído no mesmo exercício, fruto de um 

amplo debate ocorrido em todo o Estado. 

Já no tocante da  o Governo está voltado para o alcance 

das metas de desenvolvimento econômico e social do Estado, por isso a Secretaria 

de Estado da Cultura - SECMA formulou sua estratégia de ação tendo em vista o 

fomento à diversidade artística e a preservação do patrimônio cultural 

maranhense. Nesse sentido o Estado tem buscado a promoção da inclusão social 

através do fazer cultural como forma de concretizar o potencial econômico da 
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produção cultural do estado; o fortalecimento da identidade cultural maranhense, 

através da preservação e dinamização do patrimônio material e imaterial, 

garantindo a participação e o acesso da população aos bens e serviços culturais; 

e, por �m, a consolidação de uma política de gestão cultural democrática e 

descentralizada.  

Nos últimos anos fortalecemos o mercado cultural maranhense mediante 

a ampliação da produção, difusão, acesso aos bens culturais e  fomento às 

atividades artísticas com recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura, através 

do apoio a projetos em todo o Estado tais como: Carnaval, Festejos do Divino e de 

São João, conforme quadro abaixo. 

Projetos Culturais - Lei de Incentivo à Cultura 

 

No que diz respeito ao  o Governo atua na 

área do esporte, em suas manifestações de educação e de rendimento, e na de 

lazer como elemento de transformação do homem no mundo contemporâneo, 

utilizando-as como instrumentos de desenvolvimento social. A sua missão é 

desenvolver políticas públicas de Estado que possibilitem o desenvolvimento social, 

por meio de ações relativas ao esporte e ao lazer.  

No exercício de 2013 o Governo comemorou os resultados na política de 

esporte e lazer,  por meio dos programas Excelência no Esporte e  Viva Lazer 

apresentando os seguintes números: 57,4 mil alunos/atletas atendidos (maior 

número de todos os tempos); 1.300 escolas participantes nos Jogos Escolares 

Maranhenses - JEM�s ( número recorde), 60 mil pessoas atendidas com lazer 

comunitário; 19 espaços esportivos mantidos; e 78 municípios 

contemplados,assim como a reinauguração do Castelão que atraiu um público 

expressivo nos campeonatos. 

Quanto a   o 

Governo o fortalecimento das ações destinadas à formulação das políticas 

públicas de habitação e urbanismo, de forma a garantir a e�ciência e a e�cácia 
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dos programas, articulando as competências técnicas e os recursos disponíveis 

para o alcance dos objetivos. 

A política estabelecida para o exercício de 2013 seguiu as diretrizes 

de�nidas pelo governo do Estado, objetivando reduzir em 60% o dé�cit 

habitacional e a pobreza extrema fortalecendo a gestão urbana participativa, cujo 

horizonte de ação abrange o período de 2012-2023, atuando para isso em 

frentes como urbanização de assentamentos, habitação de interesse social com a 

produção de unidades habitacionais, autopromoção assistida, kits sanitários, 

urbanização integrada de assentamentos precários com a aplicação de recursos 

do PAC no Projeto Rio Anil e Ponta do São Francisco/Ilhinha, locações sociais e 

arrendamento de unidades habitacionais, produção de lotes urbanizados para �ns 

habitacionais, regularização fundiária e urbanística, modernização da gestão 

estadual, melhoria da mobilidade e acessibilidade nas cidades, saneamento 

ambiental, infraestrutura e equipamentos urbanos e apoio aos planos e 

programas municipais. 

Para assegurar que essas ações sejam executadas, a União, o Estado e os 

municípios atuam de forma integrada por meio das políticas estabelecidas pelo 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social � SNHIS, Fundo Estadual de 

Habitação de Interesse Social � FEHIS, que concentra todos os recursos públicos e 

privados para execução da política habitacional do Maranhão, e pelo Plano 

Estadual de Habitação de Interesse Social � PEHIS-MA.  

No que cabe a , o Governo 

tem como objetivo, desenvolver as políticas de Geração de Trabalho, Renda e 

Economia Solidária visando ser reconhecida como instrumento de diálogo e 

coordenação das políticas voltadas para a redução das desigualdades sociais no 

Maranhão. 

O grande desa�o está entre a demanda e a oferta de mão de obra 

quali�cada, ou seja, de ter-se no mercado de trabalho, mão de obra quali�cada 

para atender a grande demanda de empregos que irão surgir pelos novos 

empreendimentos instalados e em implantação e garantir que estes postos de 

trabalho que serão gerados, sejam ocupados efetivamente por maranhenses. 

Sabe-se que a ampliação das oportunidades de trabalho, a expansão do 

emprego e a melhoria da qualidade de vida dos maranhenses dependem 

fundamentalmente do crescimento e modernização da economia do País, 

promovidos a partir das macro políticas econômicas, que determinam o 

desenvolvimento nacional. Entretanto, são absolutamente necessárias as ações 

locais e restritas para particularizar os benefícios das ações maiores e viabilizar a 

participação dos trabalhadores como promotores e bene�ciários do 

desenvolvimento. 
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No tocante a o Governo contempla 

diversas iniciativas, cujo foco é a população vulnerabilizada pela pobreza e 

exclusão social. 

Registra-se um desempenho signi�cativo com o crescimento no número 

de Restaurantes Populares e evolução de refeições fornecidas de 123.229 em 

2012 para 451.338 em 2013. Os re�exos deste avanço vão desde a pessoa 

diretamente alimentada no ambiente do Restaurante até o produtor de agricultura 

familiar e pescador artesanal fornecedores dos principais componentes 

alimentares. Na área de Segurança Alimentar foram bene�ciados 200 

quilombolas com projetos de hortaliças irrigadas implantadas no município de 

Colinas. 

 Nesse processo se integram as demais políticas: a Fundiária viabilizando 

o acesso a Terra, a Ass istência Técnica acompanhando, diretamente o processo 

produtivo, a Assistência Social promovendo o encaminhamento das pessoas e/ou 

famílias aos serviços públicos de crédito, educação e saúde necessários ao 

empoderamento da comunidade. 

Nas demais políticas também se evidenciaram meritórios desempenhos 

tais como: 92.388 produtores assistidos em atividades de ATER; 15.801 projetos 

de PRONAF; 144.615 Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAP�s); 350 famílias 

assentadas; Melhoramento/recuperação de 1.904 km de caminhos de acesso; 86 

sistemas de abastecimento d�água implantados; Regularização fundiária 

bene�ciando 1.567 famílias; Elaboração de Projetos arquitetônicos para a 

construção de CRAS e CREAS em 154 municípios, este último já em processo de 

licitatório. 

Na  o Governo atua com a 

premissa institucional de contribuir para a Erradicação da Pobreza,  Reduzir as 

Desigualdades Sociais e Assegurar o Acesso aos Serviços de Assistência Social e 

Igualdade de Direitos desenvolvendo diversas ações no sentido de implementar 

políticas públicas de assistência social, de promoção, defesa e proteção de uma 

cultura de respeito e garantia dos direitos humanos, promovendo sua 

transversalidade em outros órgãos públicos, atendimento ao cidadão na aquisição 

de documentos civis e outros, assessorando e supervisionando as ações dirigidas à 

criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso, às pessoas com de�ciência e suas 

famílias, com o objetivo de proteger e contribuir para a inclusão e promoção 

social�.  

Assim, por meio da implementação do Programa Maranhão Solidário e 

Inclusivo, 3.083.485 pessoas foram atendidas através da prestação de serviços 

públicos de qualidade e tiveram a emissão da documentação civil em um mesmo 

espaço físico instalados nas Unidades �xas e móveis do Viva Cidadão, além da 

realização de ações articuladas com os poderes legislativo e judiciários, e a 

Empresa VALE. Por outro lado, através do Programa Garantia do Direito do 
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Consumidor contribuiu para que 35.224 consumidores com direitos violados 

fossem atendidos nos postos do PROCON localizados na capital, Balsas e Caxias. 

Cabe destacar que, por meio do Programa Promoção, Proteção e 

Articulação da Garantia dos Direitos Humanos 3.911 tiveram reduzidas as 

condições de violações de seus direitos humanos através dos atendimentos 

realizados através das ações programáticas dos Centros de Atendimentos às 

Vítimas de Violação dos Direitos Humanos, Sub Registro de Nascimento, Proteção 

aos Defensores dos Direitos Humanos, Maranhão Sem Homofobia e PROVITA.

Ressalta-se que com a implementação do Programa Proteção e Promoção 

Social, 2.397 adolescentes autores de ato infracional tiveram acesso a 

atendimentos socioeducativos e humanizados nas Unidades de cumprimento da 

respectiva medida socioeducativa restritivas ou privativas de liberdade executadas 

pela Fundação da Criança e do Adolescente. 

O Governo orientará sua atuação no sentido da regionalização de suas 

ações, visando o desenvolvimento e a redução das desigualdades, através das 

ações programáticas do Fundo Estadual da Assistência Social, 2.212.960  

maranhenses dos 217 municípios tiveram acesso à energia elétrica gratuita por 

meio da ação Viva Luz, assim como, 986.975 pessoas de 119 municípios 

maranhenses consumiram água potável isentas do pagamento da fatura através 

da Ação Viva Água, oportunizados com recursos  do Fundo Maranhense de 

Combate à Pobreza - FUMACOP.  

Na  direcionada a , o Governo, visa à defesa dos direitos 

das mulheres, assegurando sua plena participação na vida socioeconômica, 

política e cultural do Estado, bem como articular com setores da sociedade civil e 

órgãos públicos e privados para o desenvolvimento de ações e campanhas 

educativas relacionadas às suas atribuições. 

O Governo se fez presente em 156 municípios, atuando na sensibilização 

e articulação para criação e fortalecimento de Organismos Municipais de Políticas 

para as Mulheres � OMPM, Conselhos de Defesa dos Direitos das Mulheres e 

instituições da rede de atendimento às mulheres. A expressiva ampliação do 

número de OMPM�s coloca o Maranhão em posição de destaque no cenário 

nacional.  

Além dos 156 municípios visitados, a ação Viva Mulher realiza atividades 

de acolhimento, formação e inclusão de mulheres, levando em cada ação, a 

estrutura da unidade móvel Viva Mulher, com consultório médico equipado para a 

realização de ações de saúde, sala de aula e estrutura para a realização de 

o�cinas. 

Com recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza � FUMACOP, 

o Governo �nanciou projetos de promoção da inclusão econômica de mulheres, 
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em atividades diversas, tais como produção de mel, gastronomia, artesanato, 

pani�cação, fabricação de móveis de vime, sabonetes, detergentes e velas e 

formação de pro�ssionais de beleza, melhorando a quali�cação técnica de 

mulheres que contribuem para o desenvolvimento econômico do Estado, com sua 

força de trabalho e empreendedorismo. 

Na  o Governo do Maranhão, através da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP/MA e suas vinculadas atuam  de 

forma integrada e articulada por meio do Programa Defesa Social e da 

implementação de ações, de Prevenção e Repressão da Violência e da 

Criminalidade e  do Trânsito com a implementação de projetos educacionais com 

a oferta de cursos a comunidades carentes com �nalidade de prevenção à 

criminalidade; de Ampliação e Modernização de Unidades da Secretaria de 

Segurança Pública, realizado através da construção, reforma e adequação de 

unidades policiais e/ou de espaços físicos adequados ao funcionamento dos 

órgãos da segurança pública; de Aparelhamento e Informatização de Unidades da 

Secretaria de Segurança Pública, realizada por meio da aquisição de 

computadores e ampliação dos sistemas de informatização das unidades policiais 

e demais unidades do Sistema, aquisição de veículos, armas dentre outros para 

fortalecer as ações de controle e repressão à violência e a criminalidade; e de 

Formação e Capacitação dos Pro�ssionais de Segurança Pública- pautada na 

promoção da formação pro�ssional e continuada dos pro�ssionais da segurança 

pública, conforme veremos no item das realizações. 

O Governo quanto a 

 completou em dezembro/2013 três efetivos anos de 

gerenciamento do Sistema Prisional Maranhense. Em janeiro/2011 foram 

recebidos 19 Estabelecimentos Penais � EP�s da Secretaria de Segurança Pública � 

SSP/MA, até então a gestora do referido Sistema. No entanto, a SEJAP �nalizou o 

ano de 2012 com a missão de gerenciamento de 29  EP�s.                                      

Com investimentos �nanceiros na ordem de R$ 5.599.500,99 em 2013, 

especi�camente em obras e reformas dos EP�s, tais investimentos visaram sanar a 

principal pendência administrativa de política pública focada na área da Execução 

Penal, que é a disparidade entre o número de detentos e o número de vagas 

ofertadas para custodiá-los.

Paralelamente a abertura de novas vagas, deliberou-se como ação 

prioritária o tratamento penal adequado aos detentos, visando e perseguindo o 

cumprimento da Lei de Execução Penal � LEP, que registra os direitos que o 

apenado tem como garantidos e que são deveres do Estado em executá-los. 

Registra-se a importante atuação da parceria com o governo através de 

convênios �rmados com o Ministério da Justiça, órgão responsável pelo 

Departamento Penitenciário Nacional � DEPEN, que é a entidade reguladora da 

política pública focada na área de Execução Penal no país. 

3
8



Ressalta-se a constante, sucessiva e ininterrupta parceria com o Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão, bem como com a Defensoria Pública do Estado 

do Maranhão, que alinhados ao propósito do executivo em sanar os históricos 

con�itos operacionais do Sistema Prisional Maranhense, demonstraram o apoio 

necessário para prosseguir a busca da garantia de direitos aos apenados que se 

encontram nas Unidades Prisionais. 

No que diz respeito à o Governo do Estado através 

da Casa Civil coordena e alinha todas as políticas públicas setoriais e os processos 

regulatórios necessários. Dessa forma, cabe-lhe assistir direta e imediatamente o 

Governo do Estado no desempenho de suas atribuições, especialmente na 

coordenação e integração das Secretarias de Estado e suas entidades vinculadas 

nos atos de gestão dos negócios públicos. 

Essa atuação orienta-se a viabilizar a execução do Plano do Governo, em 

todos os seus programas e projetos, envolvendo, assim, os órgãos da 

administração pública direta e indireta, assim como a possibilitar, o bom 

relacionamento com a sociedade civil, tanto através da representação política 

desta, como mediante a comunicação direta com as organizações sociais de 

caráter privado. 

Trata-se, portanto, de uma atividade-meio, embora, no âmbito da Casa 

Civil se abriguem ainda a ações prioritárias � atividades-�m � incumbidas a 

órgãos vinculados especí�cos, como a Agência Reguladora de Serviços Públicos do 

Maranhão � ARSEP/MA, a Secretaria de Estado de Representação Institucional no 

Distrito Federal - REBRAS, e 5 (cinco) Secretarias de Estado Extraordinárias: a de 

Assuntos Estratégicos (SEAE), a da Igualdade Racial (SEIR), a da Juventude (SEJUV), 

a de Articulação Institucional (SEAI) e a de Programas Especiais (SEPE). 

A , com suas vinculadas, obteve 

avanços na política setorial, monitorando contratos e convênios, negociando 

recursos e executando projetos, além de tornar efetivas as ações do Governo 

Itinerante, mobilizando municípios, identi�cando Associações, Cooperativas, 

Movimentos Sindicais e a Sociedade Civil como um todo, em 56 municípios. 

Na perspectiva dos o Governo por meio de sua 

Secretaria visa o fortalecimento as relações institucionais entre os poderes nas 

esferas estadual, federal e municipal. As atividades desenvolvidas estão 

essencialmente em três setores: ações municipalistas, relações com o poder 

legislativo e mobilização social. As demandas formalizadas por órgãos o�ciais, 

organizações não governamentais, são analisados e acompanhados pela 

Secretaria. 

Quanto a o Governo visa executar as políticas 

relativas à gestão pública, abrangendo: recursos humanos, material, patrimônio, 

logística, modernização administrativa, organização e métodos, previdência e 
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seguridade dos servidores públicos estaduais e manutenção dos sistemas 

corporativos informatizados de sua área de competência. 

Com base nas diretrizes governamentais procuramos implantar um 

modelo de gestão que oriente a atuação do Estado para os resultados 

pretendidos, associando a política de ajustamento estrutural das �nanças públicas 

com a expansão e melhoria da produção de bens e serviços públicos.  

No exercício de 2013, focamos principalmente na execução de ações que 

pudessem contribuir diretamente para a melhoria da gestão pública, através da 

gestão de pessoas, modernização das estruturas organizacionais, novos modelos 

de gestão, implantação de mecanismos de coordenação, integração e 

intensi�cação do uso de sistemas de informação e modernas ferramentas de 

gestão.  

Dentre as ações realizadas, destacamos à Modernização da Gestão 

Pública, através da intensi�cação do uso de tecnologia, em especial o 

estabelecimento de sistemas de informação e modernas ferramentas de gestão 

foram priorizados através de projetos de implantação de intranet, instalação de 

sala de situação, aquisição e implantação de sistema de gestão patrimonial, 

virtualização de processos e digitalização de arquivos. Estes projetos devem 

propiciar ao estado, além do maior nível de automação e qualidade dos 

processos, melhoria na qualidade e segurança das informações. 

O Governo tem como uma de suas prioridades a gestão de pessoas e 

valorização do servidor. Realizando ações que contribuam efetivamente para esse 

�m, através do programa de valorização do servidor e de projetos como o 

cadastro de servidores ativos, inativos e pensionistas, identidade funcional, 

ouvidoria do servidor, plano de cargos e carreiras, concurso público e capacitação. 

Na gestão patrimonial, realizamos ainda leilão de bens inservíveis 

gerando receita aos cofres do Estado e diminuindo custos de armazenamento e 

guarda desses bens. 

Estas ações coordenadas proporcionarão ao estado, processos 

administrativos e estruturas organizacionais racionalizados e orientados para 

resultados, quadros funcionais dimensionados e quali�cados de acordo com as 

necessidades e objetivos do estado, maior nível de automação dos serviços 

públicos e maior nível de transparência nos processos, ética e e�ciência na 

condução da gestão pública. 

Quanto ao esta realiza os procedimentos 

licitatórios de interesse dos órgãos e entidades da administração estadual e 

adjudica o objeto dos certames. Além de nortear e supervisionar os processos 

licitatórios, realizando com transparência todas as fases da licitação atingindo 
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assim o objetivo �nal: levar a economia para todos os órgãos e consequentemente 

para o Governo do Estado.  

A Comissão gerencia o sistema de registro de preços, acompanha a 

execução dos seus contratos administrativos, bem como opina sobre a celebração 

de termos aditivos, subcontratações, rescisões e aplicação de sanções 

administrativas de contratos decorrentes das adjudicações.  

Dentro do âmbito do  do Estado 

desempenha papel fundamental dentro da Organização do Estado com a 

atribuição especi�ca de assistência jurídica, compreendendo a defesa e 

representação judicial e extrajudicial, de promover a uniformização da 

jurisprudência administrativa, promover privativamente a cobrança da dívida ativa, 

representar os interesses da administração pública, promover representação por 

inconstitucionalidade de leis e atos estaduais e opinar previamente sobre a forma 

de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados 

relacionados com a administração estadual.  

Os resultados qualitativos de maior destaque e decisões favoráveis 

proporcionaram uma economia de R$ 100 milhões e vantagem na ordem de R$ 

150 milhões ao Erário em apenas 2 anos de trabalho realizado pela Procuradoria. 

Em processos de menor complexidade, contabilizamos ainda uma economia para 

o Estado na ordem de R$ 45.823.791,66. 

Em termos quantitativos registra-se o recebimento de 7.423. Mandados 

de Citação, o que se traduz em acréscimo no acervo existente de 60.385 

totalizando 67.808 processos sob a responsabilidade dos Procuradores. 

Assim, é de se concluir com o resultado do trabalho apresentado que 

mais uma vez a Procuradoria Geral do Estado, apesar de as di�culdades 

enfrentadas, apresentou resultado positivo em sua atuação o que denota o 

comprometimento e a responsabilidade de seus membros em proporcionar ao 

Estado uma advocacia pública de qualidade. 

Quanto ao  o Governo atende ao princípio 

constitucional da publicidade e visa, principalmente, divulgar ações, programas, 

obras, serviços, direitos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, 

objetivando da maior consistência e transparência às ações de governo.  

 A comunicação deve assumir uma postura preventiva e educativa, 

viabilizando a execução do Plano Estratégico de Governo mostrando seus avanços 

ou di�culdades para que a população possa acompanhar os trabalhos do 

executivo estadual na administração da coisa pública e norteia e orienta toda a 

comunicação gerada, permitindo que se estabeleça uma coerência maior entre os 

diversos programas comunicacionais, uma linguagem comum de todos os setores  
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e um comportamento organizacional homogêneo, além de se evitar sobreposição 

de tarefas. 

Quanto a realizou no ano de 2013 uma 

receita própria de R$ 4,8 bilhões, com um crescimento real de 7,36% acima da 

variação da in�ação anual, em comparação com as receitas do ano de 2012, que 

totalizaram R$ 4,2 bilhões. Resultado decorrente da maior efetividade da 

administração �scal, não ocasionando qualquer elevação da carga tributária sobre 

as empresas. 

O percentual de crescimento das receitas alcançado em 2013 foi superior 

ao previsto no PPA, no qual a meta anual de crescimento real da receita foi �xada 

em 3,5%, comprovando o esforço da SEFAZ no cumprimento da missão de ampliar 

a arrecadação tributária própria para elevar a capacidade orçamentária do 

governo e contribuir para o desenvolvimento do Estado. 

 De outro lado, a SEFAZ aperfeiçoou mecanismos legislativos para a 

concessão de benefícios �scais, que conformaram um ambiente tributário 

favorável para atração de empresas dos setores energéticos, petróleo, gás, 

energia eólica, além da indústria e agroindústria, com repercussão na renda, no 

emprego e no crescimento do PIB do Estado. 

Diversas ações foram decisivas para obtenção dos resultados no ano de 

2013. Em uma perspectiva se destacam aquelas que aumentaram a capacidade 

de monitoramento sobre os contribuintes que não cumprem suas obrigações e, de 

outra, as ações de assistência, melhoria de atendimento e simpli�cação das 

obrigações para os contribuintes regulares. 

Investimentos com recursos do 

 para as ações 4512 � Capacitação Técnica da 

Administração Tributária e 3106 � Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ, 

resultaram na melhoria da gestão, capacitação continuada, incremento da 

infraestrutura técnica da �scalização, desenvolvimento, ampliação de rede, link e 

inovação em Tecnologia da Informação, serviços complementares, auditório e 

refeitório do prédio sede.   Merece destaque os investimentos nas ações 

�Implantação de Sistemas Eletrônicos � Fazenda Eletrônica� e �Fortalecimento da 

Gestão Fiscal� que possibilitaram o fortalecimento e a expansão da infraestrutura 

tecnológica da �scalização, monitoramento eletrônico dos contribuintes, 

armazenamento de dados, segurança da informação, capacidade gerencial da 

administração tributária e a oferta de um atendimento de qualidade a mais de 

120 mil empresas cadastradas como contribuintes do ICMS. 
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Realização de 18 eventos agropecuários (feiras, exposições, encontros e 

torneio leiteiro), bene�ciando 1.200 criadores; 

Elaboração de projetos: 05 para povos indígenas: piscicultura, irrigação, 

produção de grãos, produção de banana, bene�ciamento de mandioca; de 

07 de arranjos produtivos locais para produção de mel, 06 de pesca: 

cultivo de sururu, piscicultura em tanques rede, piscicultura em tanque 

escavado, unidade de fabricação de gelo, valas comunitárias e kit�s de 

pesca; 

Bene�ciadas 34.841 pessoas com a promoção da educação sanitária em 

defesa agropecuária envolvendo produtores e criadores rurais; 

Realização de 152.549 �scalizações, sendo que 19.587 através da ação, 

prevenção, controle e erradicação das doenças dos animais, 37.922 de 

prevenção e erradicação da febre aftosa, alcançando 99,79% da meta 

planejada e 95.040  de trânsito de animais e seus produtos e subprodutos, 

sendo vistoriados 158.415,02 animais e 370.557,49 toneladas de produtos 

e subprodutos de origem animal; 

Vacinação de 2.902.770 cabeças de bovinos contra raiva dos herbívoros; 

Realização de 742 �scalizações dos estabelecimentos de produtos e 

subprodutos de origem animal, sendo inspecionados 5.634.300,15 kg de 

leite e seus derivados pelo Serviço de Inspeção Estadual; 

Realização de 2.763 �scalizações para a prevenção, controle e erradicação 

de pragas dos vegetais, tais como: Sigatoka Negra da bananeira, ferrugem 

asiática da soja, bicudo do algodoeiro, cancro cítrico, dentre outras, assim 

como monitoramento da mosca da carambola, praga que ataca várias 

culturas, através da substituição de armadilhas em quatro unidades 

regionais, totalizando 138 inspeções no campo; 

Realização de 11.342 �scalizações do trânsito de vegetais e seus produtos 

e subprodutos.
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Concessão de 40 benefícios; 07 através do PROMARANHÃO e através da 

venda subsidiada de lote industrial, 20 em São Luís e 13  Imperatriz; 

Conclusão do EIA/RIMA do Distrito Industrial de São Luís; 

Conclusão de 03 Distritos Industriais nos municípios de Aldeias Altas, 

Grajaú e Balsas; 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Industrial de Aldeias Altas 

 

Realização do Seminário de lançamento do Made in Maranhão, Programa 

de Valorização do Empreendedor Maranhense em São Luís, com a 

participação 1.220 pessoas; 

Implantação 16 empreendimentos nos Distritos Industriais, sendo 13 em 

Imperatriz e 03 em São Luís; 

Elaboração de 05 Projetos de Parque Empresarial nos municípios de Timon, 

Caxias, Imperatriz, Pinheiro e Rosário; 

Realização de 03 Encontros de Negócios com a participação de 262 

fornecedores, sendo 2 realizados em São Luís com as empresas  Bioenergy 

Geradora de Energia e a Vale e Associação Comercial do Maranhão com a 

participação de 157 fornecedores e 1 realizado em Imperatriz com a 

empresa Suzano Celulose em parceria com a Associação Comercial e 

Industrial de Imperatriz; 

Internalização para a economia maranhense de R$ 3,3 bilhões por meio 

dos fornecimentos das empresas cadastradas no Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores � PDF às grandes empresas; 
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Encontro de Negócios realizado com as empresas Bioenergy  
Geradora de Energia 

 

Implantação do Escritório Regional da JUCEMA no município de Açailândia; 

Protocolados 79.446 documentos na JUCEMA; 

Criação de 10.980 novas empresas no Maranhão com 6,52% acima do 

esperado; 

Redução da informalidade de 25.530 empreendedores, sendo 10.980 

novas empresas constituídas no sistema convencional e 14.550 registradas 

com inscrição de Microempreendedor Individual (MEI). 

Aferição de 88.722 instrumentos de medição pelo INMEQ em 206 

municípios; 

Fiscalização de 10.183 veículos por meio de veri�cação de cronotacógrafos 

(dispositivos responsável por registrar a velocidade dos veículos de cargas e 

transportes de passageiros). 

Renovação do Protocolo de Intenções com a OGX Maranhão, no intuito de 

destinar parte do gás produzido na porção maranhense da Bacia do 

Parnaíba para outros setores da economia do Estado; 
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Realização de assinatura dos Contratos de Operação e Manutenção com as 

Unidades Termoelétrica do Complexo Parnaíba, operação fornecendo 

energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional (SIN);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexo Parnaíba 

 

Elaboração do Balanço Energético Estadual contemplando o balanço da 

geração, distribuição e consumo de energia no estado do Maranhão, 

atingindo o setor público e privado (empresas e famílias); 

Conclusão de Sistema de Dados do Segmento de Petróleo e Gás no estado 

desenvolvido e disponibilizado, à sociedade em geral, referenciando as 

possibilidades relacionadas à cadeia produtiva; 

Conclusão de Estudos Técnicos da Potencialidade Energética do Maranhão 

� Desenvolvido o Estudo preliminar para futuro Mapeamento e 

publicização das áreas de grande potencial para geração de energia a 

partir da incidência solar, da força das marés e da força hidráulica 

incidentes no Estado; 

Conclusão do Mapa Georeferenciado e divulgado todo o Sistema Viário 

Elétrico do Estado demonstrando a cobertura e o acesso às estruturas de 

postes, sistemas de transmissão, de distribuição e de geração de energia. 
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Mapa Georeferenciado do Sistema Elétrico do Estado 

 

 

Intermediação de colocação 172.310 trabalhadores no mercado de 

trabalho, 11% maior que o ano passado abrangendo as 18 unidades de 

atendimento ao trabalhador em funcionamento;  

Habilitação de 109.393 trabalhadores aptos para receber o benefício  

seguro desemprego; 

 Emissão de 57.092 Carteiras do Trabalho e Previdência Social � CTPS  

através de convênio de cooperação técnica com a Superintendência 

Regional de Trabalho e Emprego � SRTE. 

Fomento a 134 empreendimentos econômicos solidários comunitários;  

Participação na Feira de Economia Solidária em Natal com 30 grupos 

produtivos alcançando comercialização de 40 mil reais. 
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Realização de 61 Eventos no Centro de Convenções, sendo 47  regionais, 

12  nacionais e 02 eventos internacionais, atendendo um público total de 

48.800 pessoas; 

Realização de 15 cursos de Inglês nas cidades de São Luís e Barreirinhas, 

capacitando 225 alunos atendendo um universo de 22 empresas entre 

hotéis e agências por meio do Pronatec Copa na Empresa; 

Quali�cação de 400 pessoas em qualidade no atendimento nos municípios 

turísticos, tais como: Rosário, Grajaú, Fortaleza dos Nogueiras, Pedreiras, 

Vargem Grande e Lima Campos por meio da Qualistur; 

Realização de cadastro de 274 empresas prestadoras de serviço regular, 

correspondendo aumento aproximadamente 50% em relação ao mesmo 

período do ano passado, por meio de visitas técnicas em 7 polos turísticos; 

Realização de 34 eventos tais como: encontro de gestores, visitas técnicas, 

seminários, palestras, e worshops em 10 pólos turísticos para estabelecer 

as redes institucionais, abrangendo um público de 1.000 pessoas;  

Realização do II Encontro de Turismo do Maranhão com a participação de 

442 pessoas entre empresários, estudantes e gestores públicos com a 

participação de 68 municípios; 

Realização de Visita técnica a 18 operadoras  que vendem  serviços ao 

Maranhão com  apresentação de worshop sobre os principais destinos; 

Realização de 11 eventos de promoção turística, sendo 1 Internacional e 

10 nacionais dos 03 pólos indutores, tais como: São Luís, Lençóis 

Maranhenses e Chapada das Mesas com um público total de 113.770 

visitantes; 

Realização de 02 Roadshow em mercados emissores estratégicos para o 

Maranhão com a participação de 322 agentes de viagens abrangendo as 

cidades de Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Santarém e 

Manaus; 
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                Realização de ROADSHOW 

Realização de FAMTOUR E PRESTRIP com grupos de 26 operadoras e 26 

jornalistas vindos de mercados emissores como Rio Grande do Sul, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais; 

Realização de 16.430 atendimentos a turistas em postos de informações no 

Estado, sendo 14.785brasileiros e 1.645 estrangeiros, correspondendo a 

13% em relação ao passado; 

457 publicações entre jornais, revistas, portais, televisão, etc. 

 

 

 

Elaboração de 03 projetos de edi�cação para abrigar Centros de 

Referência de Assistência Social � CRAS, Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social � CREAS e Cozinhas Escolas 

Comunitárias e Apiários.  

Construção de 21 km de rodovia da MA 034-Trecho: Buriti de Inácia 

Vaz/Duque Bacelar/Coelho Neto; 

Construção de 29 km de rodovia da MA 119 - Trecho: Vitorino 

Freire/Altamira do Maranhão; 
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Construção de Ponte em C.A da MA 119 - Trecho: Vitorino Freire/Altamira 

do Maranhão; 

Construção de 25 km de rodovia da MA 327-Trecho: Santana do 

Maranhão/ ENT. MA 034; 

Construção de 42 km de rodovia da MA 335-Trecho: Porto Franco/Paraíso 

(concluída/Inaugurada) 

Construção de acesso Entroncamento BR-010/Davinópolis  

Construção de 39 km de rodovia da MA 034 - Trecho Cana Brava/ Tutóia 

Construção de 41 km de rodovia da MA 034 � Trecho Entr. BR 316 Caxias / 

Entrada BR 316 (Pov. Baú); 

Construção de 25 km de rodovia da MA 216 - Entrada MA 014 (Pov. 

Santeiro) Penalva; 

Construção de 19 km de rodovia da MA 328 - Jenipapo dos Vieiras � Entr. 

BR 226; 

Construção de 14,52 km de rodovia da MA 317 - Ent. MA � 014 / Cajari; 

Construção de acesso da UFMA / Imperatriz; 

Conclusão de obras de pavimentação asfaltica, melhoramento de 

revestimento primários, alargamento de acostamento e sinalização  de 

1.014,15 km em rodovias por município, conforme especi�cação abaixo:   

 287,4 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

Bacabal; 

112,3 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

Balsas; 

270 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

Caxias; 

65 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

Codó; 

91 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

Colinas; 

146 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

Grajaú;  

229 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

Imperatriz; 
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102 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

Pinheiro; 

256,1 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

Itapecuru; 

301,8 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

Santa Quitéria; 

24,75 km de pavimentação asfaltica com abrangência no município de 

São Luís. 

Implantação de 61,62 km de estrada vicinal; 

Melhoramento/recuperação de 1.904 km de caminhos de acesso 

bene�ciando 15.812 pessoas; 

Construção de 20 m2 de ponte de madeira bene�ciando 50 famílias.  

Distribuição de 105 kit�s sanitários, bene�ciando 105 famílias; 

Implantação de 86 sistemas de abastecimento d�água bene�ciando 8.853 

famílias. 

Distribuição de equipamentos agrícolas a 9.550 agricultores familiares, 

sendo que 1.500 foram bene�ciados com 15 patrulhas agrícolas 

mecanizadas e 8.050 com 805 kit�s de irrigação; 

Construção de 516 unidades habitacionais, através do Programa Viva 

Casa;

Construção de 3,3 km da Avenida IV Centenário, correspondendo a 90% 

do total da obra de 3,8 km.

Conclusão de 16 obras, sendo 13 reforma de escolas e 3 construções; 

Aquisição de 15.171 tablets educacionais para professores da Rede 

Estadual de Ensino Médio a serem utilizados em 762 escolas, atingindo 

215 municípios; 
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Aquisição de mobiliário (conjunto aluno e professor) para as salas de aula 

das unidades escolas de , totalizando 67.755 conjuntos para 

bene�ciar 231 escolas em 127 municípios; 

Aquisição de equipamentos de climatização para escolas de ensino médio 

e fundamental, totalizando 8.164 equipamentos, bene�ciando 381 escolas 

abrangendo todos os municípios, sendo que deste total, 90% dos 

equipamentos adquiridos e 88% das escolas bene�ciadas são do ensino 

médio; 

Aquisição de 136 ônibus Rural Escolar, sendo 60 de porte pequeno 

bene�ciando 1.340 alunos e 76 de porte médio bene�ciando 4.340 

alunos. 

 

Conclusão dos estudos e apresentação de projeto para as INFOVIAS do 

Maranhão � Maranhão Digital. 

Construção e reformas de unidades de �scalização, de atendimento e de 

apoio às atividades da SEFAZ. 

Movimentação de carga no Porto do Itaqui de 15,3 milhões de toneladas; 

Inicialização da construção do Tegram no Porto do Itaqui em uma área de 

161.308 m2 com recursos das empresas privadas (Glencore, CGG Trading, 

Consórcio Crescimento e NovaAgri), com investimento de 

aproximadamente R$ 500 milhões, com capacidade de arrecadação 

oriundo de arrendamento de 6 milhões por ano; 
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Construção do TEGRAN � 161.308 m2 

 

 Operacionalização do Berço 100 no Porto do Itaqui, com movimentação 

de carga de 750.116 toneladas; 

 

 

 

 

 

 

Berço -100 em operação 

 

Aquisição de SCANNER (Raio X de containers) adquirido com investimento 

de 8,5 milhões para área primária do Porto do Itaqui; 

Aquisição de máquinas, software e equipamentos de TI envolvendo 

recursos da ordem de R$ 7 milhões tornando o Porto do Itaqui mais 

moderno tecnologicamente. 

Elaboração do projeto básico para construção da Casa Ecológica E�ciente 

do Maranhão do bioma Amazônia.  
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Construção de 16 Hospitais de 20 Leitos nos municípios de: São João do 

Sóter, Primeira Cruz, Bernardo do Mearim, Lago do Junco, Tu�lândia, Ol ho 

D�água das Cunhãs, Presidente Vargas, Benedito Leite, Mirador, Itaipava 

do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Matinha, Santana do Maranhão, Ribamar 

Fiquene, Campestre do Maranhão e Água Doce do Maranhão; 

Construção de 02 Hospitais de 50 Leitos nos municípios de Timbiras e 

Monção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fachada Principal � Hospital de Bernardo do Mearim                 Fachada Principal � Hospital de Junco do Maranhão 

 

Aquisição de um micro-ônibus de 26 lugares para apoiar as ações da 

SEMA, principalmente as de educação ambiental. 

Realização de 12 cursos com capacitação de 444 gestores e agentes sociais 

em Segurança Alimentar e Nutricional � SAN, abrangendo os municípios: 

Zé Doca, Pinheiro, Pedreiras, São Luís, Santa Inês, Cururupu, Chapadinha, 

Imperatriz, Presidente Dutra, Balsas e Codó; 
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Avaliação do estado nutricional de 2.057 pessoas por meio de pesagem, 

medição de altura e IMC e orientação nutricional e 5 localidades na ilha; 

Realização de 03 palestras destinadas a 150 clientes e comerciantes 

informais do Anjo da Guarda em parceria com SEBRAE sobre boas práticas 

de fabricação de alimentos e empreendedorismo; 

Distribuição de 626 cestas básicas totalizando 13.772 toneladas atingindo 

313 famílias de 10 comunidades indígenas  do município de Amarante,tais 

como: Governador, Riachinho, Nova, Monte Alegre, Rubíacea, Água Viva, 

Borges, Barriguda, Faveira e Nova Maracujá; 

Capacitação de 126 pessoas nos seguintes cursos: horticultura irrigada, 

associativismo, educação alimentar e nutricional, armazenamento e 

conservação de pescado no município de Colinas; 

Implantação de 02 restaurantes populares nos bairros Sol e Mar e Coroado 

com  fornecimento de 1.000 refeições / dia; 

 

 

 

 

 

Restaurante Popular 

 

Fornecimento de 415.388 refeições através de 04 restaurantes populares 

nos bairros: Cidade Olímpica, Anjo da Guarda, Sol e Mar e Coroado; 

Implantação de 01 Cozinha Comunitária com 32 pessoas capacitadas  em 

manipulação de alimentos, no Centro Social Urbano do Bequimão. 

 

Regularização Fundiária em área tradicionais de 53.869, bene�ciando 992 

famílias com emissão de 475 títulos individuais e 10 comunitários, 

abrangendo 39 municípios de Barreirinhas e Santa Quitéria do Maranhão; 
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Regularização fundiária em áreas remanescentes de quilombos, 

bene�ciando 707 famílias com 14 títulos comunitários em uma área de 

6.684 há, abrangendo os municípios de: Matinha, Pedro do Rosário, Viana, 

São Vicente Férrer, Icatú e Olinda Nova do Maranhão; 

Realização de cadastramento e recadastramento de 4.979 famílias 

assentadas e implantação de 07 Projetos de Assentamento - PA 

bene�ciando 350 famílias; 

Assentamento de trabalhadores rurais bene�ciando 720 famílias. 

Assistência técnica a 92.382 agricultores familiares por meio de atividades 

de ATER; 

Elaboração de 15.801 projetos do PRONAF; 

Elaboração de 153.587 Declarações de Aptidão ao PRONAF � DAP�S, 

sendo: 150.251 emitidas pelo AGERP, 2.730 pela GISP e 606 pelo ITERMA , 

proporcionando ao agricultor familiar o acesso às linhas de crédito junto às 

Instituição Financeiras; 

Distribuição de 943.69 toneladas de sementes, sendo 301t  de feijão 

caupi; 270 t de arroz, 372 t de milho e 690 kg de semente hortaliças,, 

bene�ciando 19 municípios, bene�ciando 167.160 produtores; 

Realização de 15.928 adesões ao programa Garantia Safra para o ano 

agrícola 2012/2013; 

Capacitação de 269 agricultores familiares e 109 técnicos; 

Realização de ações de fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais 

bene�ciando 704 famílias de agricultores familiares; 

Realização de 25 eventos entre Feiras, Exposições Agropecuária e Dias de 

Campo com a participação de 1.348  pessoas dentre técnicos, agricultores 

familiares, aquicultores, piscicultores  e demais produtores; 

Consolidação de 02 projetos agrícolas atendendo 200 famílias de 

quilombolas, 01 horta irrigada com área de 02 há e implantação de  01 

viveiro para produção de mudas. 
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2 ha de horta irrigada - projeto quilombola. 

 

Promoção artística e cultural através de apoio �nanceiro a 227 projetos de 

manifestações culturais bene�ciando 82 municípios, com destaque para 

sendo 51 projetos no evento de São João e 58 de Carnaval, superando a 

meta alcançada em 2012; 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

              Apoio a projetos culturais Carnaval - 2013                      Apoio a projetos culturais São João - 2013 

 

Aprovação de 135 projetos, dos quais 40 receberam recursos proveniente 

da Lei de Incentivo à Cultura; 

Realização de 123 atividades executadas pelos equipamentos culturais, tais 

como: Concertos, Cursos e Fóruns atingindo um público de 1.690 pessoas; 

Distribuição de kits de equipamentos e materiais para dar suporte às 

bibliotecas públicas de 20 municípios; 
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Realização da 3ª Conferência Estadual de Cultura do Maranhão com a 

participação de 133 municípios, 688 participantes, sendo 460 delegados 

que elegeram 51 propostas para a etapa nacional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenária de abertura da 3ª Conferência Estadual de Cultura 

Realização da 5º Conferência Estadual das Cidades e Regionais com a 

participação de representantes do poder público e a sociedade civil com a 

presença de 15.000 pessoas abrangendo 217 municípios; 

Remanejamento e reassentamento de mais de 3.000 famílias por meio do 

Projeto PAC Rio Anil; 

Assistência a 620 famílias do Projeto PAC Rio Anil por meio de pagamento 

de 8.480 parcelas de Aluguel Social;  

Regularização fundiária de 212 unidades habitacionais no bairro da Vila 

Cafeteira no Município de Imperatriz onde foram entregues 212 títulos e 

escrituras de imóveis. 

 

Alfabetização e aceleração de 18.906 crianças e jovens em 64 municípios 

pelo programa Alfa e Beto e 14.075 em 84 municípios pelo programa Se 

Liga e Acelera; 

Orientação Vocacional a 5.000 alunos do 3º ano do Ensino Médio; 
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Instalação de 30 salas de aula em parceria com a UNIVIMA com a 

�nalidade de oferecer Ensino Médio regular a mais de 900 alunos de 

forma interativa; 

Capacitação de 5.825 pro�ssionais de educação nas áreas de gestão 

escolar, avaliação externa, tablets, bibliotecas, livros didáticos e outras 

mídias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinamento de professores � entrega dos tablets 

 

Formação Continuada de 6.263 alunos, 1.107 professores e 122 técnicos 

em diversas modalidades;  

Realização de 28 Conferências Intermunicipais de Educação (COMAE's)  e  

Conferência Estadual de Educação,  resultando na elaboração e entrega de 

proposta do Plano Estadual de Educação totalizando um público de 10.946 

pessoas; 

Integração dos serviços de Transporte Escolar para 4.718 alunos de 80 

escolas da Rede Estadual em 13 municípios; assim como, 55.235 alunos de 

793 escolas da Rede Municipal em 211 municípios; 

 Alimentação escolar indígena, bene�ciando 15.247 alunos e outras 283 

escolas atingindo 19 municípios; 

Conclusão de 03 estabelecimentos penais com capacidade de 266 vagas 

para apenados, sendo 102 em Chapadinha, 65 em Rosário e 99 em 

Centro de Triagem de Pedrinhas/São Luis; 
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Aquisição de equipamentos para 03 estabelecimentos penais: Chapadinha, 

Rosário e Centro de Triagem de Pedrinhas/São Luis; 

 Atendimento de 4.792 apenados e egressos pelo sistema prisional. 

 

Aquisição de 2 ônibus adaptados para atendimento de trabalhadoras rurais 

em situação de violência com assistência em segurança, saúde social e 

acolhimento, assim como, orientação de emprego e renda em parceria 

com a Secretaria de Direitos Humanos; 

Aquisição de móveis e equipamentos de informática da rede de 

atendimento à mulher em situação de violência da Região Metropolitana 

de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar; 

Formação de mais de 1.700 multiplicadoras (trabalhadoras rurais) de 52 

municípios dos Territórios da Cidadania nas temáticas da violência contra a 

mulher e da inclusão econômica por meio do Bloco da Trabalhadora Rural; 

 

Aprovação de 16 projetos produtivos, bene�ciando 1.595 mulheres jovens, 

adultas e idosas para inclusão nos setores de indústria e serviços, tais 

como: apicultura, gastronomia, artesanato, pani�cação, moveleiro, vime, 

sabonetes, detergentes, velas e beleza; 

Realização de o�cinas de gastronomia brasileira e internacional, 

empreendedorismo, aproveitamento de alimentos, etiqueta à mesa e 

postura pro�ssional, bene�ciando aproximadamente 300 mulheres de 

baixa renda  através do projeto �Temperando Sonhos�;  

Realização dos XLI Jogos Escolares Maranhenses - JEMs 2013, com 57.400 

alunos/atletas e 1.300 escolas participantes de 78 municípios; 

Capacitação de 1.000 agentes multiplicadores em esporte e lazer, através 

do Projeto Maranhão Feliz realizando a capacitação em 9 municípios, 

envolvendo 60.000 participantes. 
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Implantação da Unidade de Segurança Comunitária � USC na Vila Luizão 

em São Luís reduzindo a criminalidade no bairro e adjacências em 90%; 

USC- Cidade Olímpica 

Implantação de 2 Quartéis do Corpo de Bombeiros Militar Operacional nos 

municípios de Timon e Bacabal;

Aquisição de bens para reaparelhamento do Sistema de Segurança com 

aquisição de 13 veículos caracterizados cabine dupla para PM-MA; 02 

ambulância, 01 desencarcerador, 09 rádios transceptor no Corpo de 

Bombeiros; 01 caminhão de combate a incêndio e 01 escada magirus para 

o Corpo de Bombeiros de Imperatriz - Ma;

 Ampliação da Frota da Polícia Militar 

 

Realização de 11.030 operações na prevenção e repressão da violência e 

criminalidade 

Aparelhamento do Corpo de Bombeiros de Imperatriz - 

Escada Magirus 6
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Ampliação, reforma, adequação do Instituto de Identi�cação de São Luís; 

das Delegacias do 4º DP no Bairro dos Vinhais, Polícia Civil de Peritoró e 

Polícia Civil de Barreirinhas;

Distribuição de 58.761 cestas básicas em 69 municípios; 

Atendimentos a 5.400 ocorrências registradas pelo CIOPS através da 

emergência 193;

Realização de 08 cursos de capacitação com um público de 178 bombeiros 

e 02 cursos de formação de soldados e o�ciais com a participação de 197 

bombeiros; 

Distribuição de água em carros pipas em 69 municípios em situação de 

emergência; 

Realização do Curso de Formação para 2.000 policiais militares, 150 

bombeiros 341 policiais civis, 45 peritos, 14 médicos-legistas, 09 

Farmacêuticos Legistas, 12 Odontolegistas e16 Auxiliares de Perícia Médico 

Legal para ingresso no Sistema de Segurança;

 

 

 

 

 

 

 

 Cerimônia de Formatura dos policiais militares e civis concursados 

Realização de 60 campanhas de Educação para o Trânsito;

 Emissão de Licenciamento de 862.974 veículos;

Concessão de 211.660 Carteiras de Habilitação de Condutores.

 

Ampliação e credenciamento de 66 novas equipes, sendo 22 de Saúde da 

Família, 42 do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e 02 da Saúde Fluvial; 
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 Ampliação de credenciamento de 223 novos Agentes Comunitários de 

Saúde;  

Construção de 205 unidades básicas de saúde, 524 ampliações e 166 

reformas cadastradas no SISMOB; 

Habilitação de 98 Pólos de Academia da Saúde; 

Realização de capacitações nas ações de promoção e prevenção na área 

de saúde com 119 pro�ssionais capacitados, bene�ciando 164.483 

pessoas idosas; 

Realização da O�cina para Implantação dos Comitês de Prevenção de 

Mortalidade Materna, Infantil e Fetal; sensibilização e capacitação de 

gestores e pro�ssionais de saúde para a investigação do óbito materno, 

infantil e fetal, bene�ciando 2.539.653 pessoas; 

Distribuição de 21.668.000 unidades de preservativo masculino atingindo 

217 municípios; 

Distribuição de 8.262 latas de leite para crianças expostas ao HIV/AIDS; 

Realização de atendimento a 3.636 usuários e acompanhantes pelo 

Programa Tratamento Fora do Domicílio;  

Realização de atendimento a 6.562 pessoas com vigilância, prevenção e 

controle, sendo que 443 são Leishmaniose Visceral, 2.157  Tuberculose e 

3.962 eliminação da Hanseníase; 

Distribuição de 4.070 kits Imunobiológicos para prevenção e controle de 

doenças; 

Inspeção de 1.330 e 708 licenciamentos de estabelecimentos cadastrados; 

Capacitação de 424 pro�ssionais em 176 municípios, sendo 40 municípios 

como multiplicadores sobre prática desejáveis no uso de medicamentos e 

outros produtos sujeito a ação da Vigilância Sanitária, assim como 384 em 

ações de VISA;  

Realização de atendimento a 139.553 pessoas com medicamentos 

especializados e de alto custo, 217 municípios atendidos com 

medicamentos de atenção básica; 

Realização de 1.073.062 de atendimento nas 10 UPA�s, sendo 05 na 

região metropolitana de São Luís e 05 no interior do Estado; 

Realização de 52.234 Internações e 72.266 cirurgias nos Hospitais da Rede 

Estadual; 
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Realização de 14.146.762 procedimentos ambulatoriais realizados nas 

Unidades da Rede Estadual;  

Implantação de 788 novos leitos hospitalares; 

Habilitação de 183 novos leitos de UTI;  

Coleta de 71.796 de bolsas de sangue realizadas pela HEMOMAR; 

Realização de 1.039.705 exames pela HEMOMAR;  

Realização 6.179 atendimentos médicos em parceria com 16 municípios 

por meio da unidade móvel do laboratório de tecnologia social Viva Mulher 

incluindo exames preventivos de câncer do colo do útero, vacinação, testes 

rápidos de HIV; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sala de Parto                                                                          Centro Cirúrgico 

 

Promoção de 20 eventos cientí�cos e tecnológicos em parceria com a 

UNIVIMA, com a participação de tais como: Workshop de Energias do Mar; 

Workshop Infovias � Tecnologias e Modelos de Negócios; Semana Nacional 

da Ciência e Tecnologia, em São Luís;  Semana Nacional da Ciência e 

Tecnologia, no interior;  Evento de validação da proposta �nal de Lei 

Estadual de Inovação; Promoção de Fórum CONSECT/CONFAP com um 

público aproximado de 60.283 pessoas entre visitantes e participantes; 

Divulgação de 20  produções cientí�cas e tecnológicas em parceria com a 

UNIVIMA; 

Quali�cação de 140.000 jovens e adultos, através de cursos de 

quali�cação pro�ssional e de nível técnico pelo Programa Maranhão  

 

6
4



Pro�ssional por meio das Instituições de Ensino parceiras nas diversas 

áreas do conhecimento: humana, exata e saúde; 

Instalação de mais de 52 antenas de retransmissão do sinal das aulas de 

pro�ssional da UNIVIMA em diferentes pontos de acesso 

em todo o Estado totalizando 177 antenas de retransmissão perfazendo 

um total de 97.793 mil alunos atendidos; 

Realização da Reunião Anual da SNCT (Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia), promovida como forma de integração academia-sociedade, 

como ferramenta de desenvolvimento social e cientí�co, em nosso Estado 

com um público participante e visitante de mais de 60.000 pessoas; 

Atendimentos de 9.086 entre jovens e adultos pelo Programa de Estágio 

�Viva Primeiro Emprego�; 

Realização da I Feira de Estágio e Emprego do Estado do Maranhão, com 

a participação de mais de 20.000 participantes e visitantes envolvendo 

estudantes, professores e empresários com o apoio do Sistema S  

Concessão de 12.257 bolsas em 2013 com média mensal de 1021 bolsas, 

915 auxílios de apoio as atividades de pesquisa e 146 projetos; 

Difusão e Inclusão Social em Ciência, tecnologia e Inovação � C,T& I em 

mais de 100 eventos; 

Formação de 88.700 de pro�ssionais de ensino de graduação superior e 

665 em pós-graduação em diferentes áreas cientí�cas e tecnológicas; 

Conclusão de cursos de Pós-Graduação para mais 665 pro�ssionais; 

 

Realizados de  atendimentos pelo Viva Cidadão nas 17 

Unidades de Atendimento, �xas e móveis, abrangendo 206 municípios do 

Estado, além das ações realizadas em parceria com outros poderes, 

alcançando um índice de aprovação pela clientela de 99,26%; 

 Realização de mais de 35.000 atendimentos aos consumidores pelo 

Procon, nos município de São Luís, Caxias, Balsas e Imperatriz otimizados 

através da implementação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

(SINDEC) e do DISQUE PROCON 151; 

Bene�ciados 2.755 pessoas nos dois Centros de Atendimento às Vítimas de 

Violação dos Direitos Humanos (Açailândia e Timon), e do Projeto de 
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Atendimento e Inclusão Social de Adolescentes e Jovens Egressos do 

Trabalho Escravo (Açailândia), através das parcerias �rmadas com as 

ONGs Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Cármen 

Bascarán e Associação Daniel Comboni; do PROVITA, do Núcleo de 

Acompanhamento da Vítimas de Trá�co de Pessoas, do RCN, da Ouvidoria 

dos Direitos Humanos, da Ação Maranhão Sem Homofobia e do Programas 

estadual de Defensores; 

Capacitação e sensibilização de 5.963 maranhenses da zona urbana, rural, 

quilombola e indígenas de 87 municípios em relação às temáticas: 

erradicação do trabalho escravo adulto e infantil, proteção a vítimas dos 

direitos humanos, reestruturação da política estadual antidrogas (crack é 

possível vencer), população em situação de rua, acessibilidade a pessoas 

com de�ciências, Plano Viver Sem limites, Erradicação de Subregistro de 

nascimento e acesso à justiça; 

Implantação da Central Estadual de Interpretação de Libras (CIL); de 09 

Planos Municipais de Enfrentamento à Violência Sexual por meio das ações 

do PAIR; do Programa �Maranhão sem Homofobia� e aprovação do Plano 

Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais do Maranhão; 

Realização de atendimento de 2.397 adolescentes em con�ito com a Lei 

através da execução das medidas socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade, sendo potencializada a prestação de serviço com a 

suplementação de R$ 263.266,80 oriundos de doações do Instituto 

ALUMAR e outras doações alocadas pelo Fundo Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CEDCA), que passarão a contar com mais 

oportunidades de quali�cação pro�ssional dentro e fora das unidades da 

FUNAC; 

Realização de atendimento de 7.467 pessoas em situação de 

vulnerabilidade e risco social por meio do co�naciamento de CRAS, CREAS, 

Medidas Socioeducativas em meio aberto estadual para 117 municípios 

maranhenses com menores IDH do Estado; 

Capacitação de 2.953 técnicos, pro�ssionais de diversas áreas de 

conhecimento, estudantes, e operadores do Sistema Único de Assistência 

Social através da ação da realização de Encontros Regionalizados, 
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Municipalizados, O�cina de Trabalho em 139 municípios distribuídos em 

11 regiões de planejamento; 

Reforma de 2 Instituições de acolhimento institucional de alta 

complexidade de longa permanência (Solar do Outono) e de Casa de 

Passagem temporária (Casa da Criança, do Adolescente e do Idoso), 

possibilitando um atendimento quali�cado e mais humanizado a idosos, 

crianças e adolescentes (com e sem referência familiar).  

                           
 
              

                                     

 

 

Normalização, regulamentação e homologação do gás extraído e 

transportado pela Companhia Maranhense de Gás � GASMAR, destinado à 

geração de energia elétrica; 

Implantação do Projeto de Virtualização de Documentação Pública e 

Implantação de 5 Processos na SEPLAN / SEGEP;   

Distribuição de 70 scanners às Secretarias de Estado;  

Digitalização de 21 milhões de documentos;  

Realização do Cadastramento de 99 mil servidores;  

Realização de concursos públicos para o Sistema de Segurança Pública;  

Automatização e Informatização do processo de concessão de matriculas e 

progressões; 

Inauguração de novo Centro Ambulatorial do Hospital do Servidor - HSLZ, 

descentralização do atendimento e ampliação dos serviços do HSLZ; 

Modernização do Sistema de Apoio a Concessão de Aposentadorias e 

Pensões (EASYPREV); 

Realização de 02 leilões públicos de veículos e bens inservíveis do Estado; 

Implantação do novo Sistema de Gestão de Controle de Frotas 

(SIGFROTAS); 

Implantação do Sistema de Pregão Eletrônico pela internet; 

Capacitação de 3.832 servidores pela Escola de Governo - EGMA; 
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Implantação de nova sede da Escola de Governo do Estado - EGMA, com 9 

salas de aula, laboratório de informática e amplo estacionamento, 

instalada na Areinha; 

Conclusão da proposta da Lei de Inovação Tecnológica; 

Lançamento do Edital de incentivo à pesquisa e à formação de recursos 

humanos na área de corrosão; 

Interligação do CETECMA � Praia Grande e do Estúdio UNIVIMA à Rede 

Nacional de Pesquisa (RNP); 

Participação de 06 técnicos na elaboração do Plano de Ciência, Tecnologia 

e Inovação para a Amazônia, em conjunto com o CGEE e demais Estados 

da Amazônia Legal; 

Inclusão do Projeto Pólo Tecnológico do Centro Histórico no PAC � Cidades 

Históricas em parceria com a SECMA e IPHAN; 

Realização da reunião anual da SNCT (Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia), promovida como forma de integração academia-sociedade, 

como ferramenta de desenvolvimento social e cientí�co, em nosso Estado, 

com um público participante e visitante de mais de 60.000 pessoas; 

Ampliação das Parcerias Públicas e Privadas de Quali�cação Pro�ssional 

através do mapeamento permanente de parcerias de formação e 

investimentos nos 84 municípios participantes do programa; 

Contratação de Consultoria Internacional ao Programa Maranhão 

Pro�ssional realizada pelo diretor de pesquisa da Prefeitura de Boston 

(EUA) visando introduzir metodologia de avaliação Programa; 

Implantação do projeto pedagógico e dos programas das disciplinas dos 

Cursos oferecidos pelo Instituto Pobres Servos da Divina Providência, com 

sede no bairro da Cidade Operária, em São Luis/MA em parceria com a 

VALE/IFMA; 

Elaboração de projeto para construção de um banco de dados com toda a 

produção de conhecimento do Estado e projeto para desenvolvimento de 

alfabetização cientí�ca nas escolas;  

Manutenção dos 19 espaços de esporte e lazer, com importância especial a 

manutenção da maior Praça Esportiva do Estado, o Estádio Castelão que 

foi palco de jogos decisivos para a ascensão do Sampaio Correa à 2ª 
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Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, com público de 32 mil 

torcedores por partida; 

Implantação de 5 núcleos de esporte e lazer nos municípios. 

 

Realização de 5 Seminários de Prevenção ao Uso de Drogas, com 

professores, jovens e adolescentes da faixa de prevenção primária e 

secundária, e familiares, com distribuição de materiais didáticos para mais 

de 500 famílias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminário em Colinas 

 

Orientação a Prefeitos quanto à criação dos Conselhos Municipais 

Antidrogas e Comitês Escolares de Políticas sobre Drogas, já instalados em 

20 municípios; dentre estes,: Imperatriz, Barra do Corda, Balsas, Raposa, 

Paço do Lumiar, Ribamar, Colinas e Cur urupu, dentre outros municípios. 

 

Capacitação e assessoramento a 242 lideranças comunitárias para 

reconhecer, valorizar a importância da sua identidade étnico racial, e na 

atuação como agentes formadores de opinião, nas 38 comunidades 

remanescentes de quilombos, em 21 municípios; 
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Realização de assessoria a 04 comunidades remanescentes de quilombos 

na elaboração do histórico social da comunidade para processo de 

certi�cação junto à Fundação Cultural Palmares/FCP, envolvendo 66  

lideranças comunitárias, em 04 municípios; 

Execução do Projeto Fortalecimento da Política de Promoção da Igualdade 

Racial, na reestruturação da gestão da política de promoção da igualdade 

racial a 1.001 gestores público, técnicos e agentes sensibilizados em 58 

municípios; e capacitação de 50 gestores  em 41 municípios;  

Realização de assessoria a 80 municípios, sendo 43 na realização das 

Conferências Municipais e Regionais de Programa da Igualdade Racial, 

envolvendo 4.453 participantes e 37 no Fórum Estadual Mulheres de Axé e 

à Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde/RENAFRO, com 168 

participantes; 

Capacitação de assessores e gestores municipais sobre o Sistema Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial e Signi�cado das Conferências enquanto 

Espaços de Participação, envolvendo 37 municípios; 

Capacitação, sensibilização e mobilização de 52 pro�ssionais para inclusão 

do direito à preservação da identidade étnico cultural nas práticas de 

atendimento aos adolescentes negros em situação de vulnerabilidade e 

risco, em 5 municípios; 

Participação de 175 pessoas na Semana dos Povos Indígenas, realizada em 

parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, sendo 140 representantes 

dos povos indígenas: (9 Awá-Guajá,  11 Gavião, 48 Guajajara, Ka�Apor, 

29 Kanela, 7 Krenjê 20 Krikati) dos municípios de Amarante, Barra do 

Corda, Bom Jardim,  Lajeado Novo, Montes Altos, Sítio Novo e Zé Doca); 

06 representantes das Instituições (COAPIMA, COIAB, SECMA, SEIR, 

CPHNAMA E FUNAI)  e 08 O�cineiros; 

Capacitação de 34 líderes religiosos dos Terreiros Rainha do Mar e Portal 

da Encantaria; 

Fomento ao empreendedorismo negro; participação de aproximadamente 

3.155 pessoas da I Feira de Cultura Afro-Brasileira: realizada em São Luís 

em parceria com a Fundação Cultural Palmares- FCP;

Realização de ação de fortalecimento da identidade étnico racial e da 

convivência familiar e comunitária a 934 estudantes de escolas públicas e 
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privadas, municipal e estadual, para a valorização da identidade étnico-

racial e para o combate ao racismo; 

Realização da 1ª Semana do Bebê Quilombola no Município de Bequimão  

envolvendo 850 pessoas (crianças, jovens e adultos), integrantes de 375 

famílias moradoras nas comunidades negras rurais quilombolas 

certi�cadas: Ariquipá, Macapá, Rio Grande, Santa Rita, Ramal do 

Quindiua, Mafra, Sibéria, Pericumã, Juraraitá e Conceição, em parceria 

com UNICEF, Fundação Josué Montello e Governo Municipal de Bequimão. 

Participação nas atividades realizadas durante o Governo Itinerante na 

área social em 69 municípios em parceria com os diversos órgãos do 

estado, tais como: Saúde, Agricultura, Pesca, Meio Ambiente, Viva 

Cidadão, Cultura entre outras; 

Realização de atendimento de demandas a 75 grupos da Sociedade Civil 

organizada, incluindo-se os Consórcios Públicos Municipais; 

Articulação e Participação do Governo Itinerante pelos 217 municípios;  

Atendimento de 493 demandas, solicitadas pelos Senadores, Deputados 

Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, Prefeitos e lideranças políticas; 

Acompanhamento de 125 audiências da Governadora com parlamentares, 

prefeitos, empresários, lideranças sindicais, representantes de entidades de 

classe e autoridades internacionais; 

Encaminhamento de 2.186 pleitos e/ou demandas apresentadas por 

parlamentares, prefeitos, empresários, lideranças sindicais, representantes 

de entidades de classe e autoridades federais, estaduais e municipais; 

Encaminhamento de 1.911 pleitos e/ou demandas apresentadas por 

parlamentares, prefeitos, empresários, lideranças sindicais, representantes 

de entidades de classe e autoridades federais, estaduais e municipais; 

Levantamento �in loco� de dados e informações de planejamento e ações 

estratégicas e políticas em 54 municípios. 

7
1



Obtenção de economia no valor de R$ 555.603.486,31 correspondente a 

diferença entre o valor estimado nos processos oriundos dos órgãos e o 

valor adjudicado pela Comissão, em um total de 301 licitações realizadas 

no período de janeiro de 2013 a Novembro de 2013; 

Realização de capacitação sobre �Licitações e Contratos Administrativos� 

para Pregoeiros, Membros das Equipes de Apoio, Presidente e Membros 

das Comissões Setoriais de Licitações e servidores das Assessorias Jurídicas 

dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do Maranhão 

com a participação de  aproximadamente 1.000 servidores; 

Capacitação de 09 técnicos, sendo: 01 no curso de Contabilidade aplicada 

ao Setor Público e 08 no Curso de Elaboração de Termos de 

Referência/Projetos Básicos e Contratos Administrativos; 

Participação de 43 servidores em capacitação sendo: 10 técnicos em 

Seminários Maranhense de Licitações e Contratações Públicas, 7 técnicos  

no  Seminário Nacional de Alterações e Aditivos aos Contratos 

Administrativos, 26  servidores Seminário Nacional de Sistema de Registro 

de Preços; 

Realização de acompanhamento de 235 atividades legislativas, incluindo-

se mapeamento das votações e elaboração de relatórios acerca dos 

debates em plenário e encaminhamentos de projetos de interesse do poder 

executivo. 

 

Divulgação dos principais eventos do Estado, a saber: Réveillon; Carnaval; 

Encontros do Governo do Estado com a Sociedade Civil; JEMS; Aftosa; 

Dengue; Fóruns Regionais de Cultura; Comunicados; Festa da Juçara; 

Festejo de Nossa Senhora da Conceição; Publicização das Melhorias na 

Infraestrutura; Semana de Música; Semana de Teatro; Exposições 

Agropecuárias; Combate às Drogas; Combate ao Trabalho Infantil; 

Segurança no Trânsito; Festejos de  São João;  Fomento ao Esporte e 

Lazer; 
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Divulgação de ações comemorativas de diversos temas: Semana da Cultura 

Popular, Festival da Melancia, Campanhas Sagrima/Aged, Segurança 

Pública, Valorização do Servidor, Programa Biodiesel, Educação,

Acessibilidade (direitos humanos), Dia do Professor; Mês da Criança 

Criação de Anúncio de Datas Comemorativas, Ações de Comunicação no 

Esporte e Eventos Estudantis, Pró-Jovem, Jogos de Verão do Sul do 

Maranhão, Seminário de Prestação de Contas; Campanha Dia do 

Professor; Campanha do mês da Criança; Viva Comunicação. 

Aquisição de um micro-ônibus para apoiar as ações da SEMA, 

principalmente as de educação ambiental. 

Elaboração da infraestrutura tecnológica e Implantação do Sistema 

Informatizado de Gerenciamento de Licenciamentos e Autorizações 

(SIGLA);

Realização da IV Conferência Estadual de Meio Ambiente, e 11 Regionais 

que debateu a política de Resíduos Sólidos no Ma, atingindo um público 

3.150 participantes abrangendo os seguintes municípios: Chapadinha, 

Itapecuru Mirim, Barra do Corda, Presidente Dutra, Santa Inês, Bacabal, 

Caxias, Balsas, Imperatriz, Pinheiro e São José de Ribamar;

Participação na IV Conferência Nacional de Meio Ambiente, com a 

presença de 40 delegados eleitos na Conferência Estadual, com 

apresentação de 20 propostas do Estado, das quais 13 foram aprovadas, 

com destaque à geração de trabalho e renda através de resíduos sólidos 

(lixo) e de redução de impacto ambiental;

Realização do Dia Mundial de Limpeza das Praias �Clean Up the World: Na 

edição de 2013, bateu o record nacional de participação com 5 mil 

voluntários e foram recolhidos 4.777kg de resíduos. O evento foi realizado 

também em Barreirinhas, Icatu, Colinas e Paço do Lumiar;
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Mutirão de limpeza 

Emissão de mais de 4.300 licenças na área de empreendimentos 

industriais e atividades utilizadoras de recursos ambientais;

Emissão de mais 1.300 autorização de manejo e supressão vegetal e 

licenças de empreendimentos agrossilvopastoril;

Emissão 1.275 documentos, dentre outorgas de direito de uso de água 

super�cial e subterrânea, dispensas de outorga, autorizações para 

perfuração de poço tubular, outorgas para lançamento de e�uentes;

Realização de 593 procedimentos de monitoramento das condicionantes 

estabelecidas no licenciamento, através de visitas e Relatório de 

Monitoramento entregues pelos empreendedores;

Realização de 68 testes mensais de Balneabilidade de praias e rios em 

parceria com a Secretaria de Estado de Saúde � SES, através do 

Laboratório Central de Saúde Pública � LACEN/MA;

Realização de �scalização ambiental com aplicação de 697 autos. Destes, 

466 resultaram em punição pecuniária, no total de R$ 9.169.327, que 

estão em processo de cobrança;

Consolidação do Sistema Estadual de Educação Ambiental com a 

realização da formação em 12 municípios, alcançando um total de 520 

pessoas capacitadas como agentes multiplicadores ambientais;

Realização do evento de lançamento para implantação do Cadastro 

Ambiental Rural no Maranhão � CAR/MA, pactuado com o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do projeto 

�nanciado pelo Fundo Amazônia. São R$ 20 milhões aprovados e que 

serão investidos no Estado na implementação do CAR, na elaboração de  
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Planos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas e no 

fortalecimento institucional e melhoria da gestão da SEMA;

Implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Foram 

bene�ciadas: Lagoa da Jansen (Projeto de revitalização e construção da 

Unidade de Policiamento da Lagoa em parceria com a Secretaria de 

Segurança), APA do Upaon-Açu (Estudos para o Plano de Manejo), APA do 

Itapiracó (Projeto de construção do Complexo Ambiental), APA do 

Maracanã (Projeto de educação Ambiental), APA da Baixada Maranhense 

(Projeto de construção do Complexo Ambiental  em Pinheiro), Parque do 

Bacanga (construção da Sede do BPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Revitalização da Lagoa          Parque do Mirador 

 

Criação de Comitês de Bacia Hidrográ�ca dos rios Munim e Mearim, um 

marco importante para a gestão de recursos hídricos do Maranhão que 

favorece a gestão participativa e e�caz das bacias, possibilitando a 

elaboração de políticas de conservação e uso sustentável, em médio e 

longo prazo, do plano de gestão das bacias com participação dos usuários 

e do estabelecimento de mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos 

das duas bacias, dentre outras medidas; 

Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento de 

Licenciamentos e Autorizações (SIGLA) para emissão de licenças e 

autorização por  meio eletrônico; 

Realização de parceria com a Pró-Vida Brasil (OSCIP) para Gestão 

Compartilhada do Parque Estadual do Mirador, assim como com o Instituto 

IBRAPP, para desenvolvimento do projeto Agentes do Verde, para 

capacitação de 70 jovens em educação ambiental; 
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Seleção de Projetos de ONG�s e OSCIPS nas áreas de educação ambiental, 

tratamento de resíduos sólidos e de gestão de recursos hídricos, 

bene�ciando 50 pessoas por projeto bene�ciando em torno de 300 

pessoas. 

Captação através de contratação de recursos do Programa Viva Maranhão 

no valor de R$ 3,8 milhões de reais junto ao BNDES; 

Execução do Projeto de Re�nanciamento dos Resíduos das Dívidas ao 

amparo das Leis 8.727/93 e 9.496/97, totalizando um montante de 

aproximadamente de R$ 1,5 bilhão de reais; 

Implantação do Projeto Infovia - Viva Internet, instalado em várias 

localidades de São Luís tais como: Litorânea, Praia Grande, Lagoa da 

Jansen, Liberdade, Vila Luisão, Madre Deus, Coroadinho, etc; 

Elaboração e disponibilização de ferramenta na Web do Painel de 

Indicadores do PPA 2012-2015 hospedado no site da SEPLAN;   

Inclusão do anexo de Emendas Parlamentares na Lei Orçamentária Anual � 

LOA;  

Produção de estudos e pesquisas socioeconômicos e ambientais referentes 

ao: Produto Interno Bruto (PIB) estadual e municipal, Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IDM), Conjuntura Econômica do Estado, Cesta 

Básica, Extrema Pobreza, Situação Ambiental dos Municípios Maranhenses 

e Saneamento Básico; 

 Elaboração e publicação de 30 estudos e pesquisas em meios impresso e 

digital, com tiragem de 500 exemplares por documento; 
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Elaboração de mapas e pesquisas sobre estudos territoriais referentes a: 

rede�nição  dos Limites e Divisas dos Municípios Maranhenses, 

Enciclopédia dos Municípios, Atualização da Base Cartográ�ca do Estado; 

Execução parcial do Projeto do Macrozoneamento Ecológico � Econômico 

do Estado do Maranhão (MACROZEE/MA) na escala de 1:1.000.000; 

Elaboração do Termo de Referência para execução do Zoneamento 

Ecológico � Econômico do Estado do Maranhão (ZEE/MA) na escala de 

1:250.000. 

 

Realização de 180 procedimentos de auditoria sendo: 68 referentes ao 

exercício de 2013 e 112 às prestações de contas do exercício 2012;  

Capacitação de 42 servidores nas áreas de: auditoria, licitações e 

contratos, gestão de pessoas, informática, contabilidade e controle interno.  

Realização de 4.815 defesas judiciais; 6.636 representações e 137 pessoas 

capacitadas; 

Instauração de processos de caráter sigiloso e apuração de 22 denúncias. 

Crescimento real da arrecadação dos tributos estaduais em 2013, no 

percentual de 7,5% acima da variação da in�ação anual, em comparação 

com o ano de 2012 e superior ao previsto no PPA. Resultado obtido sem 

elevação da carga tributária para empresas, apenas reduzindo os índices 

de evasão. Total da arrecadação em 2013 R$ 4,8 bilhões; 

 O resultado de arrecadação compensou parcialmente as perdas com as 

receitas do Fundo de Participação do Estado - FPE e auxiliou na 

manutenção da capacidade orçamentária do Governo do Estado para 

operar os serviços públicos e custear despesas em benefício da população; 

Expansão do Programa Viva Nota que alcançou a marca de 170 mil de 

cidadãos/consumidores cadastrados. Foram liberados R$ 10 milhões em 

créditos para os consumidores cadastrados. Deste total, R$ 7,3 milhões em 

créditos de restituição de ICMS das compras de mercadorias. No ano de 

2013 foram distribuídos R$ 1 milhão em prêmios e adquiridos ingressos 
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dos clubes de futebol no valor de R$ 2,3 milhões, estimulando os 

consumidores a solicitarem a Nota Fiscal nas compras e reduzindo a 

sonegação do ICMS no varejo; 

Funcionamento do novo modelo de �scalização eletrônica para monitorar 

os 120 mil estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e serviços 

de transporte e de comunicação, com efeito na redução da sonegação do 

ICMS e assegurando neutralidade no mercado, com mitigação da 

concorrência desleal das empresas que promovem a evasão �scal; 

Implantação do novo modelo de gestão por resultados da SEFAZ, com 

exigência de elevado nível de produtividade �scal, inovação, 

aprendizagem, mecanismos de transparência, comunicação com a 

sociedade, comunicação interna e serviços, preferencialmente, eletrônicos 

e de auto-atendimento; 

Expansão e atualização do parque tecnológico por meio da aquisição de 

nova geração de equipamentos de informática e de softwares; 

 Construção e montagem de sala cofre na qual estão armazenados os 

bancos de dados da Fazenda com o histórico das 120 mil empresas 

cadastradas no Estado e de mais de 500 mil proprietários de veículos, 

eliminando o risco de perda de dados e implantação do plano de 

governança em TI; 

Aquisição de unidade móvel adaptada com comunicação por satélite para 

intensi�car a formação a distância de multiplicadores da Educação Fiscal, 

trailers e containers para a �scalização de mercadorias em trânsito; 

Realização de 131 eventos de capacitação em diversas áreas da 

administração tributária com a participação de 1.994 servidores: pós-

graduação em Direito Tributário, Auditoria, Gerenciamento de Projetos, 

Comércio Exterior, Gestão Pública e Mestrado em Ciências Jurídicas.  
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Adquirir e distribuir 1.963,25 toneladas de sementes selecionadas de arroz, 

milho, feijão e hortaliças;  

Adquirir e distribuir 337 kits de irrigação de 2 hectares cada (micro 

aspersão e gotejamento); 

Implantar 79 poços de abastecimento de água em 23 municípios o 

programa �Água para todos;�  

Reformar os mercados públicos  do Turu e Vinhais; 

Doar 800 Kits de pesca, bene�ciando pescadores artesanais proprietários 

ou arrendatários de embarcações pesqueiras de pequeno porte, sem 

propulsão mecanizada, em 41 municípios; 

Doar 100 kits para análise de Água Doce � em Piscicultura  bene�ciando 

diretamente famílias;  

Adquirir 1 Kit Bomba para unidade de abastecimento de combustível das 

embarcação pesqueira no município da Raposa; 

Obter a Certi�cação Internacional de Zona Livre de Febre Aftosa 

Internacional em maio 2014, na França; 

Prestar assistência técnica a 85.000 agricultores familiares; 

Elaborar proposta de crédito para 10.000 agricultores familiar; 

Emitir Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP�S para 2.700 famílias; 

Adquirir 611 patrulhas agrícolas mecanizadas para o apoio à produção 

agropecuária. 

 

Promover o �Destino Maranhão� nos mercados nacional e internacional; 

Implantação de 04 Parques Empresariais, em Pinheiro, Timon, Caxias, e 

Imperatriz; 
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Fomentar o desenvolvimento da atividade apícola, mediante a implantação 

de 05 Unidades de Extração do Mel nos municípios de Açailândia, Alto 

Alegre do Maranhão, Buriti Bravo, Centro Novo do Maranhão e São João 

Batista, bene�ciando 2.000 apicultores; 

Implantar o Projeto Aceleradora de Micro Indústrias com a instalação de 04 

Incubadoras Industriais nos municípios de Timon, Pinheiro, Rosário e 

Imperatriz. 

 

 

Implantar 11 unidades de pesquisa agropecuária de sistemas de base 

sustentável. 

 

 

 

Construir 158 CRAS e 18 CREAS em 154 Municípios. 

Construir e equipar 20 cozinhas comunitárias; Construir e equipar 20 

Cozinhas-Escola em 20 municípios do Estado;  

Construir 12.400 cisternas e 1.400 açudes para consumo humano e 

produção de alimentos. 
 

 

Implantar 111 km de estrada para escoamento da produção de 04 arranjos 

produtivos locais; 

Perfurar 80 poços artesianos com profundidade entre 150 e 500m em 30 

municípios. 
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Recuperar 44 imóveis tombados pelo patrimônio histórico federal em São 

Luís em parceria com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC das 

Cidades Históricas; 

Recuperar o Teatro Arthur Azevedo em parceria com o Ministério do 

Turismo. 

 

Construir 13 Centros de Ensino Integral em 11 municípios; 51 Escolas 

Indígenas (com 2 e 6 salas) em 12 municípios; 02 Escolas Quilombolas em 

3 municípios e 34 escolas de Ensino Regular (com 6 salas) em 34 

municípios; 

Reformar e ampliar 55 Escolas de Ensino Regular em 28 municípios; 29 

Faróis da Educação em 24 municípios; 49 Escolas Indígenas em 10 

municípios 02 Escolas Quilombolas.

 

 

Implantar 12 Unidades de Segurança Comunitária � USC da Polícia Militar- 

sendo 03 na região Metropolitana de São Luís, nos bairros da Cidade 

Olímpica e Coroadinho e Município de São José de Ribamar e 09 no 

interior contemplando os municípios: Codó, Açailândia, Imperatriz, Santa 

Inês e Coroatá e Bom Jesus das Selvas, Viana e Itapecuru-Mirim e Bacabal;

Construir  01 Complexo de Polícia Técnico-Cientí�ca em São Luís e 01 

Complexo Policial em São Bento;

Construir 06 Delegacias Regionais, nos Municípios de Santa Inês, Zé Doca, 

Bacabal, Pinheiro, Rosário e Barra do Corda e reforma e ampliação da 

Academia Integrada de Polícia � AISP;

Construir  06 Unidades Prisionais entre modulares  e  convencionais, 

abrangendo os municípios de São Luis, Coroatá, Timon, Pinheiro, Santa 

Inês; 
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Concluir a reforma e ampliação de 06 presídios: Viana, Pedreiras, Balsas, 

Codó, Açailândia e Pedrinhas. 

Realizar a conclusão das obras dos CIRETRANS de Balsas, Chapadinha e 

Imperatriz.

Construir e instalar 03 hospitais macrorregionais de 100 leitos em 

Imperatriz, Caxias, Santa Inês e Pinheiro e concluir o  de Imperatriz; 

Construir e instalar 02 hospitais macrorregionais de 50 leitos em 

Chapadinha e Rosário; 

Construir hospitais de 40 leitos em Governador Nunes Freire, Lago da 

Pedra, Pedreiras, São Mateus, Viana e Colinas; 

Construir hospitais de pequeno porte de 20 leitos em Carolina, Vitoria do 

Mearim, Poção de Pedra e São Bento; 

Construir centros de hemodiálise em São Luís (Hospital Nina Rodrigues), 

Chapadinha, Coroatá, Imperatriz, Pinheiro, Santa Inês e São José de 

Ribamar; 

Reformar e ampliar o Bloco I do complexo hospitalar de alta complexidade 

Carlos Macieira em São Luis (238 leitos) e construir o Bloco II (420 leitos); 

Reformar e adequar o Hospital do Câncer (CACON), Hospital em Santa 

Luzia do Paruá (50 leitos) com maternidade, Hospital em Carutapera (50 

leitos); 

Concluir o remanejamento da Adutora ITALUIS; 

Concluir obras emergenciais na área de Saneamento em 96 municípios; 

Concluir obras de reabilitação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do 

Rio Anil e Vinhais; 

 

Concluir 72 km da MA 020 Coroatá/Ent. BR 222 � (Vargem Grande); 

Concluir 55 km da MA 127 Caxias/São João do Sóter; 

Concluir 71,5 Km MA 262/MA 034 Matões/ Ent. MA 034/BR 226 (Baú); 

Concluir 30 Km MA 322 Altamira do Maranhão/Brejo de Areia; 
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Concluir 39 Km MA 331 Governador Luis Rocha/São Domingos do 

Maranhão; 

Concluir 36 Km MA 123 Coelho Neto � Afonso Cunha; 

Concluir 51 Km MA 138 S. Pedro dos Crentes/Fortaleza dos Nogueiras; 

Concluir 63 Km MA 245 Lagoa Grande/Lago da Pedra; 

Concluir 99 Km MA 272 Barra do Corda/ Fernando Falcão; 

Concluir 68 Km MA 278 Barão de Grajaú/ S. Francisco do Maranhão; 

Concluir 36 Km MA  282 Lagoa do Mato/ Gavião; 

Concluir 33 Km MA 307 Presidente Médici/ Centro do Guilherme; 

Concluir 86 Km MA 318 Bom Jardim/ São João do Carú; 

Concluir 69 Km MA 329 Itaipava do Grajaú/Ent.BR-226; 

Concluir 60 Km MA 334 Riachão/Feira Nova; 

Concluir 28 Km MA 006 Pov. Paraíso (Ent. 1188+0,00) Pinheiro 

Maranhãozinho; 

Concluir 41 Km MA 012 Esperantinópolis/São Roberto/ São Raimundo 

Doca Bezerra; 

Concluir 153 Km MA 014 Vitória do Mearim/Três Marias; 

Concluir 67 Km MA106 Santa Helena/Gov. Nunes Freira; 

Concluir 58 Km MA 106 Terminal Hidroviário do Cujupe/Alcântara; 

Concluir 54 Km MA 119 Ent.BR 222 (Santa Luzia)/Alto Alegre do Pindaré; 

Concluir 103 Km MA 122 João Lisboa/Amarante do Maranhão; 

Concluir 3,5 Km Estrada do Pólo Agrícola de São José de Ribamar; 

Concluir 26 Km MA 323 Marajá do Sena/Nova Olinda; 

Concluir o acesso Ent.MA 122/Campus da UFMA em Imperatriz - Ma; 

Concluir 30 Km MA 381 Lote 01- Pedreiras/Povoado Pacas; 

Concluir 26 Km MA 381 Lote 02 � Joselândia/Povoado Pacas; 

Concluir Pavimentação asfáltica de vias urbanas em vários municípios, 

abrangendo 03 Regiões; 

Concluir a Estação de Passageiros do Aeroporto de Barreirinhas; 

Concluir a reforma do Prédio da SEDICH no Vinhais em São Luís; 

Concluir a construção três Ginásios Coberto em Coroatá; 

Concluir 5,1 km do 1º Trecho da Via Expressa e Avenida IV Centenário; 
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Concluir 3 km  da MA 203 Av. dos Holandeses (duplicação do trecho) 

Alphavile (Entroncamento MA 204) � Araçagi; 

Concluir o Anel Viário da Soja: lote 02ª: MA 140-Trecho entroncamento 

MA 007 (ouro) - Div.TO (Porto Cordeiro); MA 132-Trecho Riachão-

Coqueiro; 

Urbanizar as áreas dos Projetos PAC Rio Anil e Ponta do São 

Francisco/Ilhinha, com a construção de equipamentos públicos de lazer, 

saúde, educação, segurança e pavimentação de vias; 

Concluir 744 m2 da Ponte de Concreto Armado sobre o Rio Itapetininga no 

Município de Bequimão; 

Concluir a obra de Urbanização no Entorno do Morro da Ladeira no 

município de Barreirinhas;

Executar 800 km de pavimentação asfáltica em 37 municípios, em parceria 

com a CEF no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade 

Urbana- (PRÓ-TRANSPORTE);

Dragagem de aprofundamento dos berços 100, 101, 102 e 103 e bacia de 

evolução. Impactando no aumento da produtividade in�uenciada pela 

acessibilidade de navios de maior porte no Porto do Itaqui; 

Construir o Berço 108 e píeres, com capacidade de movimentação de 

carga de 3 milhões de tonelada por ano; 

Concluir a 1ª etapa do Terminal do Tegran com capacidade de 

movimentação de cargas de 5 milhões de tonelada por ano; 

Concluir a expansão do Ramal Ferroviário de acesso para movimentação 

de celulose do Porto do Itaqui pela empresa Suzano com capacidade de 

transporte de 1.500 milhões de tonelada por ano; 

Ampliar área de armazenamento do berço 102 do Porto de Itaqui pela 

Suzano Celulose com capacidade de movimentação de 1.100 milhões 

toneladas de celulose por ano; 

Instalar o SCANNER (Raio X e Containers) adquirido para a área primária 

do Porto; 

Implantar as Usinas Parnaíba II e Parnaíba IV entrarão em funcionamento 

no primeiro semestre para o Complexo Parnaíba  alcançar a marca de 

1.400 MW operacionais; 
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Iniciar a comercialização da produção de Gás Natural na Bacia de 

Barreirinhas pela Gasmar, representada pelas empresas Oeste Canoas e 

Espigão, cujo insumo dessa produção serão comercializados na zona 

metropolitana de São Luis;  

Implantar 04 Unidades Desconcentradas da JUCEMA em Timon, Itapecuru 

Mirim, Rosário e Viana; 

Aumentar o número de equipes de �scalização e veri�cação metrológica 

atingindo todo o estado; 

Iniciar a construção da nova sede seguindo os padrões de engenharia do 

INMETRO e constituindo os laboratórios de acordo com os padrões da ISO 

17025. 

Finalizar os Serviços de Construção da Sede do Batalhão de Policiamento 

Ambiental, no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) do Bacanga;   

Iniciar a construção do Complexo Ambiental da APA do Itapiracó: a Sede 

(iniciar) e o Parque Ambiental (�nalizar a construção).  

 

 

 

 

Capacitar 20 gestores municipais para operacionalização das cozinhas; 

Bene�ciar 25.000 famílias com o Seguro Garantia Safra 2013/2014 em 50 

Municípios; 

Fornecer 1.825.600 refeições em 11 restaurantes populares; 

Emitir títulos de�nitivos a 14 mil famílias na Região Metropolitana;  

Executar 3.055 melhorias habitacionais nos bairros Camboa, Liberdade, Fé 

em Deus e Alemanha, integrantes do Projeto PAC Rio Anil; 

Implantar 08 projetos de assentamento bene�ciando 390 famílias; 

Realizar cadastramento de 3.000 famílias assentadas; 

Identi�cação de 53.896 bene�ciários das ações do programa Água para 

Todos; 
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Implementar Planos de Erradicação da Pobreza em caráter emergencial em 

10 Municípios mais pobres: Belágua, Cachoeira Grande, Fernando Falcão, 

Marajá do Sena, Matões do Norte, Milagres do Maranhão, Presidente 

Juscelino,  Santo Amaro do Maranhão, São Roberto e  Satubinha;  

Constituir Conselhos Comunitários em todos os restaurantes populares; 

Implantação de 20 Comitês Gestores Municipais e formação de 910 

Comissões Locais Comunitárias;  

Apoiar 124 Municípios na execução do Programa de Aquisição de 

Alimentos; 

Estruturar a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional � 

CAISAN. 

Ampliar de 3.780 para 4.548 o atendimento de alunos nas salas de 

recursos multifuncionais (SRM);

Prover conectividade à internet em 600 escolas estaduais ainda não 

atendidas pelo Programa Banda Larga na Escola (PBLE);

Implantar nas URE�s uma rede de suporte na área de TI para atender 

escolas de sua jurisdição; 

Implementar um Padrão Básico de Funcionamento (PBF) em 285 escolas 

estaduais;

Adquirir mobílias e equipamentos para os 13 Centros de Ensino Integral, as 

59 Escolas Indígenas, 04 Escolas Quilombolas, 71 Escolas de Ensino 

Regular e 57 Escolas Indígenas; 

Adquirir equipamento de informática para os 13 CEI�s, 29 Faróis da 

Educação, 13 Escolas de Ensino Regular com 6 salas, 5 Escolas Indígenas 

com 6salas, 1 Escola Quilombolas e 58 Escolas o Ensino Regular;

Adquirir equipamentos de informática para a modernização do parque 

tecnológico da Superintendência de Informática da SEDUC;

Contemplar 70.000 alunos/atletas da rede de ensino; 

Atender 10.000 atletas amadores bene�ciados através da Ação Apoio às 

Federações e Ligas Esportivas;  
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Atender 80.000 pessoas com atividades de lazer comunitário, ampliando a 

cobertura na área de esporte e lazer para 20 municípios maranhenses 

através do Projeto Maranhão Feliz; 

Instalar mais de 300 salas de aula para o Ensino Médio regular, em 

parceria com a UNIVIMA, com a �nalidade de atender mais de 12 mil 

alunos por meio de mediação tecnológica; 

Formação de 23.000 pro�ssionais de graduação e 1.600 em Pós-

Graduação; 

Implantar Diretrizes Curriculares da educação básica em 100% das escolas 

estaduais

Realizar o microplanejamento da rede estadual de ensino em 4 Unidade 

Regionais de Ensino (URE's);

Reduzir a taxa de distorção idade/ano escolar dos anos iniciais do ensino 

fundamental no Estado de 24,8% para 3% até 2015;

Implantar um Núcleo Educacional no Presídio Feminino de São Luís; 

 

 
 

Realizar 04 o�cinas e 02 mini-cursos como parte do Projeto Salvaguarda 

do Tambor de Crioula, em parceria com o IPHAN;

Implantar 08 cines Mais Cultura em 05 municípios e 22 escolas de música 

em 22 municípios do Maranhão; 

Festival Maranhense de Teatro em novembro, no Centro de Artes Cênicas 

do Maranhão e nos Teatros Arthur Azevedo, João do Vale e Alcione 

Nazareth em São Luis; 

Implantar Escola de Música em 11 unidades de restaurantes populares.

Reativar o Projeto �Temperando Sonhos�  atendendo 300 mulheres em todo 

o Estado com os seguintes serviços: O�cinas de Gastronomia 

Brasileiras Internacional, Empreendedorismo, Aproveitamento de 

Alimentos, Etiquetas a mesa e postura pro�ssional; 8
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Concluir a execução do projeto �Cidadania e empoderamento das 

trabalhadoras rurais�, para 2.000 mulheres objeto de convênio assinado 

junto ao MDA;

Regularizar através de titulação de áreas para 2.560 famílias, sendo 1.500 

de arrecadação fundiária em áreas típicas e 1.060 em áreas 

remanescentes de quilombolas.

Executar o Projeto PROCON ON-LINE para atendimento do consumidor 

por meio do site do PROCON; 

Promover o acesso a 2.513.017 atendimentos por meio da manutenção 

das 17 Unidades do Viva Cidadão 

Reformar e adequar todas as 5 Unidades de Atendimento da FUNAC 

instaladas em São Luís e construir a Unidade Privativa de Liberdade de 

Imperatriz, conforme os parâmetros do SINASE, garantindo, assim, as 

condições necessárias para um atendimento humanizado e quali�cado aos 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas restritivas e/ou 

privativas de liberdade; 

Implementar o Programa Nacional de Capacitação/CAPACITASUAS no 

Estado do Maranhão para capacitar 2.250 trabalhadores da Política de 

Assistência Social; 

Implantar de 08 Centros de Especialidades Odontológicas nas regiões de 

Açailândia, Chapadinha, Rosário, São João dos Patos, Viana, São Luis, 

Itapecuru Mirim e Zé Doca e 10 Laboratórios de Próteses Dentaria nas 

regiões: Açailândia, Balsas Chapadinha, Codó, Rosário, São João dos 

Patos, Viana São Luis, Itapecuru e Pinheiro; 

Ampliar o número de Agentes Comunitários de Saúde em 1.200 em todo 

Estado em 2014; 

Ampliar a investigação de óbitos infantil e fetais para 35% até 2015; 

Apoiar na implantação da Rede Cegonha em 16 Regiões de Saúde; 

Mobilização sobre o Dia Nacional do Combate ao Câncer, o Dia do 

Homem e dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa 

Idosa; 
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Implantação do Teste Rápido Diagnóstico em HIV e Hepatites Virais em 57 

municípios prioritários; 

Apoiar na implantação da Rede de Urgência/Emergência em 11 Regiões de 

Saúde: Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Chapadinha, Itapecuru, Pedreiras, 

Rosário, São João dos Patos, Timon, Viana e Zé Doca;    

Apoiar os municípios na implantação de 07 UPAS nas Regiões: 

Chapadinha, Bacabal, Balsas, Caxias, Imperatriz, São Luis, e Zé Doca; 

Implantar a Vigilância em Saúde de Populações Exposta a Agrotóxicos em 

20 municípios do estado; 

 Bene�ciar 332 pessoas com ações de Vigilância, prevenção e controle da 

Leishmaniose Visceral, 653 pessoas na prevenção e controle da 

Tuberculose, 1.218 pessoas na prevenção e eliminação da Hanseníase e 

distribuição de 4.086 kits de Imunobiológicos para prevenção e controle de 

doenças; 

Atender 163.000 pessoas com acesso aos medicamentos do Componente 

Especializado e de Alto Custo; 

Realizar 1.200.000 procedimentos na área médica aos Segurado e seus 

Dependentes; 

 

 

Estimular a formação técnica-pro�ssional para mais de 160.000 jovens e 

adultos, através de cursos de quali�cação pro�ssional e de nível técnico, 

pelo Programa Maranhão Pro�ssional;  

Atender mais de 15.000 pessoas no Programa de Estágio �VIVA Primeiro 

Emprego�; 

Implantar o Programa de Estágio �Viva Universitário� para atender a 2.000 

estudantes e universidades; 

Realizar a II Feira de Estágio e Emprego do Maranhão; 

Promover a intermediação de 155.342 trabalhadores assistidos para 

inclusão no mercado de trabalho; 

Habilitar 155.292 trabalhadores no Seguro Desemprego; 

Quali�car 1646 trabalhadores para o mercado de trabalho  
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Fomentar e desenvolver apoiando 500 empreendimentos econômicos 

solidários. 

Adquirir e equipar 03 estúdios para retransmissão de aulas; 

Promover a Difusão e Inclusão social em Ciência, Tecnologia e Inovação � 

C, T & I para 12.000 pessoas; 

Executar projetos do Maranhão Com Ciência em 100 municípios, 

bene�ciando 40.000 estudantes. 

 

 

 

Capacitar 1.400 atores / atrizes da rede de atenção à mulher no 

Maranhão; 

Implantar 3 Centros de Atendimento à Prática de Atividade Física, através 

do �Projeto  Melhor Vida Melhor Idade� que tem como meta atender 1.200 

pessoas nos bairros da capital maranhense;  

Realizar a capacitação e posse dos 55 concursados de 2013 do DETRAN; 

Realizar campanhas educativas nos períodos festivos: Carnaval, São João, 

Semana Nacional do Trânsito em todo o Maranhão; 

Apoiar os municípios na implantação de 07 UPAS nas Regiões: 

Chapadinha, Bacabal, Balsas, Caxias, Imperatriz, São Luis, e Zé Doca; 

Atender 217 municípios com repasse para aquisição de medicamentos da 

farmácia básica e insumos complementares para usuários insulinos - 

dependentes.  

Fiscalizar a implantação dos novos CAMPI da UNIVIMA em Axixá, São José 

de Ribamar, Pindaré e Coroatá;  

Priorizar ações que auxiliem na inscrição do público do Plano Brasil sem 

Miséria (constante do CADUNICO) garantindo sua (re) inserção no 

mercado de trabalho. Para tanto, mensalmente serão analisados os dados 

referentes à colocação do público especí�co, para que em parceria com o 

MTE, possamos garantir o sucesso da ação; 
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Aderir ao Plano Juventude Viva, do governo federal, e Implantação do 

Programa Crédito Solidário, no Maranhão; 

Revisar do Código de Licitações e Contratos Administrativos � 2ª edição; no 

período de janeiro a maio de 2014; 

Treinar 1.200 servidores públicos do estado em Licitações e Contratos 

Administrativos; 

Realizar o acompanhamento e andamento de 500 convênios com 

prefeituras e organizações sem �ns lucrativos; 

Ampliar o quadro de pessoal por meio de concurso público para 

contratação de 60 auditores; 

Implantar o Cadastro Ambiental Rural no Estado do Maranhão � CAR/MA 

com prioridade em 73 municípios do Bioma Amazônico; 

Disseminar a metodologia Viva Mulher entre as gestoras municipais de 

políticas para as mulheres. 

Concluir o Macro Zoneamento Econômico Ecológico � MACROZEE; 
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