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PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, DR. 

FLÁVIO DINO, NA ABERTURA DOS TRABALHOS 

LEGISLATIVOS DE 2018 

 
Senhor Presidente, 

Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, 

Para além de cumprir uma exigência legal prevista 

em nossa Constituição Estadual, o envio desta mensagem a 

esta Egrégia Casa Legislativa visa demonstrar o resultado 

do esforço coletivo que realizamos nos últimos três anos em 

prol de uma sociedade mais justa e solidária para todos. 

Como é do vosso conhecimento, o último triênio foi 

marcado por uma grave crise econômica e política, que 

reduziu a qualidade de vida dos brasileiros, possibilitando o 

retorno do desemprego, da violência, desencadeando 

grande insatisfação e descrença da população, quanto à 

capacidade do poder público de enfrentar os problemas 

sociais. 

Se de um lado houve um expressivo crescimento da 

demanda da população por serviços públicos, em especial 

para atender aos brasileiros que passaram a conviver com 

uma realidade na qual não era mais possível manter um 

conjunto de despesas básicas, de outro lado, a conjuntura 

fiscal desfavorável deteriorou acentuadamente a 

capacidade do setor público de ampliar os investimentos e, 

em alguns casos, de manter os serviços considerados 

essenciais, a exemplo da segurança, saúde e educação. 

O Maranhão é um dos poucos Estados do país que 

tem sido capaz de navegar em meio a este ambiente 

turbulento. Estamos conseguindo enfrentar esta conjuntura 

infausta, expandindo os serviços públicos, investindo em 
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infraestrutura e mantendo elevados os índices de satisfação 

e aprovação da população em relação à nossa gestão.  

Desde 2015, ampliamos em 42% o número de leitos 

disponíveis no Estado, cuja oferta passou de 1.862 para 

2.636. A expansão da cobertura hospitalar, com a abertura 

de seis novas unidades de alta complexidade no interior, 

salvou centenas de vidas, além de reduzir as pressões por 

oferta dos serviços, que antes eram concentrados na capital. 

Criamos uma verdadeira rede de atendimento, em todas as 

regiões do Estado. Em 2017, entregamos o Hospital 

Estadual de Traumatologia e Ortopedia em São Luís, que 

possibilitou quintuplicarmos a capacidade de cirurgias 

naquela área. O Hospital Geral Tarquínio Lopes passou a 

ser efetivamente uma unidade para tratamento exclusivo de 

casos de câncer, dotado inclusive de Casa de Apoio aos 

acompanhantes dos pacientes. Para atendimento das 

crianças com problemas de neurodesenvolvimento e seus 

familiares, a antiga Casa de Veraneio, imóvel que, até 2014, 

era usado para a realização de festas e banquetes, foi 

completamente reformada e adequada para se transformar 

na Casa de Apoio Ninar, ofertando atendimento 

especializado. 

Na área da Educação, possibilitamos que as nossas 

crianças pudessem ter a expectativa de mobilidade social, 

por meio do acesso a uma educação digna e de qualidade. 

Em três anos de gestão, conseguimos tornar realidade a 

educação integral e o ensino profissionalizante, com a 

instalação de 19 Unidades de Educação Integral, das quais 

7 são IEMA´s Plenos. Este quantitativo chegará ao total de 

40 unidades de educação em tempo integral, agora em 

2018. Há de se ressaltar, ainda, o importante papel do 

Programa Escola Digna, por meio da reforma e construção 
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de mais de 700 escolas, que estão transformando a 

realidade da educação das comunidades mais carentes e 

isoladas do nosso Estado. Já realizamos a recomposição 

salarial de 22% sobre a remuneração de todos os 

educadores do Subgrupo do Magistério da Educação 

Básica, de modo que nenhum professor da rede estadual 

recebe, atualmente, abaixo do piso nacional. 

A criminalidade, desde o primeiro dia da minha 

gestão, vem sendo fortemente combatida. Em São Luís, os 

homicídios foram reduzidos em 40,6%, entre os anos de 

2014 e 2017, na contramão da realidade da maior parte dos 

estados nos quais os índices de violência cresceram 

significativamente. Nosso efetivo de segurança, pela 

primeira vez, chega a quase 14 mil policiais, prontos para 

agir em favor da população. E avançaremos mais, com os 

novos concursos que deverão acrescer em torno de 1.300 

novos policiais. Cerca de 900 viaturas e outros 

equipamentos já foram distribuídos para modernizar nosso 

Sistema de Segurança Pública. Do caos prisional de 

Pedrinhas, vivenciado em 2014, avançamos para um 

sistema penitenciário reestruturado e humanizado. Além da 

ampliação de 1.981 vagas prisionais, desde 2015, as 

oficinas de trabalho, que contribuem para a reinserção dos 

apenados no mercado de trabalho, passaram de 3 para 170. 

Encerramos 2015 com uma redução de 75% na taxa de 

mortes dentro dos presídios. Já em 2017, com a expansão 

dos investimentos, o Governo encerrou o ano sem nenhum 

registro de óbito por homicídio no sistema prisional. 

No campo da infraestrutura rodoviária, levamos 

dignidade onde antes havia apenas barro. São 2.500 

quilômetros de asfalto novo, em mais de 170 cidades.   
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Para cuidar de quem mais precisa, criamos o Plano 

Mais IDH, um amplo programa focado nos 30 munícipios de 

menor Índice de Desenvolvimento Humano. São ações 

como a Força Estadual de Saúde, o Água para Todos e o 

apoio à produção agrícola que fazem o Governo chegar 

onde nunca havia ido. Na área agrícola, foram implantados 

7.925 Sistemas Integrados de Tecnologias Sociais – 

SISTEC’s, além de 245 kits de irrigação, 1.267 cisternas de 

caráter produtivo e 270 kits feiras. O Mais Renda, importante 

ação de estímulo ao microempreendedorismo, beneficiou 

diretamente mais de 1.725 pessoas por meio da aquisição 

de equipamentos e de capacitações em diversas áreas. 

Ainda na área social, ampliamos de 7 para 22 o 

número de Restaurantes Populares e Cozinhas 

Comunitárias. A política de segurança alimentar vem se 

consolidando e trazendo grandes benefícios para população 

e para os produtores. O Bolsa Escola vem beneficiando 

milhões de estudantes e 1.800 pequenos empreendimentos 

na aquisição e comercialização de materiais escolares. Mais 

que beneficiar crianças carentes e incentivar o 

empreendedorismo, trata-se de uma importante ação para o 

estímulo à educação. O Rua Digna, outra importante ação 

do nosso Governo, além de possibilitar a pavimentação de 

vias públicas e complementar infraestrutura de pontos que 

nunca receberam qualquer tipo de intervenção, tem o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e 

gerar renda, além da importante transversalidade resultante 

da inserção do Sistema Penitenciário do Maranhão, por meio 

da produção dos blocos de cimento pelos internos.  

Excelentíssimos Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas, estes são alguns dos muitos resultados que 

apresentaremos ao longo desta mensagem, alcançados 
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como consequência da condução de um Governo com o 

espírito de responsabilidade, transparência e respeito com a 

coisa pública, por meio de rigoroso controle de receitas e 

despesas, sem prejuízo do constante combate à corrupção 

e ao desperdício.  

Nossas ações têm demonstrado que, sem abrir mão 

do equilíbrio fiscal, estamos trabalhando incansavelmente 

na construção de um Estado mais justo e para todos os 

maranhenses. Tal postura nos permitiu ocupar, de forma 

simultânea, as melhores posições em termos fiscais de todo 

o país e ser reconhecido como o Governo Estadual que mais 

cumpriu os compromissos assumidos com a população 

durante o processo eleitoral, entre as 27 unidades da 

Federação e entre os 60 gestores avaliados pelo site G1, o 

portal de notícias da Rede Globo, responsável pelo estudo. 

Excelentíssimos Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas, eu não poderia finalizar este pronunciamento 

sem agradecer suas efetivas contribuições realizadas desde 

o primeiro ano do meu governo, as quais demonstraram-se 

parte fundamental para o fortalecimento do processo de 

desenvolvimento do nosso Estado. 

Infelizmente, esses três anos de governo não foram 

suficientes para resolvermos os problemas históricos que, 

há décadas, assolam a nossa população, mas estamos 

dando grandes passos na construção do MARANHÃO DE 

TODOS NÓS. 

A abertura de um período legislativo é sempre um 

novo ciclo de esperança. 2018 será um ano de grandes 

desafios, mas tão forte será nossa capacidade de superá-

los quanto for nossa disposição em trabalharmos na 

construção de uma sociedade mais igualitária. 
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Dando prosseguimento a esta caminhada, faço, a 

partir daqui, com base nos eixos governamentais1, um breve 

relato das conquistas desses três anos de Governo, das 

quais essa Casa Legislativa foi parte essencial, ao tempo 

que peço o vosso apoio na continuidade desse processo que 

tem se demonstrado tão profícuo na construção de um 

Maranhão mais justo. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

 

 

                                                           
1 Enfrentar as Injustiças Sociais; Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernizar a 
Administração; Desenvolvimento Para Todos e Ampliar a Infraestrutura e Logística. 
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Flávio Dino é o Governador mais 

eficiente do Brasil, cumprindo 92% 

dos compromissos de campanha – 

resultado superior à média nacional, 

de 60%. 

 

 

Para atender quem mais precisa, o 

Governo expande os serviços 

públicos em todas as regiões do 

Estado. Em três anos, os 

Investimentos pagos alcançaram a 

marca de R$ 2,6 bilhões. 

 

 

 

 

667,35 
846,10 

1.065,82 

2015 2016 2017

Investimentos Pagos

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL INVESTIMENTOS 
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O Maranhão tem a 2ª melhor situação 

fiscal do Brasil, diz a Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro.  

 

 

A criação do IPREV – Instituto de 

Previdência dos Servidores do 

Estado do Maranhão – demonstra o 

compromisso do Governo com os 42 

mil inativos. 

 

 

GESTÃO FISCAL GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
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Os servidores são valorizados com 

8.915 promoções funcionais, 24.673 

progressões, além de 5.654 

nomeações por concursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

Foram capacitados 19.106 servidores 

durante os últimos três anos. 

 

 

 

 

 

 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR  
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A partir da criação da Secretaria de 

Transparência e Controle, o 

Maranhão saiu do penúltimo lugar 

para a primeira colocação no ranking 

da CGU, passando a ser referência 

nacional. 

 

 

 

 

 

A gestão investe em transparência e 

forma mais de 400 auditores sociais, 

fortalecendo o controle social e a 

transparência pública. 

 
 

  

TRANSPARÊNCIA 
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O Governo alcançou a marca de 715 

unidades de educação, entre 

construções, reformas e 

revitalizações de prédios.                          

 

 

 
 

 

Em três anos de gestão, foram 
entregues 80 ônibus escolares e 2 
lanchas, atendendo a mais de 130 
mil estudantes.  
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Mais de 720 mil uniformes escolares 
foram entregues para alunos da 
Rede Estadual de Educação. 
 

 

 

 

 

Recomposição salarial de 22% (acima 

da inflação) sobre a remuneração de 

todos educadores do subgrupo do 

magistério da educação básica. 
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O Programa SIM, EU POSSO vem 

alfabetizando mais de 20 mil pessoas 

desde 2015, incluindo adultos e 

idosos. 

 

 

 

 

 

Em três anos de governo, mais de 24 

mil profissionais da educação foram 

capacitados. 
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A educação integral e o ensino 

profissionalizante se tornam 

realidade no Maranhão. Atualmente, 

são 11 unidades do Educa Mais em 

todo o Estado, atendendo 4.216 

estudantes. 

 
 

 

 

São 19 IEMA’s em funcionamento, 

sendo 7 Unidades Plenas (com ensino 

médio e cursos profissionalizantes) e 

12 Unidades Vocacionais (formação 

técnica). 

 

 

 

 
 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 

 
 

   
 

30 
Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa 
 

No Ensino Superior, foram criadas 

mais de mil novas vagas para 

estudantes e 105 novos professores 

efetivos foram incorporados ao corpo 

docente da Universidade Estadual do 

Maranhão, entre 2015 e 2017. 

 
 

 

 

 

Em 2017, com a criação da 
Universidade Estadual da Região 
Tocantina do Maranhão - UEMASUL, o 
Governo atendeu a um antigo pedido 
da comunidade, por meio da 
descentralização e autonomia deste 
importante polo universitário, que 
ofertou 369 vagas em 2017.  
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Maranhão reduz em 71% os crimes de 

assaltos a bancos, em relação a 2014. 

 

 

 

 

 

 

Maranhão muda cenário caótico na 

segurança: os homicídios na Grande 

São Luís caíram 40,6% em relação a 

2014, representando centenas de 

vidas salvas. 

 

 

 

 

910

800

693

540

2014 2015 2016 2017

Homicídios na Grande São Luís

SEGURANÇA PÚBLICA 
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Nomeação de 3.258 novos policiais 

civis e militares, atingindo um 

contingente de 13.748 profissionais 

da segurança pública. 

 

 

 

 

 

Promoção de 7.587 militares, sendo 

5.950 policiais, 1.631 bombeiros e 6 

capelães. 
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Aquisição de 894 veículos, sendo 203 

motos e 691 carros. 
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Mais de 1.800 ações educativas foram 

realizadas no Maranhão, em 2017. 

 

 

 
 

 
 
 
 
Foram realizadas mais de 1.100 
operações de fiscalização viária, 
autuando 1.018 motoristas infratores 
que dirigiam sob a influência de 
álcool. 
 

 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 
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Governo reestrutura e humaniza o 

sistema penitenciário do Maranhão, a 

partir de 7 construções, 15 reformas e 

ampliações, totalizando 22 unidades 

prisionais. 

 

 

 

 

2.500 internos foram inseridos em 170 
oficinas de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

SISTEMA PENITENCIÁRIO 
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O número de leitos sobe 42% no 

Maranhão, em comparação com 2014. 

Em três anos, a quantidade de leitos 

passou de 1.862 para 2.636, de acordo 

com o DATASUS, do Ministério da 

Saúde. 

 

 

 

 

Foram entregues 6 novos hospitais 

de grande porte, aumentando a 

cobertura hospitalar no Maranhão. 

 

 

 

 

 

SAÚDE 
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A Casa de Apoio do Hospital do 

Câncer foi construída para beneficiar 

os acompanhantes dos pacientes que 

estão em tratamento de Câncer. São 

938m2, com 21 leitos, áreas de 

vivência, salas de TV, de estar e de 

leitura e refeitório, onde estão sendo 

servidas, gratuitamente, refeições 

aos acompanhantes. 

 

Reforma e Ampliação do Hospital de 

Traumatologia e Ortopedia, com 44 

leitos, sendo 10 de UTI, com 

capacidade total para realizar 400 

cirurgias por mês. 
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Com a conclusão da reforma e 

adequação da Casa de Apoio Ninar, 

em São Luís, o imóvel passou a servir 

quem mais precisa. Já foram 

realizados mais de 70 mil 

procedimentos nas dependências da 

Casa. 

 

 

 

142 ambulâncias entregues para 

melhorar a rede de saúde dos 

municípios. 
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Dos 30 municípios do Plano Mais IDH, 

28 já aderiram ao projeto Farmácia 

Viva, destes, 9 já tem hortos 

construídos.  

 

 

 

 

 

 

A Força Estadual de Saúde já realizou, 

entre os anos de 2016 e 2017, mais de 

733 mil atendimentos nas 30 cidades 

que fazem parte do Plano Mais IDH. 
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Em 2017, a Caravana Maranhão 

Quilombola fez mais de 22 mil 

atendimentos a moradores de 

comunidades rurais. 

 

 

Com a ampliação das unidades do 

Viva/Procon, foram realizados 8 

milhões de atendimentos, um 

aumento de mais de 1.000%, em 

comparação a 2014.  

 

 

 

 

DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA 
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As unidades fixas do Viva/Procon 

saltaram de 5 para 44, levando 

cidadania e fortalecendo os direitos 

do cidadão. 

 

 

 

 

Governo do Maranhão investe e 
desenvolve estratégias de políticas 
de gênero. A Casa da Mulher 
Brasileira é referência no atendimento 
às mulheres em situação de violência, 
oferecendo serviços integrados de 
acolhimento, apoio psicossocial e 
promoção de ações para autonomia 
da mulher vítima da violência. 
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Até 2017, a Carreta da Mulher 
Maranhense e o Mamógrafo Móvel 
realizaram mais de 80 mil 
atendimentos, em 178 municípios. 
 

 

 

 

 

O número de Restaurantes Populares 

e Cozinhas Comunitárias passou de 7 

para 22, alcançando a marca de 8 

milhões de refeições já servidas nos 

últimos três anos. 

SEGURANÇA ALIMENTAR, 

COMBATE A POBREZA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Foram entregues 130 CRAS e CREAS, 

responsáveis por atender famílias em 

situação de vulnerabilidade social ou 

de violação de direitos. 

 

 

 

 

O Bolsa Escola beneficiou 1,2 milhão 

de estudantes, além de 1.800 

pequenos empreendedores, 

incentivando a educação e 

movimentando a economia nos 

municípios. 

 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
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315 jovens foram beneficiados pelo 

Programa Cidadão do Mundo. 

 

 

 

 

 

 

Mais de 2 mil jovens foram atendidos 

pelo projeto CNH JOVEM. 
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2 mil jovens foram beneficiados pelo 

Projeto Tour Jovem Cidadão.  

 

 

 

 

 

 

 

500 alunos de ensino médio 

atendidos pelo Programa Mais 

Estágio.  
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Em 2017, o Maranhão obteve a sua 

melhor colocação em todas as 

edições das Paralimpíadas escolares, 

ocupando a 15ª posição na 

classificação geral. 

 

 

 

 

Os Jogos Escolares Maranhenses 

(JEM’s) atingiram seu auge na última 

edição, com ampliação na quantidade 

de alunos participantes e municípios 

representados. 

 

 

ESPORTE E LAZER 
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. 
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Programa Juros Zero movimentou R$ 

92 milhões em operações para 

empresas. Com este auxílio, o 

empresariado pôde contratar 

financiamento de até R$ 20 mil, a 

custo zero. 

 

 

Mutirão Rua Digna chega às cidades 
mais pobres do Maranhão, 
fomentando o trabalho, por meio da 
geração de 2.880 postos de trabalho. 

 

 

 

 

TRABALHO E RENDA   
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Foram investidos R$ 1 milhão no 
Programa Maranhão Solidário, 
beneficiando entidades assistenciais 
em 10 municípios do Estado. 

 

 

 

 

Fomento a 12 associações, 
contemplando 3.600 catadores de 
resíduos, com realização de oficinas 
permanentes e treinamento de 
manuseio. 
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R$ 50 milhões foram destinados ao 
fortalecimento dos Arranjos 
Produtivos Locais e Cadeias 
Produtivas. 

 

 

 

Programa Mais Renda distribuiu 664 

equipamentos, oportunizando a 

inclusão socioprodutiva de famílias 

em situação de vulnerabilidade 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA  
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Em 2017, foi entregue à população o 

Complexo Ambiental da APA do 

Itapiracó, espaço que combina 

preservação ambiental e lazer. 

 

 

 

Maranhão é o Estado do Brasil que 

mais avançou em balneabilidade, 

entre 2016 e 2017, com 81% das praias 

próprias para banho. 

 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

NATURAIS  
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Com o Programa de Regularização 

Fundiária foram beneficiadas 11.260 

famílias, a partir da concessão da 

titularidade do imóvel, 

proporcionando-lhes a tranquilidade 

de produzir e investir em suas terras. 

 

 

 

Foram beneficiados 860 mil 

agricultores familiares, com 

assistência técnica e distribuição de 

equipamentos, como tratores e kits 

de irrigação, além de sementes. 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  AGRICULTURA 
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Foram distribuídos 245 kits de 

irrigação em 72 municípios do 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

Realização de 13 Feiras de 

Agricultura Familiar e Agrotecnologia 

do Maranhão (AGRITEC’s), em quase 

todas as regiões do Estado. 
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1.980 famílias foram beneficiadas 

com a construção, adequação ou 

reforma de agroindústrias, aquisição 

de caminhões, patrulhas mecânicas e 

equipamentos. 

 

 

 

 

O Programa Agropolo já beneficiou 

725 propriedades e realizou mais de 

80 capacitações, além da distribuição 

de máquinas e insumos aos 

pequenos agricultores. 
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Desde 2015, o Maranhão participou de 

mais de 25 feiras nacionais, 5 

internacionais e visitas técnicas para 

o levantamento do potencial turístico 

de destinos regionais. 

 

 

 

CARNAVAL DE TODOS NÓS 

 

SÃO JOÃO DE TODOS NÓS 

 

CULTURA E TURISMO 
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O Natal de Todos encantou turistas e 

moradores na Praça Pedro II, ao longo 

de todo mês de dezembro, desde 

2015. 

 

 

 

 

A Lancha Cultural incrementa a 
programação turística na Região 
dos Lençóis Maranhenses. 
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O Cheque Minha Casa beneficiou 4 

mil famílias com recursos para 

reformas e melhorias de seus lares. 

 

 

 

 

O Programa Minha Casa, Meu 

Maranhão tem levado moradia digna 

aos maranhenses dos 30 municípios 

de menor IDH. Já são 400 casas 

entregues, que mudaram a vida de 

muitas famílias. 

 

 

 
 

HABITAÇÃO  
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Somente em 2017, foram 

pavimentados cerca de 600 km de 

vias urbanas. Em três anos, já foram 

feitos investimentos para levar 

2.500km de asfalto novo para 

diversos municípios em todo o 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No setor energético, o Governo 

apoiou a instalação do primeiro 

Complexo Eólico do Maranhão, 

instalado nos Municípios de 

Barreirinhas e Paulino Neves. 

 

 

 

INFRAESTRUTURA   
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O Novo Distrito Industrial, em São 

Luís, atraiu interesse de 25 empresas, 

com geração inicial de 2.440 

empregos diretos.  

 

 

 

 

A partir de 2015, a EMAP investiu R$ 

160 milhões em obras de 

modernização da infraestrutura 

portuária. 
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Porto do Itaqui tem recorde histórico 

na exportação de grãos em 2017, com 

movimentação de 19,1 milhões de 

toneladas de cargas, o que representa 

crescimento de 13% em relação a 

2016. 

 

 

 

 

Projeto Travessia disponibiliza 

veículos do tipo VAN, adaptados, 

climatizados e com capacidade para 

transportar até três cadeirantes e 

seus acompanhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE E MOBILIDADE 

URBANA 
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A Grande São Luís é beneficiada com 

importante obra de mobilidade 

urbana no bairro da Forquilha, 

recuperação das rodovias MA-201 e 

MA-202, construção da Ponte da 

Juçara e do Viaduto Pedro Neiva de 

Santana, além das obras de 

pavimentação da Avenida dos 

Agricultores e da Estrada da Mata. 
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Desempenho da economia brasileira e 

os seus desdobramentos no Maranhão 

em período recente  

 
A conjuntura do Brasil foi marcada, durante os 

últimos anos, por uma grave crise Político-Institucional 

atrelada a um cenário econômico-fiscal desfavorável que 

deteriorou a capacidade de alguns entes de honrar os seus 

compromissos financeiros. A partir de 2015, o 

comportamento da atividade econômica apresentou 

sucessivos resultados negativos, que afetaram as finanças 

públicas em todo país, em especial dos estados que 

dependem de recursos oriundos da União, a exemplo do 

Maranhão. 

No acumulado dos anos de 2015 e 2016, o Produto 

Interno Bruto – PIB do Brasil apresentou, conforme 

demonstrado no Gráfico 1, retração de 7,4%, sendo uma das 

recessões mais severas registradas na história econômica 

do país. 

 

Gráfico 1 – PIB consolidado entre 2014 e 2016 e 
projeções para 2017 e 2018 para Brasil, em (%) 

Fonte: IBGE/Bradesco/Boletim FOCUS 

 

Desse modo, no período recente, vide Gráfico 2, os 

efeitos do comportamento da economia recaíram sobre a 

sociedade, por meio da elevada taxa de desemprego de 

12,8%, em 2017; alta no nível geral dos preços dos produtos 

e serviços (10,7% - IPCA) e aumento no custo da captação 

de recursos (14,25% - SELIC), em 2015.  
 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento  

 
 

   

 
65 

Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa 
 

Gráfico 2 – IPCA, Taxa SELIC e Taxa de Desemprego e 
suas projeções entre 2014 e 2018 do Brasil, em (%) 

Fonte: IBGE/Bradesco/Boletim FOCUS.  
*Valores projetados. 
 

Para 2018, a expectativa é de modesta recuperação 

na economia, conforme observado no último ano, embora o 

ambiente político-institucional ainda seja de incerteza. Não 

obstante tal imprevisibilidade, as projeções dos principais 

indicadores macroeconômicos (IPCA, Taxa SELIC e Taxa 

de Desemprego) deverão registrar melhora, consoante ao 

apresentado no Gráfico 2, o que propiciará ambiente 

                                                           
2 Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a classificação de risco (rating) 
soberano é a nota dada por instituições especializadas em análise de crédito, chamadas 
agências classificadoras de risco, a um país emissor de dívida. Tais agências avaliam a 
capacidade e a disposição de um país em honrar, pontual e integralmente, os 

favorável para ampliar os investimentos, com geração de 

emprego e renda. 

Ademais, é oportuno mencionar que a agência de 

classificação de risco Standard & Poor's rebaixou, 

recentemente, a nota de crédito da dívida soberana2 do 

Brasil de BB para BB-. 

Por outro lado, a agência colocou a perspectiva de 

rating de negativo para estável, prospectando uma melhora 

na economia nacional, tendo em vista a performance dos 

principais indicadores macroeconômicos. 

A economia maranhense, similarmente ao 

comportamento nacional, registrou resultados marcados por 

dificuldades (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

pagamentos de sua dívida. O rating é um instrumento relevante para os investidores, 
uma vez que fornece uma opinião independente a respeito do risco de crédito da dívida 
do país analisado. 
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Gráfico 3 – Taxa de Desemprego e PIB e suas projeções 
entre 2014 e 2018 do Maranhão, em (%) 

 

Fonte: IBGE/IMESC.  

 

Visando mitigar os efeitos da conjuntura econômica 

desfavorável, o Governo do Estado vem intensificando as 

políticas anticíclicas, com ênfase para a contratação e 

valorização dos servidores, além de um amplo conjunto de 

investimentos em infraestrutura e de ações de inclusão 

produtiva, com foco na geração de emprego e renda. Os 

efeitos dessas medidas podem ser verificados na 

expectativa de crescimento do PIB nos anos de 2017 e 2018. 

Gestão Fiscal  

Receitas e Resultados 

 

Diante do cenário de retração da atividade 

econômica e fiscal, que atingiu todas as esferas de governo, 

o Maranhão priorizou a sua Gestão Fiscal. Tal postura é 

demonstrada por meio dos principais resultados que as 

agências de classificação de risco e instituições nacionais 

publicaram acerca da situação fiscal maranhense. 

Dentre estes resultados, o Relatório da Federação 

das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN, classificou o 

Maranhão como a segunda melhor situação fiscal, quando 

comparado aos demais entes federativos. Os indicadores 

utilizados para análise foram quatro: Dívida (42,0% da 

Receita Corrente Líquida – RCL); Despesa com Pessoal 

(45,0% da RCL), Disponibilidade de Caixa (73,6% da RCL) 

e; Investimentos (6,6% da RCL). Atrelado a isso, o Estado 

foi avaliado pelas agências de classificação de risco (Fitch 

Ratings e Moody’s), as quais sinalizaram a perspectiva de 

estabilidade no longo prazo. 
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Além dessas instituições, a União avalia 

periodicamente os estados, por meio de parâmetros 

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e 

pelo Programa de Ajuste Fiscal – PAF. Nesse sentido, cinco 

Estados, dentre eles o Maranhão, não deterioraram as suas 

contas públicas nos últimos anos, segundo levantamento 

feito por especialistas em finanças públicas. 

Desse modo, a dinâmica da relação entre as 

Receitas e Despesas, ao longo do triênio, é refletida nos 

Resultados Fiscais e medida pelos principais indicadores de 

finanças públicas.  

No tocante a LRF, os indicadores fiscais como 

despesa com Pessoal, Endividamento e Margem de 

Operação de Crédito encontram-se em limites confortáveis, 

conforme demonstrado na Tabela 1. Esta performance 

promoveu o Estado ao segundo lugar no controle de gastos 

quando comparado com os demais entes3. 

                                                           
3 Informações disponíveis em: https://oglobo.globo.com/brasil/lei-de-
responsabilidade-completa-18-anos-com-maioria-dos-estados-em-alerta-fiscal-
22280414. 

Dessa forma, o Maranhão tem desenvolvido as 

condições essenciais para atender as principais demandas 

da sociedade. Nos casos de Saúde e Educação, em se 

tratando de gastos constitucionais, o Maranhão destina 

anualmente, recursos acima dos percentuais mínimos 

obrigatórios4 (Tabela 1).  

Tabela 1 - Resultados Fiscais pela ótica da LRF entre 
2014 e 2017 

Fonte: SEPLAN/STN. Elaboração: SEPLAN. 
Nota: 1. Valores referentes ao segundo quadrimestre de 2017 

 

4 Em relação a Receita Líquida de Impostos – RLI. 

Indicadores Fiscais - LRF 2014 2015 2016 2017¹
Média dos 

indicadores

Relação da Despesa com Pessoal com a RCL (%)
Poder Executivo 38,70% 42,87% 38,98% 39,49% 40,01%
Todos os Poderes 50,89% 55,05% 49,79% 48,87% 51,15%

Relação de Endividamento 0,0
Divida Consolidada Líquida sobre a RCL (%) 51,68% 60,15% 43,70% 35,42% 47,74%
Margem de Endividamento 15.058,46 14.980,90 19.505,84 21.240,61 17.696,45    

DCL 5.247,48   6.443,80   5.454,29   4.571,24   5.429,20      
Limite Federal (200%) 20.305,94 21.424,70 24.960,13 25.811,85 23.125,65    

Margem de Operações de Crédito (%) 5,94% 5,05% 4,50% 1,69% 4,30%

Operção de Crédito 905,37      541,24      561,25      218,23      556,52         
Limite Federal (16% da RCL) 1.624,48   1.713,98   1.996,81   2.064,95   1.850,05      

Resultado Nominal 1.753,14   1.196,32   989,51-      527,95-      358,00         
Resultado Primário 438,68-      327,78      1.107,82   571,03      391,99         
Gastos Constitucionais

Educação - Mínimo de 25% 28,70% 29,54% 26,59% 28,74% 28,39%
Valor absoluto 2.724,73   2.988,55   3.104,21   2.694,87   2.878,09      

Saúde - Mínimo de 12% 13,62% 13,47% 12,31% 11,78% 12,80%
Valor absoluto 1.243,19 1.362,62 1.437,13 1.257,56 1.325,13

https://oglobo.globo.com/brasil/lei-de-responsabilidade-completa-18-anos-com-maioria-dos-estados-em-alerta-fiscal-22280414
https://oglobo.globo.com/brasil/lei-de-responsabilidade-completa-18-anos-com-maioria-dos-estados-em-alerta-fiscal-22280414
https://oglobo.globo.com/brasil/lei-de-responsabilidade-completa-18-anos-com-maioria-dos-estados-em-alerta-fiscal-22280414
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Metas Indicadores e Resultados Fiscais - PAF 2017 2018 2019
Meta 1 Dívida Consolidada sobre a RCL 56,57% 55,90% 48,55%
Meta 2 Resultado Primário 289,00-    67,00-      356,00    
Meta 3 Despesa com Pessoal sobre a RCL
Meta 4 Receita de Arrecadação Própria 3.073,00 3.310,00 3.563,00 
Meta 5 Gestão Pública

RAP X RCL
DEA X RCL
ODC X RCL

Meta 6 Disponibilidade de Caixa

Limite da LRF 

Disponibilidade de Caixa de 

recursos Não Vinculados > 

Obrigações Financeiras 

Análise da STN

Ao final de 2017, na ótica do Programa de Ajuste 

Fiscal –– PAF, dado que o Estado vem cumprindo as suas 

metas, com exceção da meta 5, o Maranhão assinou o 

aditivo contratual formalizando o novo PAF. Com esse novo 

Programa, tendo em vista as novas regras, os entes deverão 

se enquadrar em 6 metas, repactuadas a cada exercício, 

que visam equilibrar as contas públicas no período de três 

anos (2017, 2018 e 2019), são elas: Endividamento; 

Resultado Primário; Pessoal; Arrecadação; Gestão Pública; 

e Disponibilidade de Caixa, conforme Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Metas dos Indicadores fiscais do Novo PAF 
entre 2017 e 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: STN.  

Dentre as mudanças, destacam-se: i) os valores 

serão avaliados pela modalidade pago somados aos Restos 

a Pagar do exercício anterior; ii) os principais indicadores 

fiscais estarão em consonância com os parâmetros da LRF, 

a exemplo da substituição da Receita Líquida Real – RLR 

pela RCL; iii) a revisão será obrigatória em todos os anos e; 

iv) diminuição dos relatórios de prestação de contas com a 

União. 

Considerando os bons resultados e indicadores 

fiscais, a assinatura do novo PAF, o enquadramento das 

novas regras, o cumprimento das metas do programa nos 

exercícios anteriores e o rating fornecido pela STN sobre a 

Capacidade de Pagamento – CAPAG, cuja nota passou de 

“C” (2014) para “B” (a partir de 2015), o Estado do Maranhão 

obteve um espaço fiscal de R$ 750 milhões em garantias da 

União, para contratar novas Operações de Crédito ao longo 

dos próximos 2 anos. 

Assim, cumpre destacar o comportamento das 

receitas e despesas do Maranhão em período recente. No 

biênio 2015 e 2016, não obstante a conjuntura desfavorável, 

as principais fontes de financiamento do Estado 
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apresentaram comportamento positivo. Entretanto, em 

2017, essas fontes de receitas (Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços – ICMS e Fundo de Participação 

dos Estados – FPE) exauriram-se quando comparadas aos 

dois anos anteriores. 

Entre 2016 e 2017, a Receita Tributária registrou 

crescimento de 6,0% (R$ 426,8 milhões), via aumento do 

ICMS (38,7% da Receita Total), que apresentou crescimento 

de 5,6% (R$ 329,5 milhões).  

Cumpre destacar que essa performance ocorreu por 

conta da base de comparação alta, dado que, entre 2015 e 

2016, o crescimento foi de 19,5% (R$ 968,5 milhões), o que 

posicionou o Maranhão em primeiro lugar no ranking da 

arrecadação desse imposto, entre as demais gestões 

fazendárias.  

Do mesmo modo, é importante mencionar o 

comportamento do Imposto de Renda Retido na Fonte – 

IRRF; Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA; e Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, que 

compõem o rol das Receitas Tributárias.  

Em 2017, os usuários cadastrados no Programa 

Nota Legal converteram seus créditos acumulados para 

abatimento de até 50% do IPVA, assim como puderam 

convertê-los para pagamento de passagens de ônibus 

urbanos e utilizá-los para recarga de aparelhos de telefonia 

celular pré-pago, incentivando o pagamento deste imposto. 

Assim, entre 2016 e 2017, o IPVA registrou alta de 12,2% 

(R$ 36,7 milhões). 

No que se refere ao IRRF, em 2017 houve registro 

de aumento de 4,4% (R$ 25,2 milhões), quando comparado 

a 2016, uma vez que o comportamento dessa receita 

depende dos pagamentos dos salários dos servidores.  

Com o objetivo de evitar a evasão do ITCD, o 

Governo alterou o seu Código Tributário, determinando que 

o registro na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, nos 

casos de doações e heranças de participações em 

empresas, fosse feito somente após a comprovação do seu 

pagamento. Logo, no caso deste imposto, a atual gestão 

manteve média de arrecadação de aproximadamente R$ 14 

milhões entre 2015 e 2017. 
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O volume de arrecadação das Taxas é significativo 

na atual gestão fazendária, haja vista que registrou 

crescimento de 31,6% (R$ 67,5 milhões), entre 2015 e 2016, 

e 11,9% (R$ 33,4 milhões), entre 2016 e 2017, vide Tabela 

3. 

Além disso, inclui-se o esforço da gestão tributária, 

por meio da contratação de novos auditores, a despeito do 

aumento da renúncia fiscal por conta dos programas de 

governo, a exemplo do Mais Emprego; Cheque Minha Casa; 

e Mutirão Rua Digna, os quais contribuíram para 

compensação da perda da massa salarial resultante do 

desemprego.  

É de bom alvitre ressaltar, entre as outras fontes de 

financiamento, o caso das Receitas de Transferências. Em 

2017, estas receitas apresentaram queda de 4,6% (R$ 388,5 

milhões), atrelada à retração do FPE (37,0% da Receita 

Total) de 4,5% (R$ 284,6 milhões), diante da forte base de 

comparação devido aos recursos da Repatriação5, também 

em valores nominais, vide Tabela 3.  

                                                           
5 Em 2016, o Maranhão recebeu de recursos referentes a Repatriação no montante de 
R$ 570 milhões. 

 

Tabela 3 - Evolução das receitas do Maranhão entre 2014 
e 2017 
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Além do FPE, entre as outras transferências, o IPI-

Exportação, que está diretamente relacionado à dinâmica 

das transações com o Exterior e ao comportamento do dólar, 

apresentou valorização em 2017. Entre 2016 e 2017, esta 

receita registrou alta de 17,9% (R$ 9,9 milhões). A receita do 

FUNDEB, a qual é afetada pelo número de matrículas, 

registrou baixa de 5,1% (R$ 69,3 milhões), seguindo o 

comportamento dos anos anteriores.  

Quanto à receita do SUS, verificou-se alta de 5,1% 

(R$ 20,6 milhões), no mesmo período de análise, em 

consonância com o aumento da capilaridade dos serviços de 

saúde, sobretudo no interior do Estado, por meio da 

ampliação do número de atendimentos e procedimentos de 

alta complexidade realizados nas novas unidades 

hospitalares. 

Complementando o rol das Receitas, vale ressaltar, 

dentre as Receitas de Capital, as inerentes às Operações de 

Crédito. Em meio a conjuntura econômica e política 

adversas, as Operações de Crédito representaram uma 

importante fonte de receita para financiar os investimentos 

em setores, tais como: infraestrutura, transporte, 

saneamento básico, segurança pública, entre outros. Assim, 

o Estado captou recursos da ordem de R$ 555,7 milhões ao 

longo dos últimos três anos. Para o ano de 2018, está em 

tramitação o Programa PROFISCO II, no valor de R$ 105 

milhões, com a finalidade de melhorar a arrecadação 

tributária associada à qualidade do gasto público.  

 

Despesas Públicas 

 

Consoante ao supracitado, o Maranhão vem se 

esforçando no controle dos gastos públicos, evidenciando a 

sua política de responsabilidade fiscal. Desse modo, é 

importante destacar as principais despesas: Pessoal e 

Encargos, Outras Despesas Correntes – ODC, Serviço da 

Dívida - Juros e Encargos e Amortizações do Principal - e 

Investimentos e Inversões Financeiras.  

No caso da despesa de Pessoal (48,4% da Despesa 

Total), haja vista as políticas anticíclicas, bem como a 

valorização dos servidores e a expansão dos serviços 

públicos, registrou-se crescimento médio anual de 11,2%, 

entre 2014 e 2017, por meio do pagamento da última parcela 
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do Plano Geral de Carreiras e Cargos do Poder Executivo – 

PGCE, progressões de carreiras, reajustes salariais, 

contratações, promoções e ampliações de programas de 

governo voltados aos benefícios indiretos dos servidores.  

Entre 2016 e 2017, o gasto com funcionalismo 

cresceu 9,0% (R$ 709 milhões), sendo que o Poder 

Executivo registrou alta de 9,7% (R$ 620,4 milhões), 

incluindo os Inativos (todos os Poderes), em valores 

nominais. 

Concomitante a isso, em relação ao custeio da 

máquina pública6, o crescimento médio, entre 2014 e 2017, 

foi de 5,7%. Entre 2016 e 2017, essa despesa registrou 

incremento de 11,4% (R$ 457,1 milhões), conforme Tabela 

4. Diante da ampliação dos serviços públicos e o expressivo 

crescimento desta despesa, o Estado manteve a atuação 

regular do Comitê Gestor, que preza pela racionalização dos 

gastos, mediante revisão e monitoramento dos contratos. 

Entre 2014 e 2017, os Investimentos apresentaram 

queda de 1,6% ao ano. Entre 2016 e 2017, tendo em vista a 

                                                           
6 Exclusão das Transferências aos Municípios e das Sentenças Judiciais das Outras 
Despesas Correntes – ODC. 

volatilidade do ciclo econômico, os Investimentos 

registraram alta de 32,7% (R$ 398,2 milhões), vide Tabela 

4. 

Tabela 4 - Evolução dos grupos de despesas do 
Maranhão entre 2014 e 2017, em R$ milhões  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse bojo das despesas, tem-se o Serviço da 

Dívida (soma de Juros e Encargos com a Amortização do 

Principal), que se enquadra no rol dos dispêndios 

obrigatórios. Essa despesa registrou crescimento médio 
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anual de 23%, entre 2014 e 2017, enquanto que, em 2016 e 

2017, apresentou comportamento estável. 

Cumpre mencionar que o Estado honrou seus 

compromissos financeiros referentes ao pagamento de 

dívidas, sinalizando credibilidade aos seus credores e ao 

mercado, mediante esforço realizado pela gestão, incluindo 

rodadas de negociações da dívida, propiciados por alguns 

fatores, destacando-se: 

 Acompanhamento da Gestão de Precatórios junto aos 

Órgãos de controle do Estado; 

 Monitoramento dos principais Riscos Fiscais por parte da 

Gestão Governamental; 

 Hedge Cambial, compra antecipada de dólares, para o 

pagamento do Serviço da Dívida Externa com o Bank of 

America - BofA, no ano de 2015, diante da variação 

cambial; 

 Adesão à Lei Complementar nº 148, em 2016, por meio 

da qual os entes receberam descontos sobre os saldos 

devedores dos contratos de refinanciamento de suas 

dívidas, sendo a principal a Lei nº 9.496/97, através da 

aplicação de novos indexadores, substituindo, desse 

modo, o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna - 

IGP-DI e;  

 Adesão à Lei Complementar nº 156, em 2017, por meio 

da qual foi possível a renegociação de parte das suas 

dívidas com o BNDES, alterando as condições 

contratuais (carência no pagamento de amortizações e 

alongamento da dívida, entre outros).  

Desse modo, o Estado terá um período de carência 

de 4 anos no valor do principal da dívida, equivalente a R$ 9 

milhões por mês, recurso que pode ser utilizado para 

atender as demandas da sociedade. 

Outra despesa que pressiona o orçamento do 

Estado e merece destaque é o gasto com Precatórios. Na 

atual gestão, registrou-se expressivo volume de pagamento 

dessa despesa. Isso é evidenciado no Gráfico 4.  

No agregado, entre 2014 e 2017, os gastos totais do 

Maranhão registraram aumento médio anual de 9,1%.  

Entre 2016 e 2017, o crescimento foi de 11,5% 

em valores nominais, demostrando, assim, que a atual 
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gestão vem ampliando os seus dispêndios, dentre eles, o 

pagamento de precatórios em relação a 2014.  

 

Gráfico 4 - Evolução de pagamento de Precatório do 
Maranhão entre 2015 e 2017, em R$ milhões 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEPLAN.  
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EIXO 1 - ENFRENTAR AS INJUSTIÇAS 

SOCIAIS 
 

Direitos Humanos, Cidadania e 

Participação Popular  
 

 Implantar cinco unidades fixas de atendimento ao cidadão 

em municípios estratégicos, a fim de promover a 

ampliação do acesso do cidadão a serviços essenciais 

para a garantia da cidadania, direitos humanos e 

participação popular; 

 Atender 100 mil cidadãos por meio do Procon Móvel; 

 Implementar o Centro de Referência da Juventude e da 

Igualdade Racial. 

 

Segurança Alimentar, Combate à Extrema 

Pobreza e Assistência Social  
 

 Beneficiar 1,3 milhão de crianças e adolescentes e 2.100 

empresas, por meio do Programa Bolsa Escola;  

 Concluir a construção de 30 cozinhas comunitárias, 

beneficiando os 30 municípios de menor IDH; 

 Implantar três novos restaurantes e fornecer 4,2 milhões 

de refeições anuais; 

 Construir 30 diques em todo o Estado; 

 Entregar 30 novos CRAS e três novos CREAS. 

 

Habitação  
 

 Concluir a construção das unidades habitacionais nos 

municípios de Menor IDH; 

 Iniciar a construção de 2.048 apartamentos referentes ao 

Programa de Habitação do Servidor Público – Parque 

Independência; 

 Concluir a construção do empreendimento Residencial 

Jomar Moraes, com 1.104 apartamentos; 

 Concluir a construção do empreendimento Residencial 

Carlos Chagas, com 256 apartamentos; 

 Dar continuidade ao Projeto Casa Cidadã, com reforma e 

adaptação de residências de pessoas deficientes; 

 Concluir a regularização imobiliária com a entrega de 

títulos de mais 8 mil moradias; 

 

Políticas para as Mulheres  
 

 Fomentar a implantação de políticas públicas para as 

mulheres em 137 municípios maranhenses; 

 Elevar o número de organismos municipais de políticas 

para as mulheres de 80 para 100; 

 Levar os serviços da Carreta da Mulher Maranhense aos 

39 munícipios ainda não visitados; 

 Implantar a Casa da Mulher Maranhense em Imperatriz. 
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Educação Básica  
 

 Expandir oferta de Escolas Dignas e unidades e espaços 

escolares do sistema público do Ensino Médio; 

 Implantar e melhorar as unidades de ensino; 

 Implantar 25 Escolas de Tempo Integral - Centros Educa 

Mais; 

 Realizar concurso para professores voltados ao 

atendimento às demandas da Educação no Campo, 

Indígena e Quilombola, com oferta de 457 vagas; 

 Priorizar a execução do Programa Mais Alimentação 

Escolar; 

 Adquirir mais de 750 mil uniformes para atendimento aos 

estudantes da rede pública estadual de ensino; 

 Alfabetizar 26.575 pessoas, por meio dos Programas 

Brasil Alfabetizado e Jornada de Alfabetização Sim, Eu 

Posso; 

 Formar profissionais da Educação Básica em suas 

modalidades e de Ensino Médio em Tempo Integral; 

 Realizar avaliação simulada, preparatória para o ENEM e 

demais avaliações nacionais em plataforma online para 

80 mil alunos; 

 Promover a formação continuada em avaliação 

institucional para os gestores das escolas. 
 

 

 

 

Ensino Superior e Profissionalizante  
 

 Concluir a construção do Campus da UEMA de São 

Bento; 

 Concluir a construção de novas instalações para os 

cursos de Engenharia da Computação, Matemática e 

Física; 

 Concluir a construção do prédio do Centro de Ciências 

Agrárias da UEMASUL; 

 Concluir a construção do Campus em Estreito, que 

oferecerá vagas nos cursos de Engenharia Agronômica, 

Licenciatura em Letras, Matemática e Física, 

 Reformar e ampliar o Campus de Açailândia; 

 Adquirir laboratórios didáticos e técnicos para as 7 

Unidades Plenas do IEMA; 

 Implantar 6 novas unidades plenas do IEMA nos 

municípios de São Luís, Cururupu, Matões, Santa Inês, 

Brejo e Presidente Dutra. 

 

Saúde  
 

 Entregar do Hospital do Servidor; 

 Iniciar as obras do Hospital da Ilha, voltado ao 

atendimento de urgência e emergência; 

 Habilitar o Centro de Referência de Alta Complexidade 

em Oftalmologia, Doenças Raras (HUUFMA), Serviço de 

Neurocirurgia (HCM), Tratamento do Glaucoma (Centro 
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de Oftalmologia), Serviço de Nefrologia, em Açailândia, 

São Luís e Pinheiro; 

 Habilitar Leitos de UTI Adulto Tipo II, nas Regiões de 

Imperatriz (10); Caxias (10); Pinheiro (10); Santa Inês 

(10), Timon (10), São Luís (57), Bacabal (10) e Balsas 

(10); 

 Manter e expandir os Serviços de Reabilitação no Estado 

do Maranhão (APAE´s); 

 Concluir a reforma e ampliação do ambulatório do 

Hemocentro, ampliando as condições dos atendimentos 

em hematologia clínica, que darão suporte a esta área de 

atendimento à população; 

 Implantar 6 laboratórios nas Unidades Regionais de 

Saúde de Balsas, Caxias, Timon, Imperatriz, Pedreiras e 

Santa Inês, beneficiando 800 mil pessoas em diversos 

municípios; 

 Implantar o serviço de oncologia clínica e cirúrgica no 

Hospital Macrorregional de Caxias Dr. Everaldo Aragão; 

 Implantar a linha de cuidado para atenção integral à 

saúde da criança e do adolescente; 

 Implementar os serviços de referência às mulheres em 

situação de violências nas Regiões de Açailândia, 

Bacabal, Balsas, Pinheiro, Presidente Dutra, Itapecuru-

Mirim, Imperatriz e Zé Doca; 

 Descentralizar os serviços de hemodiálise do Maranhão, 

a partir da entrega de novas unidades, em diferentes 

regiões do estado, para fortalecer a rede de atendimento 

especializada, atualmente composta por 18 centros de 

hemodiálise, sendo 12 na capital e outras seis no interior 

do Maranhão; 

 Ampliar o acesso ao serviço de mamografia para as 19 

Regiões de Saúde; 

 Estruturar a Rede Materno-Infantil do Maranhão – Termo 

de Cooperação com OPAS; 

 Fortalecer as políticas de atenção integral à saúde do 

adulto e do idoso, bem como realizar o controle do 

tabagismo, por meio do apoio institucional e do 

monitoramento nas 18 UGRS; 

 Implantar a Farmácia Viva nos 36 VIVAS do Maranhão; 

 Implantar a Farmácia Viva nas Rotas Quilombolas, Matriz 

Africana e Terreiros; 

 Implementar e acompanhar o Programa Maranhão 

Quilombola; 

 Fortalecer a Política da Saúde Integral da População 

Negra, através da qualificação e sensibilização de 

Profissionais de Saúde. 

 

Segurança Pública  
 

 Aumentar o efetivo do sistema de segurança pública com 

a realização de novos concursos; 

 Aparelhar as instituições, com a aquisição de 

equipamentos e veículos; 
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 Estruturar 40 conselhos comunitários no interior do 

Estado, no âmbito do Pacto Pela Paz; 

 

Sistema Penitenciário 
 

 Concluir a construção dos Presídios de Segurança 

Máxima, em São Luís e em São Luis Gonzaga; 

 Ampliar a escolarização dos detentos; 

 Ampliar a qualificação profissional dos apenados; 

 Ampliar o Complexo Penitenciário de Pedrinhas; 

 Adquirir 23 veículos entre furgões e ambulâncias; 

 Concluir nove galpões multifuncionais. 

 

Esporte e Lazer  
 

 Ampliar a participação dos municípios nos Jogos 

Escolares Maranhenses para 120 municípios, 

beneficiando 95 mil atletas; 

 Oferecer atividades de esporte e lazer comunitário em 90 

municípios maranhenses, beneficiando 200 mil pessoas. 
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EIXO 2 - CUIDAR BEM DO DINHEIRO 

PÚBLICO E MODERNIZAÇÃO DA 

GESTÃO PÚBLICA 
 

Gestão Fiscal  
 

 Implantar acelerador de processamento de informações 

(Super Cluster) para melhorar a eficiência tributária; 

 Fortalecer e ampliar parceiras institucionais com todos os 

órgãos e instituições que tenham relação direta com o 

órgão fazendário;  

 Implantar mecanismos de garantia da recuperação do 

crédito tributário. 

 

Planejamento Governamental  
 

 Revisar e implantar a Governança de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - TIC no Governo do Estado 

do Maranhão, com o objetivo de prover maior qualidade, 

melhor utilização e consequente economia nos serviços 

de TI consumidos pelos órgãos estaduais. Além disso, a 

Governança permitirá que a TI seja mais aderente às 

ações do Governo Estadual, assumindo um papel 

estratégico para provê soluções criativas e econômicas 

ao Governo; 

 Desenvolver e integrar o sistema de Metas com os demais 

sistemas corporativos existentes e desenvolver a Intranet 

do Governo do Estado, permitindo maior integração dos 

órgãos públicos; 

 

Valorização do Servidor Público  
 

 Realizar concurso público para Órgãos do Estado; 

 Realizar a manutenção preventiva e corretiva das 

Edificações do Centro Administrativo do Estado (estrutura 

física, estacionamento, almoxarifado, ar condicionado 

central e elevadores). 

 

Transparência e Controle  
 

 Realizar ações voltadas para o aperfeiçoamento do 

sistema de controle, das auditorias e da fiscalização; 

  Ampliar o acesso à informação e implantação da 

transparência, com o aprimoramento da qualidade, 

eficiência, eficácia e publicidade dos gastos públicos;  

  Combater e evitar a corrupção, por meio do incentivo ao 

controle social, com participação popular e articulação 

dos demais entes federativos;  

 Fortalecer o monitoramento de dados e informações 

sobre as ações desenvolvidas pelo Poder Público, por 

meio do controle e registro, no Portal da Transparência. 
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EIXO 3 - DESENVOLVIMENTO PARA 

TODOS 

Agricultura Familiar 
 

 Realizar a dinamização e o fortalecimento de 07 cadeias 

produtivas (feijão, mel, mandioca, ovinocaprinocultura, 

avicultura caipira, hortifruticultura do abacaxi e 

hortifruticultura do caju) relacionadas ao Programa Mais 

Produção, incluindo municípios de menor IDH; 

 Realizar três Feiras AGRITECs nos municípios de São 

Raimundo das Mangabeiras, Lago da Pedra e Timon; 

 Fortalecer, no âmbito do Programa de Aquisição de 

Alimentos - PAA e do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE, a comercialização de produtos da 

agricultura familiar mediante a implantação de feiras 

itinerantes e mercados institucionais; 

 Prestar assistência técnica e extensão rural a 70 mil 

agricultores familiares; 

 

Agricultura, Pecuária e Pesca  
 

 Fortalecer o Sistema Estadual de Produção e 

Abastecimento – SEPAB, fomentando a comercialização 

dos produtos oriundos da produção agropecuária; 

 Promover a criação de espaços voltados à 

comercialização, por meio da abertura de novos canais; 

 Capacitar os produtores rurais para o gerenciamento de 

empreendimentos, com a implantação e implementação 

de projetos produtivos das cadeias e arranjos produtivos 

locais; 

 Consolidar o Projeto Hidroagrícola do Salangô, no 

Município de São Mateus, beneficiando 394 irrigantes 

produtores de banana, coco, manga, maracujá, melancia, 

arroz, feijão, milho e abacaxi; 

 Ofertar aos pequenos e médios agricultores sementes de 

qualidade genética comprovada, de alta produtividade e 

mais resistentes às doenças e pragas, visando, 

sobretudo, à melhoria da produção agrícola; 

 Manter o Estado do Maranhão como Zona Livre de Febre 

Aftosa com vacinação; 

 Intensificar a fiscalização do trânsito de animais, produtos 

e subprodutos de origem animal e vegetal por meio de 

fiscalizações volantes. 

 

Indústria, Comércio e Energia 
 

 Fortalecer as ações direcionadas ao adensamento das 

seguintes Cadeias Produtivas: Avicultura Industrial (de 

Corte); Carne e Couro; Leite e Derivados (região do Médio 

Mearim); Hortifruticultura; Gesso; Minero-Metalúrgica; 

Siderurgia; Móveis e Tancagem; 
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 Concluir a elaboração e iniciar a implementação da 

Política de Desenvolvimento Produtivo Sustentável do 

Maranhão; 

 Consolidar a implantação do novo módulo do Distrito 

Industrial de São Luís (área total de 220 hectares); 

 Ampliar a divulgação e o fomento à adesão aos 

Programas: Mais Produção, Compras Governamentais e 

Mais Atacadistas; 

 Promover a implantação e a recuperação das sedes da 

JUCEMA nos municípios de Santa Inês, Presidente Dutra 

e Pinheiro.  

 

Meio Ambiente e Recursos Naturais 
  

 Ampliar o Programa Maranhão Verde;  

 Concluir seis Parques Ambientais;  

 Construir os Parques Estaduais do Sítio do Rangedor, em 

São Luís, e Parques em Codó, Balsas e Bacabeira. 

 

Cultura e Turismo 
  

 Dinamizar e Apoiar o Patrimônio Cultural do Maranhão; 

 Implantar, dinamizar e modernizar os espaços culturais; 

 Evidenciar as riquezas naturais e culturais, atraindo 

turistas nacionais e internacionais; 

 Apoiar as manifestações artístico-culturais; 

 Desenvolver os polos regionais de turismo. 
 

Ciência, Tecnologia e Inovação  
 

 Implantar mais 10 pontos de acesso gratuito à internet no 

Estado do Maranhão; 

 Assegurar formação de recursos humanos especializados 

para o Estado, por meio de concessão de bolsas em todas 

as áreas de conhecimento e da mobilidade acadêmica 

internacional, com foco em parcerias multilaterais, 

estágios e intercâmbios de projetos; 

 Fomentar propostas e programas de estímulo à inovação 

e ao empreendedorismo;  

 Estimular as cooperações entre instituições de ensino, 

pesquisa e setor produtivo. 
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EIXO 4- AMPLIAR INFRAESTRUTURA E 

LOGÍSTICA 
 

 

Abastecimento e Saneamento 
 

 Instalar Sistemas de Abastecimento de Água nos 

municípios com menores indicadores sociais; 

 Concluir o Sistema de Abastecimento de Água na 

Adutora Italuís; 

 Concluir a reforma das Estações de Tratamento do 

Bacanga e Jaracati; 

 Entregar kits sanitários nos municípios de menor IDH; 

 Implantar 600 cisternas nas escolas em 110 

municípios, em consonância com o Programa Federal 

Primeira Água; 
 

Infraestrutura Rodoviária e Mobilidade 

Urbana 
 

 Manter e conservar 704,7 km de estradas, em diversos 

municípios maranhenses; 

 Pavimentar 234,27 km de estradas, abrangendo 22 

municípios; 

 Pavimentar 225,15 km vias urbanas, garantindo 

pavimentação asfáltica a diversas ruas e avenidas nos 

munícipios; 

 Ampliar o Projeto Travessia e atender mais de mil 

portadores de necessidade especiais; 

 Construir as pontes de Pericumã/Bequimão e 

Sambaíba/Rio Balsas, beneficiando a população com 

assecibilade entre os municípios da região; 
 

Urbanismo 
 

 

 Executar obras de urbanização às margens da Avenida 

Jackson Lago; 

 Construir a Unidade de Segurança Comunitária – USC, 

no bairro da Liberdade; 

 Concluir a construção da Ponte em Santa Rita; 

 Elaborar o Plano de Desenvolvimento Integrado – PDDI 

da Região Metropolitana de São Luís; 

 Viabilizar Políticas Públicas de interesse comum para a 

Região Metropolitana da Grande São Luís; 

 Elaborar o Plano de Resíduos Sólidos da RMGSL assim 

como implantações de equipamentos de aproveitamento 

de Resíduos Sólidos de interesse metropolitano;  
 

Infraestrutura Portuária  
 

 Concluir Novo Terminal de Passageiros do Cujupe; 

 Revitalizar o sistema de combate a incêndio dos berços 

100 a 108; 

 Construir a subestação do Pátio H e modernizar a 

subestação receptora; 

 Recuperar a estrutura dos berços 103 e 106; 

 Construir o Berço 98. 
 


