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PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO DR. 

FLÁVIO DINO, NA ABERTURA DOS TRABALHOS 

LEGISLATIVOS DE 2019. 

 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, 

 

Após quatro anos como Governador do Estado do 

Maranhão, retorno a esta Egrégia Casa Legislativa, muito 

honrado por ter recebido do povo maranhense a 

oportunidade de representá-lo por mais um quadriênio. 

Foram votos de confiança e esperança, para concretização e 

realização de dias melhores.  

Aproveito para felicitar as senhoras Deputadas e 

senhores Deputados que iniciam mais uma legislatura, bem 

como aqueles que aqui estão pela primeira vez. Para estes, 

aproveito para desejar muito sucesso na nobre missão de 

construirmos um Maranhão mais justo e próspero. Aos 

reeleitos, renovo o meu compromisso com efetivo exercício 

de harmonia entre os poderes, de forma isenta, republicana 

e democrática.  

Esta mensagem, além de cumprir uma exigência 

legal prevista em nossa Constituição Estadual, visa 

demonstrar o resultado do esforço coletivo que realizamos 

nos últimos anos, bem como as nossas propostas para o 

próximo quadriênio, que foram amplamente discutidas com a 

população maranhense. 

Como é do vosso conhecimento, as finanças 

públicas da União e dos entes subnacionais passam por 

uma situação muito delicada, decorrente de uma profunda 

crise econômica e política, que fragilizou a capacidade dos 

órgãos públicos de enfrentar os problemas 

socioeconômicos.  

Apesar desta conjuntura adversa, finalizo a gestão 

2015/2018 com a sensação de dever cumprido. Realizamos 

grandes avanços no estado e, ao final, fomos reconhecidos, 

pela terceira vez consecutiva, como o ente estadual que 

mais cumpriu o programa de governo. Alcançamos a marca 

do 1º lugar nacional, com expressivos 95% de execução de 

nossas propostas, segundo o portal G1. 

Por meio de uma gestão proba e atuante, deixamos 

nossa marca de um governo de inclusão, sensível às causas 

sociais, que ouve e busca atender anseios de mulheres, 

negros, LGBTs, e também de grupos minoritários, como 

indígenas e quilombolas, que historicamente têm seus 

direitos perseguidos e sofrem com restrição de 

oportunidades. 
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Desde o nosso primeiro dia de governo, 

apresentamos um conjunto de iniciativas estruturantes com 

vistas a modificar a realidade do nosso estado. Assim, 

elegemos quatro eixos estratégicos, os quais se articulam e 

impulsionam todas as demais ações do governo desde 

2015. 

No tocante à Educação, entregamos 830 “Escolas 

Dignas”, alcançando a extraordinária marca de, 

aproximadamente, 1 escola reformada, construída ou 

reconstruída, a cada 2 dias de governo. 

Sinal claro da mudança também é o fato de que 

antes não havia nenhuma escola de ensino integral 

funcionando. Atualmente, contamos com 13 unidades plenas 

do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

– IEMAS e 36 unidades dos centros “Educa Mais”.  

Para orgulho do estado e afirmação da competência 

do trabalho desenvolvido, os alunos do IEMA obtiveram 

premiações em feiras e campeonatos internacionais nas 

áreas de robótica, matemática, astronomia e geografia. Em 

2018, o IEMA obteve reconhecimento internacional e 

passou a fazer parte da Rede PEA – Escola Associada da 

Unesco. São 11 mil escolas em 181 países. No Brasil são 

567 e no Maranhão apenas o IEMA. 

As ações na área da educação incluíram a retirada 

de mais de 100 mil pessoas do analfabetismo nesta primeira 

gestão, com programas como o “Sim, Eu Posso!” e o “Brasil 

Alfabetizado”. Um grande símbolo do nosso compromisso 

com a educação é a valorização dos docentes 

maranhenses, que recebem o maior salário da rede estadual 

do Brasil.  

Propiciamos transporte aos estudantes residentes na 

zona rural que estudam nas respectivas sedes municipais. 

Foram adquiridos e entregues 91 ônibus escolares rurais em 

90 municípios.  

Com a ampliação das políticas públicas na área da 

educação, revertemos a tendência de queda do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. No Ensino 

Médio, que compete à rede estadual, a nota saltou de 2,8 

para 3,4, isto é, um crescimento de 21% em relação a 2013. 

Trata-se da maior nota já registrada para o estado, que 

possibilitou avançarmos da 22ª posição para a 13ª do 

ranking nacional, ocupando o 3º lugar da Região Nordeste. 

Na Saúde, foram investidos R$ 206 milhões em 

obras de construção, reforma e ampliação de Unidades 

Assistenciais de Saúde. Criamos uma verdadeira rede de 

atendimento em todas as regiões do estado. Entregamos 10 

grandes novos hospitais: Chapadinha, Imperatriz, Caxias, 
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Balsas, Bacabal, Pinheiro, Santa Inês, Maternidade de 

Colinas e o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO) e 

Hospital do Servidor. Essas obras têm permitido reduzirmos 

cada vez mais as pressões por oferta dos serviços 

concentrados na capital.  

Além disso, nosso estado conta agora também com 

204 ambulâncias, ajudando a conectar os sistemas de saúde 

municipais à rede estadual. 

Para atendimento das crianças com problemas de 

neurodesenvolvimento, a antiga Casa de Veraneio que, até 

2014, era usada para a realização de festas e banquetes foi 

completamente reformada e adequada para se transformar 

na Casa de Apoio Ninar, tornando-se uma referência 

nacional com a oferta de atendimento especializado. 

A inauguração da Unidade de Especialidades 

Odontológicas do Maranhão “Sorrir” representa o maior 

Centro de Atenção à Saúde Bucal da Região Nordeste. Até 

2018, foram realizados mais de 80 mil atendimentos 

odontológicos. 

 O Hospital Geral foi transformado no Hospital do 

Câncer, dedicando-se exclusivamente ao tratamento 

oncológico. Hoje contamos com uma rede regional de 

tratamento do câncer em São Luís, Imperatriz e Caxias. 

Outra área que atingimos avanços significantes foi a 

Segurança Pública, por meio de investimentos no aumento 

do efetivo e em infraestrutura de segurança.  Dentre os 

resultados alcançados, destaco o fim do caos prisional em 

Pedrinhas, que hoje possui instalações adequadas com 

atividades de ressocialização, por meio de oficinas de 

trabalho. Com isso, 2.119 internos foram capacitados e 

alguns reposicionados no mercado de trabalho. 

Chegamos a quase 15 mil policiais, maior tropa de 

nossa história. Reaparelhamos as polícias com incremento 

de 1.078 viaturas, entre veículos e motos, permitindo maior 

agilidade nas ações de prevenção e repressão do crime. A 

Polícia Civil ganhou sua primeira sede equipada e 

estruturada que permitirá mais eficácia nas investigações e 

demais atividades de polícia judiciária. 

Como produto de tais esforços, assistimos notória 

queda de 65% na ocorrência de homicídios na Grande São 

Luís, entre 2014 e 2018, tirando a nossa capital da lista das 

50 cidades mais violentas do mundo.  

Abrimos 3.749 vagas nos presídios estaduais, número 

104% superior à meta estabelecida para o período. Isso foi 

permitido, sobretudo, pela construção de 03 novas 

penitenciárias (Imperatriz, Timon e Pinheiro). Além disso, 
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destacamos a reforma/ampliação de 7 unidades prisionais e a 

reconstrução de outras 10 do complexo existente. 

Em defesa aos grupos sociais mais vulneráveis 

criamos também o Departamento de Feminicídio e da 

Coordenadoria das Delegacias de Atendimento e 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, além dos 

departamentos de Combate aos Crimes Raciais, Delitos de 

Intolerância e Conflitos Agrários.  

Atentos aos anseios das camadas mais carentes da 

população, notadamente no que tange a prover condições 

dignas de moradia e renda, realizamos um conjunto de 

políticas públicas de elevado impacto social. O maior 

exemplo disso foi a criação do “Mais IDH”, um amplo plano 

focado nos 30 munícipios de menor Índice de 

Desenvolvimento Humano, com impactos diretos na renda, 

educação e saúde das populações beneficiadas. 

Associadas ao “Mais IDH”, podemos citar algumas 

iniciativas de destaque. Ampliamos de 06 para 23 o número 

de restaurantes populares, além de 02 cozinhas comunitárias, 

melhorando a segurança alimentar em nosso estado. A “Força 

Estadual de Saúde”, o “Água para Todos” e o apoio à 

produção agrícola possibilitaram que as políticas públicas 

chegassem onde nunca haviam ido. 

Cerca de 7.800 famílias já receberam recursos para 

reformar e ampliar seus lares com o “Cheque Minha Casa”. 

Por meio do Programa “Minha Casa, Meu Maranhão” 

entregamos centenas de habitações voltadas para as áreas 

rurais e urbanas. 

Agricultores foram beneficiados com a implantação 

de quase 8 mil Sistemas Integrados de Tecnologias Sociais 

– SISTEC’s, além de 342 kits de irrigação, 1.488 cisternas e 

260 kits feiras. Além disso, como grande iniciativa que 

proverá maior renda aos agricultores familiares, destaco a 

parceria do Governo do Estado com a multinacional Ambev, 

em que 78 famílias do Tabuleiro de São Bernardo, na região 

do Baixo Parnaíba, foram definidas como fornecedores de 

mandioca para fabricação da inovadora cerveja Magnífica, 

que será comercializada exclusivamente no mercado 

maranhense. 

Nessa linha, o “Mais Renda” representa um 

importante mecanismo de estímulo ao 

microempreendedorismo, ao promover capacitações e apoio 

para aquisição de equipamentos. Esta iniciativa beneficiou 

mais de 2.100 pequenos empreendedores. 

No eixo infraestrutura, destaco o Programa Mais 

Asfalto, que possibilitou a retirada de diversas comunidades 

isoladas, facilitando a mobilidade e melhorando a qualidade 
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de vida das pessoas. Foram implantados mais de 1.200 km 

de rodovias, além de 1.972 km de requalificação asfáltica. 

Destaco também a ampliação do Projeto Travessia, 

que disponibiliza veículos do tipo Van, adaptados e 

climatizados para transporte de cadeirantes; investimentos 

portuários, em especial no Terminal da Ponta da Espera; e 

investimentos em aeroportos nos municípios de Santa Inês, 

Barra do Corda, Bacabal, Carolina e Balsas. 

Para manter o ritmo intenso de investimentos, sem 

perder o foco em uma gestão fiscal responsável e 

equilibrada, tivemos que tomar atitudes corajosas de 

austeridade, com a redução de despesas de custeio da 

máquina pública. Já em 2015, realizamos medidas que nos 

renderam uma economia da ordem de R$ 300 milhões. Mais 

recentemente, a partir do Decreto nº 34.579 de novembro de 

2018, foram realizados cortes em áreas administrativas do 

governo, como aluguel de carros, diárias, viagens, telefones, 

dentre outras despesas que não impactam na qualidade dos 

serviços públicos. Com isso, estamos preservando a 

regularidade do pagamento antecipado aos nossos 

servidores desde 2015, dando dinamismo as atividades 

econômicas locais e evitando o colapso econômico relativo à 

piora da situação macroeconômica nacional. 

Ressalto que o Governo do Estado vem buscando 

alçar grandes saltos qualitativos na forma de planejar suas 

ações. Exemplo disso foi o início da implantação do 

moderno Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 

Fiscal - SIGEF, utilizado em outras unidades federativas de 

referência na temática. Outro aspecto importante, tem sido 

a incorporação de agendas estratégicas nacionais, a 

exemplo do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 

do Brasil Central - BrC, que representa um moderno pacto 

federativo em prol da elevação da competitividade, que 

tem, na cooperação, o seu elemento central. No âmbito da 

agenda internacional, aderimos aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS da Organização das 

Nações Unidas. Estes são apenas alguns exemplos, dentre 

outras pastas relevantes, que ajudarão a sermos mais 

assertivos no delineamento de ações que venham a 

transformar a realidade do povo maranhense. 

Dando prosseguimento a esta caminhada, faço, a 

partir daqui, com base nos eixos governamentais, um breve 

relato das conquistas desses quatro 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 do 

MARANHÃO DE TODOS NÓS. 

Finalizo a minha mensagem sinalizando as principais 

perspectivas para o próximo ciclo governamental, retomando 
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os 65 compromissos do plano de governo que abraçamos 

para esta nova jornada.  

 

 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 
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Pela 3ª vez consecutiva, Flávio Dino é 

o Governador mais eficiente do Brasil, 

cumprindo 95% dos compromissos de 

campanha. 

 

Realização do Seminário Maranhão 

2030. A iniciativa busca incorporar 

uma visão de longo prazo ao 

planejamento do Estado, por meio dos 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS da Organização das 

Nações Unidas. 

 

 

 

PLANEJAMENTO 

GOVERNAMENTAL 
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Adesão do Maranhão ao Consórcio 

Interestadual de Desenvolvimento 

Brasil Central, que representa um 

moderno pacto federativo em prol da 

elevação da competitividade, que tem 

na cooperação o seu elemento central.  
 

 

 

 

 

Implantação do Sistema Integrado de 

Planejamento e Gestão Fiscal do 

Maranhão - SIGEF/MA. Já foram mais 

de 300 servidores capacitados no novo 

sistema. Essa iniciativa, fruto de 

benchmarking com outros estados, 

permitirá saltarmos atualmente de um 

sistema de gestão nível 1 para um de 

nível 3, o que há de mais moderno no 

Brasil.  
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Oficina de Planejamento estimulou a 

discussão sobre a metodologia do 

PPA 2020-2023, as funcionalidades do 

SIGEF/MA, além das temáticas da 

transversalidade e intersetorialidade 

das políticas públicas. 

 
 

 

 

 
 

Foram realizadas 61 Escutas 

Territoriais, com mais de 9 mil 

participantes presenciais, além de 

mais de 134 mil acessos à plataforma 

digital de participação popular 

(Participa MA). Ao todo foram obtidos 

85.385 votos para priorização das 

políticas públicas. 
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Visando o aumento da efetividade das 

políticas voltadas à população, o 

governo intensificou o 

assessoramento e a integração das 

áreas setoriais desde a concepção, 

elaboração e acompanhamento das 

políticas públicas, principalmente no 

tocante às agendas estratégicas. 

 

 

Dentre diversos estudos realizados, 

destaca-se a “Atualização Cartográfica 

dos Municípios do Maranhão” e o 

“Diagnóstico do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana da Grande São Luís” 

que permitirão melhor delineamento de 

políticas públicas para o Estado. 
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O governo expandiu os serviços 
públicos em todas as regiões do 
estado, com investimentos que 
superaram a marca de R$ 5,8 bilhões.  
 
 
 
 
 

 
Nota: Refere-se a valores empenhados, incluindo os aportes de capital realizados para 
a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA. Informação gerada 
no dia 10/01/2019. 

O Maranhão foi destaque no site G1 

por ter sido o 2º estado do Brasil que 

mais investiu em 2017 (11% das 

receitas totais). No acumulado de 2015 

a 2018, ficamos em 4º lugar entre os 

Estados que mais realizaram 

investimentos em relação ao valor 

arrecado. 
 
 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional 

Nota: Ranking das 10 unidades da federação com maior proporção de investimentos 
em relação às receitas correntes no período de 2015 até o 5º bimestre de 2018. 
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Visando a população mais carente, 

foram investidos expressivos R$ 900 

milhões provenientes do Fundo 

Maranhense de Combate à Pobreza – 

FUMACOP. 

 
 

 

 

 

O nível de endividamento do Estado, 

medido através da relação entre a 

Dívida Consolidada Líquida e a Receita 

Corrente Líquida, manteve-se estável, 

com 49% de média, entre 2015 e 2018. 
 

 
* 2018: valor parcial apurado antes do fechamento contábil do exercício. Informação 

gerada no dia 10/01/2019.  

145 

265 269 

222 

2015 2016 2017 2018

Desembolso FUMACOP (Em R$ Milhões)

60,15

43,7 43,77
48,1

2015 2016 2017 2018*

Nível de Endividamento (DCL/RCL)

GESTÃO FISCAL 
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As agências internacionais de 

classificação de riscos, Fitch Rating e 

Moody’s, avaliaram positivamente o 

nível de solvência fiscal, 

proporcionando ao Estado do 

Maranhão o selo de bom pagador. 

 

 

 

O governo esteve atento aos tetos 

fiscais da Lei de Responsabilidade 

Fiscal durante toda a gestão. Os 

gastos com pessoal mantiveram-se 

abaixo do limite máximo legal. 

 

 

* 2018: valor parcial apurado antes do fechamento contábil do exercício. Informação 

gerada no dia 10/01/2019. 

 

55,1
50,0 53,1 53,3

60,00

2015 2016 2017 2018*

Despesas de Pessoal Limite Máximo  (60%)
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A criação do Instituto de Previdência 

dos Servidores do Estado do 

Maranhão (IPREV) demonstra o 

compromisso do governo com mais de 

33.100 mil aposentados e 9.700 

pensionistas. 

 

 

Durante os quatros anos de gestão os 

servidores do Estado tiveram seus 

salários antecipados. Esta medida, 

além de valorizar o servidor, estimula 

ainda mais a economia local.  

 

 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR  GESTÃO PREVIDENCIÁRIA  
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Valorização de servidores, por meio de 

mais de 9 mil promoções funcionais e 

mais de 6 mil nomeações em 

concursos públicos, além de quase 25 

mil progressões de carreira. 

 
 

 

 

Foram capacitados mais de 24 mil 

servidores nas áreas de Educação, 

Assistência Social, Segurança, 

Tecnologia, Planejamento, Indústria e 

Comércio, Transparência e Controle 

entre outras, através da Escola de 

Governo do Maranhão – EGMA. 
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Formação de mais de 1.400 auditores, 

refletindo esforço do governo em 

transparência nas suas operações. 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Transparência e                    

Controle – STC, por meio do Portal da 

Transparência, obteve próximo de 2,5 

milhões de acessos até 2018, um 

acréscimo acumulado de 470% em 

relação ao ano de 2015. 

 

 

 

431 

736 

1.800 

2.453 

2015 2016 2017 2018

Acessos ao Portal da Transparência (em R$ Mil)

TRANSPARÊNCIA 
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Alcançada extraordinária marca de, 

aproximadamente, 1 escola reformada, 

construída ou reconstruída, a cada 2 

dias de governo, através do Programa 

Escola Digna. 

 

 

 

 

 
 
Foram entregues 91 ônibus 
escolares e 2 lanchas, atendendo a 
139 mil estudantes.  
 
 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 
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Pela primeira vez, todos os alunos da 
rede pública estadual receberam 
uniformes. Foram mais de 1,4 milhão 
de fardamentos. 
 

 

 

 

 

Professores da educação básica 

receberam reajuste salarial de 22%, 

percentual muito acima da inflação do 

período. 
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Alfabetização de mais de 100 mil 

pessoas, incluindo adultos e idosos, 

através dos programas “Sim, Eu 

Posso!” e “Brasil Alfabetizado”. 

 

 

 

 

 

Realização de capacitações e 

formações para os profissionais da 

educação, por meio da Assessoria 

Técnica-Pedagógica em regime de 

parceria com os municípios. Ao todo, 

foram capacitados mais de 51 mil 

profissionais das redes estadual e 

municipal. 

 

8.217 

3.512 

12.475 

27.292 

2015 2016 2017 2018

Profissionais formados
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Houve expressiva melhora nos 

indicadores de rendimento escolar. O 

percentual de abandono e de 

reprovação, foi reduzido em 27% e 

35%, respectivamente. Outras 

conquistas foram a elevação no índice 

de aprovação de 8% e na nota do IDEB, 

para o ensino médio, que passou de 

2,8 para 3,4. 

 

A educação integral e o ensino 

profissionalizante se tornaram 

realidade no Maranhão. Atualmente, 

são 36 unidades do “Educa Mais” em 

todo o estado, atendendo mais de 20 

mil estudantes. 

 
 

 

 

 
 

79,4% 79,4%
86,0%

11,8% 11,9%
7,6%8,8% 8,7% 6,4%

2015 2016 2017

Aprovado Reprovado Abandonado
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São 26 IEMA’s em pleno 

funcionamento, sendo 13 Unidades 

plenas que englobam os níveis médio 

e profissionalizante, além de outras 13 

Unidades Vocacionais voltadas para 

formação técnica. Em 2018, o IEMA 

obteve reconhecimento internacional e 

passou a fazer parte da Rede PEA – 

Escola Associada da Unesco.  

 

No Ensino Superior, foram oferecidas 

mais de 15 mil vagas para estudantes e 

128 para professores efetivos pela 

Universidade Estadual do Maranhão. 
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Criação da Universidade Estadual da 
Região Tocantina do Maranhão – 
UEMASUL. Com essa iniciativa, o 
governo atendeu a um antigo pedido 
da comunidade, por meio da 
descentralização e autonomia deste 
importante polo universitário, que já 
ofertou 1.014 vagas até 2018.  

 

 

 

O Maranhão triplicou o número de 

bolsas de pesquisa para pós-

graduação.  Saltamos de 112 bolsas de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

em 2014, para 349 em 2018. 

 

 
 
 

 
 

 

89

226

15

112

8 11

2014 2018

Mestrado (valor unit) Doutorado (valor unit)

Pós-Doutorado (valor unit)
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O Maranhão mudou o cenário caótico 

na segurança: os homicídios na 

Grande São Luís caíram 65% em 

relação a 2014, representando 

centenas de vidas salvas. 

 

 

 

 

São Luís saiu do ranking das 50 

cidades mais violentas do mundo, 

tornando-se a única capital do 

Nordeste fora da lista. 
 

 

 

 

910 799 693 541 313
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911
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SEGURANÇA PÚBLICA 
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Nomeação de mais de 4 mil novos 

policiais civis e militares, atingindo um 

contingente quase 15 mil profissionais 

na área da segurança. 
 

 

 

 

 

 

Promoção de mais de 7 mil militares, 

sendo 5.950 policiais e 1.631 

bombeiros. 
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Aquisição de 1.078 viaturas, entre 

veículos e motos, permitindo maior 

agilidade nas ações de prevenção e 

repressão do crime. 

 

 
 

 

 

Melhoria na infraestrutura das 

Unidades do Sistema de Segurança 

Pública, a partir da construção de 10 

delegacias de Polícia Civil e 

companhias da Polícia Militar; além da 

reforma e ampliação de outras 44 

delegacias, batalhões e postos da PM 

na capital e interior do estado. 
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Redução ano a ano no número de 

roubos a instituições financeiras no 

estado. O fortalecimento da 

inteligência de segurança assegurou 

uma queda de 80% nas ocorrências em 

relação a 2014. 
 

 

 

 

O governo reestrutura e humaniza o 
sistema penitenciário do Maranhão. 
Além da realização de reformas e 
ampliações nas penitenciárias 
existentes, que permitiu o aumento de 
3.749 vagas, foram construídas 03 
novas unidades. 
 
 

 

164 
152 

79 74 

32 
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Roubos a instituições financeiras

SISTEMA PENITENCIÁRIO 
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A maior solidez do sistema 
penitenciário estadual viabilizou não 
só uma redução do número de fugas 
nos presídios, mas também a ausência 
de ocorrências de rebeliões ou motins 
com mortos ou feridos no estado.  
 
 

 

 

 

Mais de 2.100 internos foram inseridos 
em 136 oficinas de trabalho, o que 
permitiu o reposicionamento de alguns 
no mercado de trabalho. 

 

 

 

146 
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39 
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Mais de 2 mil ações educativas foram 
realizadas no Maranhão, em 2018. 

 

 

 

 

 

Foram entregues 10 novos hospitais, 

além de outras unidades de saúde, 

aumentando a cobertura de 

atendimento. 
  

 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

 

SAÚDE 
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Construção da Casa de Apoio do 

Hospital de Câncer. A estrutura de 

938m2 é um espaço acolhedor, que 

conta com áreas de vivência, salas de 

TV e de leitura, além de refeitório, onde 

são servidas, gratuitamente, refeições 

aos acompanhantes dos pacientes. 

 

 

 

Inauguração do Hospital de 

Traumatologia e Ortopedia - HTO, que 

conta com 44 leitos, sendo 10 de UTI, 

com capacidade total para realizar 400 

cirurgias por mês. 
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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. 

 

 

 

Entrega de 204 ambulâncias para 

melhoria da rede de saúde municipal, 

dando maior agilidade ao transporte de 

emergência. 
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Mais de 50 municípios já aderiram ao 

projeto Farmácia Viva, destes, 38 têm 

hortos construídos com plantas 

medicinais. 

 

 

 

 

A Força Estadual de Saúde já realizou 

mais de 800 mil atendimentos dentre 

consultas e procedimentos nas 30 

cidades que fazem parte do Plano Mais 

IDH. 
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Inauguração da Unidade de 

Especialidades Odontológicas do 

Maranhão (SORRIR), o maior Centro de 

Atenção à Saúde Bucal da Região 

Nordeste, com 17 consultórios 

odontológicos, equipamentos de 

última geração e 87 profissionais à 

disposição da população. 

 

 

 

A Caravana Maranhão Quilombola 

realizou mais de 50 mil atendimentos a 

moradores de comunidades rurais. 
 

 

 

DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA 
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Com a ampliação das unidades do 

Viva/Procon, foram realizados mais de 

12 milhões de atendimentos.  

 

 

 

 

As unidades fixas do Viva/Procon 

saltaram de 5 para 52, levando 

cidadania e fortalecendo os direitos do 

cidadão. 
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A Casa da Mulher Brasileira é 

referência no atendimento às mulheres 

em situação de violência, oferecendo 

serviços integrados de acolhimento, 

apoio psicossocial. Já foram 

registrados mais de 41 mil 

atendimentos. 

 

 

 

A Carreta da Mulher Maranhense 

realizou, aproximadamente, 250 mil 

atendimentos, em 178 municípios, 

levando serviços de coleta de material 

para o exame preventivo 

(Papanicolau), de mamografia, além da 

realização de palestras educativas. 
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O número de Restaurantes Populares e 

Cozinhas Comunitárias passou de 6 

para 23, alcançando a marca de 13 

milhões de refeições servidas.  

 

 

 

Os Centros de Assistência Social são 

responsáveis por atender famílias em 

situação de vulnerabilidade social ou 

de violação de direitos. Ao todo foram 

entregues 120 CRAS e 14 CREAS. 

 

 
 

 
 

SEGURANÇA ALIMENTAR, 

COMBATE A POBREZA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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O Bolsa Escola beneficiou mais de 1 

milhão de estudantes, além de 1.986 

pequenos empreendedores, 

incentivando a educação e 

movimentando a economia nos 

municípios.  

 
 

 

 

Foram beneficiados, através do 

Programa Cartão Transporte, 3.200 

estudantes com o pagamento de um 

auxílio transporte de R$ 800,00. 

 

 
 

 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
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315 jovens maranhenses foram 

beneficiados pelo Programa Cidadão 

do Mundo, que ofereceu intercâmbio 

internacional com foco em idiomas 

estrangeiros (inglês, francês e 

espanhol). 
 

 

 

 

Na área de robótica, os alunos do 

IEMA conquistaram o 3º lugar na “Feira 

Robot World Cup”, na modalidade DRC 

Explorer (Taiwan). Os alunos atingiram 

também os primeiros lugares no 

Torneio Internacional de Robôs (ITR), 

consagrando-se com o título de “Super 

Time” do Torneio. 
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O projeto CNH Jovem concede a 

estudantes de escolas públicas 

gratuidade na obtenção da carteira 

nacional de habilitação. Ao todo, mais 

de 2 mil jovens foram atendidos. 

 

 

 

A Secretaria de Esporte e Lazer, por 

meio da Lei de Incentivo ao Esporte, 

viabilizou a construção e reforma de 

espaços esportivos, além da realização 

de diversos projetos comunitários. 

Foram movimentados, em média, R$ 

14 milhões por ano. 
 

 

ESPORTE E LAZER 
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Os Jogos Escolares Maranhenses 

(JEM’s) atingiram seu auge no 

quadriênio. Participação de mais 300 

mil atletas, 1.650 escolas participantes 

e 160 municípios contemplados. A 

novidade ficou na oferta gratuita de 

três refeições para todos os 

participantes da etapa estadual. 

 
 

 

 

Em 2017, o Maranhão obteve a sua 

melhor colocação em todas as edições 

das Paraolimpíadas escolares, 

ocupando a 15ª posição na 

classificação geral. 
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Parceria com a Ambev permitiu o 

lançamento de uma cerveja à base de 

mandioca. Essa iniciativa visa alcançar 

um número cada vez maior de 

agricultores familiares como 

fornecedores do principal insumo da 

bebida. De início, 78 famílias já serão 

beneficiadas.

 

O Mutirão Rua Digna pavimentou 298 

vias, sendo 245 nos 04 municípios da 

região metropolitana e 53 nos 18 

municípios de menor IDH, gerando 

trabalho e renda para mais de 6.500 

pessoa. Como forma de reinserção 

social, os bloquetes são fabricados pelos 

detentos da penitenciária de Pedrinhas.  

 

 

 

TRABALHO E RENDA 
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A Caravana para o Desenvolvimento 

Empresarial percorreu 73 municípios 

divulgando as ações do governo e 

realizou atendimentos, estimulando o 

empreendedorismo. 
 

 

 

 

Buscando um modelo de 

desenvolvimento de base sustentável, 

registra-se a criação do Conselho 

Estadual de Economia Solidária, além 

do atendimento a 249 grupos 

econômicos solidários. 

 

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 
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Complexo da Área de Proteção 

Ambiental (APA) do Itapiracó. 

Investimento da ordem de R$ 26 

milhões. O complexo conta com as 

praças do atleta, da criança e da 

família. 
 

 

 

 

Entrega do Parque Ambiental de Codó, 

investimento da ordem de R$ 11 

milhões. O local conta com quadras, 

ciclovia, pistas de atletismo, dentre 

outros espaços para entretenimentos e 

atrações culturais. 
 

 

MEIO AMBIENTE 
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Avançam as obras do Complexo 

Ambiental do Parque Estadual do Sítio 

do Rangedor, no Calhau. Após 

concluída, a área de 120 hectares vai 

se transformar em um equipado 

espaço de lazer e entretenimento, além 

de promover a recuperação da reserva 

que estava em situação degradante. 
 

  

 

 

O Parque Ambiental de Bacabeira 

contou com investimento de R$ 2,4 

milhões como forma de mitigação dos 

impactos ambientais na área onde 

seria instada a Refinaria Premium I. 
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Com o Programa de Regularização 

Fundiária foram entregues mais de 

4.700 títulos, beneficiando 9.996 

famílias. 

 
 

 

Na cadeia produtiva de hortifrúti foram 
realizados investimentos da ordem de 
R$ 7,5 milhões, por meio da 
distribuição de 342 kits de irrigação; 05 
caminhões baú refrigerado; 02 
caminhões truck; 460 barracas para 
feiras, beneficiando 12.143 famílias em 
43 municípios.  

 

 

AGRICULTURA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

+ 
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Investidos R$ 26,9 milhões, na 
aquisição de 235 patrulhas agrícolas, 7 
retroescavadeiras; 34 roçadeiras; 18 
trilhadeiras; 5 ensiladeiras; 12 
distribuidores de calcário e 3 
trituradores de capoeira. Com isso, 
foram atendidos mais de 90 mil 
agricultores rurais por ano. 
 

 
 

 
O Programa “Agropolos” beneficiou 
3.270 propriedades rurais. Realizou 47 
capacitações a 1.070 produtores 
rurais, além de distribuir implementos 
e insumos agrícolas a agricultores.  
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O Programa “Mais Produção e 
Abastecimento” investiu R$ 35,3 
milhões na aquisição de sementes, 
distribuindo mais de 6.400 toneladas 
de arroz, feijão e milho para 138.850 
agricultores. 

 
 
 

 
 

 

O estado manteve o status sanitário 
livre da Febre Aftosa, reconhecido 
internacionalmente. Foram atingidos 
os maiores índices vacinais da 
história, ultrapassando 98% de 
cobertura vacinal do rebanho bovino e 
bubalino. 
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As Feiras da Agricultura Familiar e 

Agrotecnologias do Maranhão 

(Agritecs) em 4 anos de gestão já 

capacitaram mais de 30.247 mil 

pessoas, gerando mais de R$ 1,5 

milhão em comercialização e mais de 

R$ 22 milhões em contratos com 

instituições financeiras.  

 

 

 

Prestada assistência técnica a mais de 
260.500 agricultores, gerando aumento 
da produção, melhoria na renda e 
fixação do agricultor no campo. 
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Participação em 36 Feiras Nacionais e 
8 Internacionais de Turismo. Destaque 
para o ano de 2018, em que se 
estruturou mais de 40 grupos, 
ampliando a capacidade produtiva dos 
artesãos do estado. 

 
 

 

O São João de Todos 2018 atraiu a 
população local e visitantes de outros 
estados. Contou com mais de 500 
atrações locais, shows de nomes da 
Música Popular Maranhense e 
participação de artistas nacionais. 
Durante os 4 anos de governo, a taxa 
de ocupação hoteleira no mês de 
Junho saltou de 49% em 2014 para 
uma média de 56%. 

 

CULTURA E TURISMO 
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O Carnaval de Todos também foi 

sucesso de público. Mais de 500 mil 

pessoas passaram pelo centro 

histórico de São Luís. A Praça da 

Lagoa e Espigão Costeiro também 

contaram com programação cultural. 

Ao todo foram mais de 230 atrações. 
 

 

 

O Natal de Todos veio iluminar o 

centro histórico da cidade. A atração 

chamou atenção pela beleza e 

contribuiu para o aquecimento dos 

pequenos negócios situados na Praça 

Dom Pedro II e entorno.  
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O Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses, segundo o Jornal 
Estado de São Paulo, foi indicado 
como o 4º melhor lugar do mundo para 
viajar. 

 

 

 

O Inova Maranhão investiu mais de  R$ 

850 mil. O programa apoiou a criação 

de 64 startups, apoiando 

financeiramente 14 delas. Foram 

também promovidos eventos de 

sensibilização e fomento à inovação, a 

exemplo do Hackathon e o 11º Open 

Innovation. 

 

INOVAÇÃO 
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Primeiro hub tecnológico do 

Maranhão, o Casarão Tech, visa 

conectar empreendedores, empresas 

inovadoras e fortalecer a economia 

criativa local. O casarão conta com 

ampla estrutura de laboratório maker e 

kids, espaço de coworking, auditório, 

sala de reunião, sala para incubação 

de empresas e sala de treinamentos. 
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Programa Cheque Minha Casa 
beneficiou 7.800 famílias com recursos 
para reforma e melhorias de moradias 
nos municípios da Grande Ilha, além 
de Pedreiras, Trizidela do Vale, 
Tuntum, e outros que registraram 
vítimas de enchentes. 

 

 

Entregues 600 unidades habitacionais 

rurais, com recursos do FUMACOP, 

beneficiando 22 municípios de menor 

IDH. 

 
 

 

HABITAÇÃO 
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O governo promoveu a construção de 

1.360 apartamentos, que abrigarão 

famílias que vivem em condições de 

vulnerabilidade social da área do PAC 

Rio Anil. Obras em fase de 

acabamento com entregas 

programadas para 2019. 

 

 

Mais de 6.300 famílias em situação de 

carência habitacional dos municípios 

de São Luís, Paço do Lumiar e 

Imperatriz, foram beneficiadas com 

ações de regularização imobiliária. 
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Através do Programa “Mais Asfalto” 

foram implantados mais de 1.200 km 

de rodovias, além de 1.972 km de 

requalificação asfáltica. 

 

 

 

 

 

No setor energético, o governo apoiou 

investimentos na produção de 

Energias Renováveis e a implantação 

de novas linhas de transmissão de 

energia interligadas à Rede Nacional.  
 

 

 

INFRAESTRUTURA 
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A exploração do gás natural na Bacia 

do Parnaíba alcançou uma produção 

de 4,8 milhões de m³/dia. Trata-se de 

geração de energia de baixo custo. Tal 

complexo conta ainda com 

perspectivas de maiores investimentos 

a partir de 2019.  

 

 

Com relação à infraestrutura 

aeroportuária foram realizadas 

manutenções, regularizações e 

reformas. Destaque para os recém-

concluídos aeroportos de Santa Inês, 

Barra do Corda, Bacabal, Carolina e 

Balsas. 
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Investimentos no Porto do Itaqui 

possibilitaram a geração de 14 mil 

empregos diretos e indiretos. Foram 

realizadas também: reforma no 

Terminal do Cujupe e a revitalização 

do Terminal de São José de Ribamar. 

 

 

 

 

Foram realizadas também a 

pavimentação do acesso rodoviário ao 

Terminal da Vale e Ferroviária do 

TEGRAM e benfeitorias no Terminal da 

Ponta da Espera que resultaram em 

uma nova área de vivência.  
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Foram celebrados 61 convênios entre 

o Governo do Estado e municípios. Ao 

todo foram mais de R$ 40 milhões 

revertidos em obras para urbanismo. 

 

 

 

 

 
 

Construção de Ponte sobre o Rio 

Itapetininga (Ponte do Balandro), em 

Bequimão, ligando o município a 18 

povoados. 
 

 

 

 

URBANISMO 
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Projeto Travessia foi ampliado no ano 

de 2018, com mais de 33.000 

atendimentos em 28 municípios. Esse 

Projeto disponibiliza veículos do tipo 

Van, adaptados, climatizados e com 

capacidade para transportar até três 

cadeirantes e seus acompanhantes. 

 

 
- 

 

 

Implantação do aplicativo “Meu Ônibus 

São Luís” possibilitou o 

acompanhamento dos ônibus 

expressos metropolitanos até a 

chegada nos pontos de parada e o 

tempo estimado de chegada ao seu 

destino. 

 

TRANSPORTE E MOBILIDADE 

URBANA 
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No período recente, a atividade econômica brasileira 

passa por uma grave crise político-institucional atrelada à 

crise econômico-fiscal. 
 

Gráfico 1 – PIB consolidado entre 2014 e 2017 e projeções 

para 2018 e 2019 para o Brasil, em (%) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE/Bradesco/Boletim FOCUS. Elaboração: SAFi. 

 

Isso pode ser observado a partir de 2015, conforme 

o Gráfico 1, quando o comportamento do Produto Interno 

Bruto – PIB brasileiro apresentou sucessivos resultados 

negativos, propiciando entraves em todos os Estados, 

principalmente àqueles que dependem de recursos 

financeiros oriundos da União, a exemplo do Maranhão. 

Com a forte retração de 7,4% no agregado de 2015 

e 2016, o Brasil registrou a pior recessão de sua história 

econômica.  

Não obstante a sensível melhora em 2017, as 

projeções para 2018 e 2019 são otimistas tendo em vista 

as possíveis reformas estruturantes, por exemplo: 

Previdência, Política e Tributária, evidenciando 

perspectivas de altas de 1,1% e 2,8%, respectivamente, 

conforme Gráfico 1. 

O reflexo desse comportamento econômico pode ser 

observado nas principais variáveis macroeconômicas, a 

valer: IPCA, Taxa SELIC e Taxa de Desemprego.  

Dessa forma, em 2018, a sociedade brasileira 

absorveu os efeitos do comportamento da economia por 

meio da manutenção da elevada Taxa de desemprego de 

12,3%, apesar da permanência na casa de dois dígitos, do 

nível geral dos preços dos produtos e serviços (3,8%) e do 

custo da captação de recursos (6,5%), vide projeções do 

Gráfico 2.  
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Gráfico 2 – IPCA, Taxa SELIC e Taxa de Desemprego e 

suas projeções entre 2014 e 2019 do Brasil, em (%) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Para 2019, a expectativa é de melhora na economia, 

conforme observado no último ano, embora o ambiente 

político-institucional ainda seja de incerteza.  

Não obstante a imprevisibilidade quanto ao 

comportamento da economia, as projeções dos principais 

indicadores macroeconômicos deverão registrar melhora, 

uma vez que o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – 

IPCA, bem como a Taxa SELIC deverão se estabilizar, 

embora o desemprego deverá permanecer na casa dos 

dois dígitos. Espera-se que o ambiente seja favorável para 

ampliar os investimentos com geração de emprego e 

renda, de acordo com as projeções do Gráfico 2. 

Considerando que a economia maranhense é 

influenciada pela nacional, os seus indicadores 

apresentaram resultados abaixo das expectativas.  

Para 2018, a expectativa é de crescimento de 2,7% 

do PIB do Maranhão, creditado, sobretudo, pelo setor 

Agropecuário, que apresenta expectativa de alta de 1,2%, 

destacando-se o crescimento da produção de soja (+17% 

em relação ao ano anterior).  

Na Indústria, o crescimento previsto é de 3,2% com 

destaque para a Extrativa e para a Transformação na qual 

a indústria sucroalcooleira e as plantas voltadas ao 

comércio exterior, como exemplo, a indústria de polpa de 

celulose e de pelotização, que tiveram destaque.  

O setor dos Serviços prevê aumento de 2,7% 

destacando-se as vendas no comércio do setor varejista 

ampliado (+7,4% no acumulado do ano até setembro de 

2018), que ajudaram a gerar um aumento no saldo de 

empregos formais (+11 mil) no Estado. 

Segundo o IMESC, a expectativa para 2019 é de 

elevação do ritmo de crescimento da economia 

maranhense para 4,3%, vide Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Taxa de Desemprego e PIB e suas projeções 

entre 2014 e 2019 do Maranhão, em (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE/IMESC. Elaboração: SAFi. Nota: *Com relação ao PIB, os valores de 2017 a 2019 são 
projetados. 

 

No caso do setor agropecuário, o prognóstico é de 

uma nova supersafra, 21% maior que 2018, com impactos 

positivos no emprego e na arrecadação, o que contribuirá 

para o crescimento projetado de 6% nas vendas físicas do 

comércio em 2019. O setor industrial também é avaliado de 

forma otimista, tendo em vista as operações da indústria de 

pelotização ao longo do ano, a construção do Porto São 

Luís e os investimentos em Serviços Industriais de 

Utilidade Pública – SIUP, com destaque para a geração de 

energia. 

O destaque regional do financiamento imobiliário do 

estado nesse ano que, no acumulado até setembro, atingiu 

288,3 milhões aponta para uma recuperação na construção 

civil. Para os próximos anos, a expectativa é que haja 

criação de R$ 2 bilhões de novos empreendimentos com a 

2ª fase do TEGRAM, Terminal de Grãos do Maranhão, que 

dobrará a capacidade do terminal de cargas e a nova 

termelétrica de gás natural, Parnaíba V, aumentando em 

26% a capacidade produtiva de uma commodity em forte 

ascensão no mercado global.  

O governo do estado mantém o esforço estruturante, 

tendo anunciado R$ 2,4 bilhões em investimentos para os 

próximos anos, mais da metade em infraestrutura logística. 

Com relação à Taxa de desemprego, o Maranhão 

deverá apresentar resultado de 13,8% em 2018, com 

perspectiva de alta para 2019 (14,0%), evidenciando, 

também, a correlação com a economia nacional neste 

indicador, conforme Gráfico 3.  

Na contramão dessa conjuntura econômica 

desfavorável, o governo do Maranhão vem intensificando 

as políticas anticíclicas, com destaque para a contratação e 

valorização dos servidores, além de um amplo conjunto de 

investimentos em infraestrutura e diversas ações de 

inclusão produtiva com foco na geração de emprego e 

renda. 
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Acompanhamento fiscal: Comportamento das Receitas, 

Despesas e Indicadores fiscais 
 

Com a retomada ainda que lenta da atividade 

econômica, tanto em âmbito nacional como estadual, que 

deteriorou a capacidade de alguns entes de honrar os seus 

compromissos financeiros, o Maranhão priorizou a Gestão 

Fiscal Eficiente. Tal postura é evidenciada por meio dos 

principais indicadores que avaliam a situação fiscal dos 

Estados. 
 

Gráfico 4 – Indicadores fiscais de 2015 a 2018*, em % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SEPLAN/STN. Elaboração: SAFi. Nota: *Os valores de 2018 são referentes ao 2º RGF e ao 5º 

RREO 

 

No tocante à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 

os indicadores de despesa com Pessoal sobre a Receita 

Corrente Líquida – RCL, Endividamento (Dívida 

Consolidada Líquida – DCL sobre a RCL) e Margem de 

Operação de Crédito se encontram em limites confortáveis.  

O indicador de despesa com Pessoal, de acordo 

com o 2º Relatório de Gestão Fiscal – RGF de 2018, está 

abaixo do Limite de Alerta, tanto do Poder Executivo 

(42,69% da RCL) como do Consolidado (53,13% da RCL). 

Situação similar quando obtemos a média entre 2015 e 

2017 de ambos os indicadores. 

No caso do endividamento e da captação de 

operações de créditos, o Estado apresenta situação 

confortável. No indicador DCL sobre a RCL o percentual é 

de 46,9%, enquanto que a média entre 2015 e 2017 é 

49,21%.  

No que se refere à margem de operações de crédito, 

conforme o inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 de 

2001, o Estado apresenta historicamente valores aquém do 

limite de 16% da RCL, sendo que na média o percentual 

registrado é de 3,75% entre 2015 e 2018, ver Gráfico 4. 

Com a Gestão Fiscal Eficiente, o Estado vem 

melhorando a performance tanto no Resultado Primário 

quanto no Resultado Nominal, a despeito da sensível 

melhora da conjuntura econômica, diminuindo, por 

consequência, o déficit primário e o estoque da dívida. Com 

base no Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 
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RREO do 5º bimestre, o Estado apresentou superávit 

primário de R$ 137 milhões e um déficit nominal da ordem 

de R$ 124 milhões, conforme Gráfico 5. 
 

 

Gráfico 5 – Resultados Primário e Nominal entre 2015 e 

2018*, em R$ milhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SEPLAN/STN. Elaboração: SAFi. Nota: *Os valores de 2018 são referentes e ao 5º RREO. 

 

Dessa forma, o Maranhão cria as condições 

essenciais para atender as principais demandas da 

sociedade, tais como Saúde e Educação. Nesse aspecto, 

os gastos constitucionais estão sendo cumpridos nos 

últimos anos. O Maranhão anualmente destina recursos 

acima dos percentuais mínimos obrigatórios e em 2018 

foram de 12,98% e 27,86% para Saúde e Educação em 

relação a Receita Líquida de Impostos – RLI, 

respectivamente, conforme Gráfico 6.  

 

Gráfico 6 – Mínimos constitucionais da Saúde e da 

Educação entre 2015 e 2018*, em % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: SEPLAN/STN. Elaboração: SAFi. Nota: *Os valores de 2018 são referentes e ao 5º RREO. 

 

Ainda na avaliação fiscal, com o Novo Programa de 

Ajuste Fiscal – PAF e 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 (2018, 2019 e 2020), são elas: 

Endividamento; Resultado Primário; Pessoal; Arrecadação; 

Gestão Pública; e Disponibilidade de Caixa, vide Tabela 2.  
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Metas Indicadores e Resultados Fiscais - PAF 2018 2019 2020

Meta 1 Dívida Consolidada sobre a RCL 64,38% 56,32% 47,63%

Meta 2 Resultado Primário 739-     255-     370     

Meta 3 Despesa com Pessoal sobre a RCL

Meta 4 Receita de Arrecadação Própria 7.878  8.567  9.310  

Meta 5 Gestão Pública

RAP X RCL

DEA X RCL

ODC X RCL

Meta 6 Disponibilidade de Caixa

Limite da LRF 

Análise da STN

Disponibilidade de Caixa 

de recursos Não 

Vinculados > Obrigações 

Financeiras 

Tabela 2 – Metas dos Indicadores fiscais do Novo PAF 

entre 2018 e 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: STN. Elaboração: SAFi. 

 

Assim, cumpre destacar o comportamento das 

receitas e despesas do Maranhão no período recente. No 

biênio 2015 e 2016, mesmo com a conjuntura desfavorável, 

as principais fontes de financiamento do Estado do 

Maranhão apresentaram comportamento significativo. 

Entretanto, em 2017, essas fontes de receitas (Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e 

Fundo de Participação dos Estados – FPE) perderam 

fôlego quando comparadas ao período anterior. 

Entre 2016 e 2017, a Receita Tributária registrou 

crescimento de 7,7% (R$ 543,4 milhões) via aumento do 

ICMS (34,5% da Receita Total) de 7,2% (R$ 428,0 milhões) 

dos setores não produtivos, conforme Lei Complementar nº 

323 de 27 de dezembro de 2016. Cumpre destacar que 

essa performance ocorreu em virtude da base de 

comparação alta, dado que entre 2016 e 2015 o 

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

posicionou o Maranhão em primeiro lugar no ranking da 

arrecadação desse imposto entre as demais gestões 

fazendárias.  

Em 2017, os usuários cadastrados no Programa 

Nota Legal converteram seus créditos acumulados para 

abatimento de até 50% do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores – IPVA, assim como puderam 

converter seus créditos para pagamento de passagens de 

ônibus urbanos e utilizar os créditos para recarga de 

aparelhos de telefonia celular pré-pagos, a partir de R$ 5 

reais, incentivando o pagamento deste imposto. Assim, 

entre 2016 e 2017, o IPVA registrou alta de 13,7% (R$ 41 

milhões). 

No que se refere ao Imposto de Renda Retido na 

Fonte – IRRF, em 2017 houve registro de aumento de 4,3% 

(R$ 24,6 milhões), quando comparado com 2016, uma vez 

que o comportamento dessa Receita depende dos 

pagamentos dos salários dos servidores.  

Com o objetivo de evitar a evasão do Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens 
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DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS 2017 2018*

Variação 

entre 

2018-2017

Crescimento 

(%) entre 

2018/2017

RECEITAS CORRENTES 17.259,1 18.238,1 979,0        5,67             

RECEITA TRIBUTÁRIA 7.628,8   8.318,8   690,0        9,04             

ICMS 6.265,6  6.881,0  615,4        9,82             

IPVA 336,4     352,3     16,0         4,75             

IRRF 698,0     758,5     60,5         8,67             

ITCD 14,3       16,9       2,6           18,27           

TAXAS 314,6     310,1     4,5-           1,43-             

RECEITA DE CONTRIBUICÕES 521,3      549,0      27,7          5,31             

RECEITA DE SERVIÇOS 307,3      324,6      17,2          5,60             

RECEITA PATRIMONIAL 326,1      274,0      52,2-          15,99-           

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.125,9   8.442,7   316,8        3,90             

FPE 6.001,9  6.409,7  407,8        6,79             

FUNDEB 1.296,3  1.262,8  33,4-         2,58-             

SUS 425,2     414,0     11,2-         2,64-             

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 402,5     356,2     46,3-         11,49-           

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 349,6      329,0      20,6-          5,88-             

RECEITAS DE CAPITAL 630,9      830,5      199,5        31,62           

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 451,6      712,5      260,9        57,79           

ALIENAÇÃO DE BENS 1,0         0,6         0,4-            41,82-           

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,3         0,0         0,3-            95,89-           

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 158,0      102,1      55,9-          35,40-           

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20,0       15,3       4,7-            23,70-           

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 613,2      623,0      9,8            1,60             

DEDUÇÕES DA RECEITA 2.173,5-   2.344,4-   170,9-        7,86             

RECEITA TOTAL 16.329,7 17.347,2 1.017,5     6,23             

ou Direitos – ITCD, o Governo do Estado alterou o Código 

Tributário do Estado (Lei nº 7.799/02), 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 R$ 15,6 milhões entre 

2017 e 2018. 

Do mesmo modo no período entre 2017 e 2018, é 

importante mencionar o comportamento IRRF (+R$ 60,5 

milhões); IPVA (+R$ 16 milhões); e ITCD (+R$ 2,6 

milhões), que compõem o rol das Receitas Tributárias.  

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. 

Entre 2017 e 2018, estas receitas apresentaram 

crescimento de 3,9% (R$ 316,8 milhões), atrelado ao FPE 

com 6,79% (R$ 407,8 milhões) mesmo em ambiente de 

incerteza econômica e política, vide Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Evolução das receitas do Maranhão entre 2017 

e 2018*, em R$ milhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: SEPLAN/SIAFEM. Elaboração: SAFi. Nota: *Valores sujeitos a alterações. 

 

A receita do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB registrou 

baixa de 2,58% (R$ 33,4 milhões), a qual foi creditada pela 

retração de 3,7% (13,6 mil) no número de matrículas entre 

2017 e 2018, bem como pela retração de 0,8% (9 escolas) 

de unidades escolares das prefeituras maranhenses. 
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Receita Tributária Transferências Correntes

Quanto à receita do Sistema Único de Saúde – SUS, 

também se verificou baixa de 2,64% (R$ 11,2 milhões), 

entre 2017 e 2018. Cumpre destacar que embora tenha 

havido a expansão no setor da Saúde com aumento no 

número de leitos e de novos hospitais nos últimos anos, o 

montante de receita foi prejudicado devidos aos seguintes 

fatores: mudança do perfil das unidades; e por falta de 

recursos federais. Dessa forma, prejudicou o aumento da 

capilaridade dos serviços de saúde, sobretudo no interior 

do Estado, por meio da ampliação do número de 

atendimentos e procedimentos de alta complexidade, a 

exemplo de tomografias, hemodiálise, quimioterapia dentre 

outros, realizados nas novas unidades hospitalares. 

Atrelado a isso, no Gráfico 7 tem-se a previsão para 

os próximos anos das Transferências Correntes e a 

Receita Tributária (96,08% da Receita Total), tendo em 

vista um cenário conservador de crescimento econômico. 

Desse modo, a Receita Tributária sairá de R$ 8,35 bilhões 

em 2019 para R$ 11,01 bilhões em 2023, segundo a 

Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão – SEFAZ. 

No tocante as Transferências Correntes, o montante de 

recursos sai de R$ 9,17 bilhões em 2019 para R$ 12,54 

bilhões em 2023. 

Complementando o rol das Receitas, ressalta-se as 

principais Receitas de Capital, por exemplo, as Operações 

de Crédito. Em meio a conjuntura econômica e política 

adversas, as Operações de Crédito representam uma 

importante fonte de receita para financiar os investimentos 

em setores, tais como: infraestrutura, transporte, 

saneamento básico, segurança pública, construção e 

reformas de unidades estaduais (escolas, hospitais, 

delegacias, unidades prisionais etc.).  
 

 

Gráfico 7 – Projeções das Receitas Tributárias e 

Transferências Correntes, em R$ bilhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SEPLAN/SEFAZ.  

 

Em 2018, o Estado obteve de desembolso de 

recursos o valor de R$ 712,5 milhões, ver Tabela 3, 

rateadas em: Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento – FINISA R$ 235,2 milhões, Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES Estados 

(B e C) R$ 477,3 milhões e Programa Maranhão Mais justo 
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e Competitivo R$ 785 mil. Para 2019, o Programa 

PROFISCO II, no valor de aproximadamente R$ 130 

milhões, será implementado com a finalidade de melhorar a 

arrecadação tributária associada à qualidade do gasto 

público.  

Especificamente no que se refere ao exercício de 

2018, vale destacar as seguintes ações realizadas: 
 

1. Intensificou e ampliou as ações de arrecadação, 

reestruturando o sistema e o regime tributário por meio do 

realinhamento de alíquotas preservando o setor produtivo: 

Programa Nota Legal e Programa de Educação Fiscal 

2. Incentivo ao fomento da economia local e 

benefícios a sociedade: Programa de Desenvolvimento 

Industrial e de Integração Econômica do Estado do 

Maranhão - MAIS EMPRESAS e Cheque Moradia. Atrelada 

a isso, houve redução do ICMS de 12% para 2% nas 

operações com soja, arroz, milho, sorgo e milheto; 

3. Capacitou os servidores (auditores e técnicos): 

320 servidores em 93 eventos realizados, para atender ao 

Plano de Ajuste das competências na formação e 

habilidades dos servidores para exercício dos postos de 

trabalho da gestão fazendária;  

4. Treinou novos auditores (realizou concurso 

público); e  

5. Resgatou parte do estoque de Dívidas Ativas, 

tendo em vista o novo modelo de governança, a exemplo 

do Programa: “Mais Emprego”. Além disso, foram 

cobrados, por meio de Termos de Verificação de 

Irregularidade – TVI, créditos de ICMS, no valor R$ 174 

milhões em 2017. 
 

Para 2019, o Estado estabeleceu as seguintes 

prioridades setoriais:  

1. Redistribuição dos servidores aprovados no 

concurso público, integrando-os aos espaços 

administrativos com maior carência de Pessoal e maior 

potencial de resultados;  

2. Reestruturação do modelo de fiscalização de 

mercadorias em trânsito, de forma a alcançar a meta de 

registrar no sistema 95% das notas fiscais eletrônicas;  

3. Continuidade da fiscalização eletrônica das 

empresas, por meio de Malhas Fiscais da Declaração de 

Informações Econômico-Fiscais (DIEF);  

4. Implantação do Super Cluster / acelerador de 

processamento de informações para melhorar a eficiência 

tributária; 

5. Fortalecimento e ampliação das parceiras 

institucionais com todos os órgãos e instituições que 

tenham relação direta com o órgão fazendário;  

6. Implantação dos mecanismos de garantia da 

recuperação do crédito tributário;  

7. Continuidade das ações de combate à improbidade 

administrativa e a sonegação fiscal, privilegiando ações 

preventivas e de investigação e pesquisa;  
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DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS 

ESTADUAIS
2017 2018

Variação 

entre 

2018-2017

Crescimento 

(%) 

entre 

2018/2017

DESPESAS CORRENTES 15.420,6 16.748,2 1.327,7   8,6              

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.545,2   9.272,7   727,6      8,5              

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 

INTERNA E EXTERNA
377,8      378,4      0,6          0,2              

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.497,5   7.097,1   599,5      9,2              

DESPESAS DE CAPITAL 2.206,6   2.659,1   452,4      20,5             

INVESTIMENTOS 1.587,2   1.717,7   130,5      8,2              

INVERSOES FINANCEIRAS 55,7       368,6      312,8      561,5           

AMORTIZACAO DE DIVIDA 

EXTERNA
563,7      572,8      9,1          1,6              

DESPESA TOTAL 17.627,2 19.407,3 1.780,1   10,1             

8. Ampliação dos serviços nos canais de atendimento 

presencial e autoatendimento;  

9. Expansão das ações de educação fiscal e 

fortalecimento das relações institucionais e com a 

sociedade; e 

10. Ampliação e aperfeiçoamento dos instrumentos 

de transparência fiscal. 

 

Despesas do Estado 

 

Como foi mencionado anteriormente, o Maranhão 

vem apresentando significativo controle dos gastos 

públicos, evidenciando a sua política de responsabilidade 

fiscal. Desse modo, é importante destacar as principais 

despesas, a valer: Pessoal e Encargos, Outras Despesas 

Correntes – ODC, Serviço da Dívida - Juros e Encargos e 

Amortizações do Principal - e Investimentos e Inversões 

Financeiras).  

No caso do Pessoal (86,3% da Despesa Total), ver 

Tabela 4, haja vista as políticas anticíclicas, bem como a 

valorização dos servidores, registrou crescimento anual de 

8,5% entre 2017 e 2018, incluindo os Inativos (todos 

Poderes), em valores nominais, por meio do pagamento da 

última parcela do Plano Geral de Carreiras e Cargos do 

Poder Executivo – PGCE, progressões de carreiras, 

reajustes salariais, capacitações, contratações, promoções 

e ampliações de programas de governo voltados aos 

benefícios indiretos dos servidores. 
 

Tabela 4 – Evolução dos grupos de despesas do Maranhão 

entre 2017 e 2018*, em R$ milhões  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SEPLAN. Nota: *Valores sujeitos a alterações. 

 

Diante da ampliação dos serviços públicos e o 

expressivo crescimento das Outras Despesas Correntes de 

9,2% (R$ 599 milhões), o Estado manteve a atuação 

regular do Comitê Gestor, que preza pela racionalização 

dos gastos mediante revisão e monitoramento dos 

contratos, demonstrando que o Governo preza pelo 

equilíbrio fiscal, vide Tabela 4. 

Entre 2017 e 2018, os Investimentos apresentaram 

aumento de 8,2% (R$ 130,5 milhões), mesmo com toda a 

conjuntura fiscal adversa, vide Tabela 4. Entre os quais, 

decorrem do financiamento dos Recursos do Tesouro e de 
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outras fontes de financiamento provenientes de operações 

de crédito. 

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. Nesse aspecto, o Maranhão registrou 

crescimento médio anual de 1,8%, entre 2017 e 2018.  

No agregado, entre 2017 e 2018, os gastos totais do 

Maranhão registraram aumento de 10,1% (R$ 1,8 bilhão), 

vide Tabela 4.  

Cumpre mencionar que o Estado honrou seus 

compromissos financeiros referentes ao pagamento de 

dívidas, emitindo credibilidade aos seus credores e ao 

mercado, mediante esforço realizado pela atual gestão, 

incluindo rodadas de negociações da dívida, corroborado 

por alguns fatores: 

1. Acompanhamento da Gestão de Precatórios junto 

aos Órgão de controle do Estado; 

2. Monitoramento dos Principais Riscos Fiscais por 

parte da Gestão Governamental; 

3. 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 explosão 

cambial; 

4. Implementação da Lei Complementar nº 148, em 

2016, os entes receberam descontos sobre os saldos 

devedores dos contratos de refinanciamento de suas 

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

aplicação de novos indexadores, substituindo, desse modo, 

o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna - IGP-DI; e 

5. Implementação da Lei Complementar nº 156, em 

2017, na qual o Estado se comprometeu a aderir ao Novo 

Programa de Ajustes Fiscal, novas regras e metas, e 

renegociou parte das suas dívidas com o BNDES, 

alterando os termos do perfil de endividamento (taxas de 

juros cobradas, diminuição das parcelas a serem pagas, 

carência no pagamento de amortizações e alongamento da 

dívida). 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. 

Em termos de pagamento de dívida, destacam-se 

BNDES (42,92% do total das dívidas) com o montante de 

R$ 389,5 milhões e Bank of America – BofA (37,3% do total 

das dívidas) cujo o valor é de R$ 338,7 milhões em 2018, 

ver Tabela 5. 
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Principais Dívidas do Estado
Valor pago                            

em 2018

Participação                                                                                                                                                              

(%)

Dívida Interna 558,41      61,53           

BNDES 389,49      42,92           

União (Lei 9.496 de 1997) 135,40      14,92           

Outras Dívidas Internas (CEF e BB) 33,52        3,69             

Demais Dívidas Internas (Lei 8.727 + 

PRODETUR + FNDE)
43,74            4,82             

Dívida Externa 349,08      38,47           

Bank of America 338,74      37,33           

Outras Dívidas Externas 10,34        1,14             

Total das Dívidas 907,49      100,00         
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Tabela 5 – Principais pagamentos de Dívidas, por linha de 

crédito, do Maranhão, em R$ milhões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Evolução de pagamento de Precatório do 

Maranhão entre 2016 e 2018, em R$ milhões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEPLAN. Elaboração: SAFi. 

 
 

Entre 2017 e 2018 o Estado registrou-se uma queda 

nos valores pagos, porém a atual gestão vem cumprindo 

com seu plano de pagamento de Precatórios firmado entre 

Estado (Procuradoria Geral do Estado - PGE) e Tribunal de 

Justiça do Maranhão – TJ/MA, uma vez que registrou o 

montante pago da ordem de R$ 114,69 milhões. Esse 

comportamento de pagamentos de precatórios, no período 

recente, reflete o montante acumulado pago entre 2015 e 

2018 da ordem de R$ 511,7 milhões, superior quando 

comparamos o acumulado de 2011 a 2014 de R$ 184,87 

milhões, ou seja, uma variação de R$ 326,86 milhões que o 

Estado desembolsou para liquidar o estoque de 
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precatórios, no qual se encontra atualmente no valor de R$ 

1,2 bilhão1, vide Gráfico 8. 

Por fim, é importante frisar que as ações realizadas 

nesse governo ocorreram diante de um ambiente 

conjuntural e fiscal desfavoráveis. Apesar disso, o 

Governador Flávio Dino, com muito trabalho e um grande 

esforço de administração, promoveu políticas públicas, 

proporcionando a execução de 94,59% (conforme Portal 

G1) dos compromissos de campanha, pactuados no 

processo eleitoral, conquistando, desse modo, o primeiro 

lugar no ranking dos governadores ao longo do terceiro ano 

de mandato. Além disso, o Estado permanecerá com a 

política de contingenciamento de 30% do Orçamento sem 

deixar de lado as políticas sociais fundamentais para o 

desenvolvimento da sociedade. 

 

 

                                                             
1 Conforme o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 2º quadrimestre de 2018. 
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O mandato que se inicia em 2019, tem como 

premissa três pilares que já eram enxergados no primeiro 

mandato e serão reforçados: Equilíbrio Fiscal, Direitos 

Humanos e Combate à Corrupção. 

Essa é a forma que o governo pretende conduzir 

suas ações no Estado do Maranhão e que estarão 

diretamente associados aos 65 compromissos assumidos 

para o período 2019 a 2022, que serão objeto desta seção. 

A intensificação de esforços do governo em prol de 

colocar em prática mudanças que transformarão a 

realidade local, já pode ser observada nos primeiros dias 

de governo, através do anúncio de algumas iniciativas de 

grande relevância. 

Será ampliado o Programa Inova Maranhão com 

vistas a gerar novas oportunidades de empreendedorismo 

para quem deseja criar ou acelerar startups. Serão cedidos 

imóveis do Centro Histórico para ocupação dessas 

empresas. A intenção é criar um polo tecnológico na área. 

A primeira etapa para fomento dessa iniciativa 

consiste na infraestrutura, o que inclui o Casarão Tech e o 

decreto para cessão de outros imóveis. A segunda etapa 

compreende os editais de fomento; e a terceira será o  

processo de aceleração das startups. 

O programa Cheque Cesta Básica visa ser um 

mecanismo de devolução de ICMS dos produtos da cesta 

básica pago por famílias carentes. Em sua primeira fase, 

gestantes receberão R$ 900,00 sob a condição de 

comparecimento a consultas do pré-natal e durante os três 

primeiros meses de vida do bebê.  

Trata-se de uma iniciativa de combate à 

desigualdade social e, ao mesmo tempo, a mortalidade 

infantil.  

O Pacto Estadual pela Aprendizagem será uma 

intensificação do Programa Escola Digna, em que o 

governo se propõe a prover recursos para a continuidade 

das obras paradas de creches federais. Além disso, irá 

assegurar a compra de 200 ônibus escolares para distribuir 

aos municípios.  

A elaboração do Plano de Desenvolvimento da 

Região Portuária do Maranhão (PDR), somado ao 

fortalecimento da EMAP, aumentará o potencial logístico 

dos nossos portos, em especial, do Porto do Itaqui. 

Condição esta, que reforça o posicionamento do Maranhão, 

dotado de um dos maiores complexos portuários do 

mundo. 
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Esses são os novos Programas que serão somados 

as ações realizadas durante a última gestão e aos 65 

compromissos pactuados durante a campanha eleitoral. 

Vejamos, de maneira geral, a distribuição dos 65 

compromissos de governo, segundo os quatro eixos 

estratégicos selecionados. 

EIXO 1 - ENFRENTAR AS INJUSTIÇAS SOCIAIS 

Compromisso nº 01. Prosseguir com as ações do 

Programa Escola Digna, em regime de colaboração com 

outras instituições, garantindo:  

a)  Construção de novas escolas;  

b) Reconstrução ou reforma de prédios antigos;  

c) Formação continuada dos professores;  

d) Construção de quadras, auditórios, laboratórios e 

bibliotecas nas escolas;  

e) Ações de estímulo ao protagonismo juvenil. 

Compromisso Nº 02. Ampliar o número de escolas de 

ensino em tempo integral, inclusive para a educação do 

campo nas áreas da agropecuária, aquicultura, 

agroecologia, dentre outras de interesse vocacional local. A  

meta é chegar a 150 escolas de tempo integral. 

Compromisso Nº 03. Contribuir para a ampliação do 

acesso à Educação Infantil nos municípios, em regime de 

colaboração, por meio da construção de creches, pré-

escolas e espaços lúdicos, com acessibilidade, atendendo 

ao que estabelece o Marco Legal da Primeira Infância. 

Compromisso Nº 04. Elevar a taxa de alfabetização da 

população com 15 anos ou mais, a partir da expansão do 

Programa “Sim, Eu Posso” e outras estratégias 

pedagógicas. 

Compromisso Nº 05. Garantir a ampliação da oferta de 

vagas na Educação Superior pública, por meio da 

implantação de estruturas estaduais, com cursos de 

graduação presencial, semipresencial e à distância, 

considerando as necessidades regionais e locais. 

Compromisso Nº 06. Ampliar o Programa “Mais IDEB”, a 

partir do desenvolvimento de ações pedagógicas, que têm 

como finalidade corrigir a distorção idade/ano; o fluxo 

escolar e assegurar a elevação dos indicadores 

educacionais do Estado do Maranhão. 

Compromisso Nº 07. Instituir uma Rede Estadual de 

Ensino de Idiomas, com cursos gratuitos, em parceria com 

as instituições de ensino. 
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Compromisso Nº 08. Implantar 100 unidades do IEMA 

com Ensino Médio Técnico em tempo integral e cursos 

profissionalizantes em todas as regiões do Maranhão. 

Compromisso Nº 09. Garantir a presença de nutricionistas 

em todas as unidades regionais da educação, com a 

finalidade de potencializar o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, orientar sobre os produtos da 

Agricultura Familiar a serem adquiridos pelas escolas, 

promovendo, dessa maneira, o avanço na qualidade da 

alimentação. Também nas UREs, além de pedagogos, 

haverá bibliotecários, psicólogos e assistentes sociais para 

coordenar o trabalho técnico respectivo em cada regional. 

Compromisso Nº 10. Ampliar a política de assistência 

estudantil para assegurar a permanência e conclusão de 

curso superior dos estudantes provenientes de famílias de 

baixa renda, reduzindo os efeitos das desigualdades 

socioeconômicas. 

Compromisso Nº 11. Assegurar a cobertura, regionalizada 

ou municipal, dos serviços de média complexidade 

ofertados nos Centros de Referências Especializados de 

Assistência Social – CREAS. Regulamentar o Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS, que dispõe sobre a 

organização da Política de Assistência Social no Estado. 

Compromisso Nº 12. Apoiar a estruturação de Sistemas 

de Segurança Alimentar e Nutricional, nos municípios 

maranhenses, de forma a assegurar o direito humano à 

alimentação e nutrição adequada, com a continuidade da 

expansão dos Restaurantes Populares, em todas as 

regiões do Estado. 

Compromisso Nº 13. Aumentar a entrega de “Cheques 

Minha Casa” mediante editais em todas as regiões do 

Estado, ampliando o número de pessoas que receberão 

esse recurso para reformar as suas casas, além de outros 

programas habitacionais em parceria com o Governo 

Federal. 

Compromisso Nº 14. Ampliar o Programa Estadual de 

Regularização Fundiária por meio da modernização da 

estrutura administrativa responsável pela política de 

domínio e posse de terras, para dinamizar a emissão de 

títulos que assegurem o acesso à terra e à moradia. 

Compromisso Nº 15. Fortalecer o Sistema Estadual de 

Segurança Pública tendo como base a regionalização e 

fortalecimento das unidades de Polícia Técnico-Científica, 

do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar e Civil. Será 

criada a função de diretor-geral da Perícia Criminal do 

Estado. 
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Compromisso Nº 16. Ampliar os investimentos em 

tecnologia na área da Segurança Pública, especialmente 

na área de inteligência, assim como expandir o sistema de 

videomonitoramento nos municípios. 

Compromisso Nº 17. Instituir a regionalização das ações 

do Pacto pela Paz, que articula as políticas de prevenção e 

repressão ao crime e à violência, em ação conjunta entre 

governo, escolas e comunidades. 

Compromisso Nº 18. Implantar a Casa da Mulher 

Maranhense nas regiões com maior índice de violência 

contra a mulher, assegurando os serviços de promoção, 

proteção e defesa de direitos, dentre os quais a Patrulha 

Maria da Penha. 

Compromisso Nº 19. Aprovar e executar Plano Estadual 

de Políticas Sobre Drogas, com o objetivo de intensificar a 

intervenção, de forma integrada, nas áreas de prevenção 

ao uso indevido; atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes; repressão à produção não autorizada e ao 

tráfico ilícito de drogas. 

Compromisso Nº 20. Fortalecer a rede de 

atendimento..dos hospitais regionais com serviços de 

média e alta complexidade, inclusive com UTI´s. 

Compromisso Nº 21. Implantar em cada Regional de 

Saúde: 

a) Policlínica, para consultas e exames, contando, 

inclusive, com pediatria; 

b) Programa Sorrir, para atendimento odontológico de 

média e alta complexidade. 

Compromisso Nº 22. Consolidar as ações desenvolvidas 

pela Força Estadual de Saúde (FESMA), pelo Ninar, pelo 

Mais Saúde e criar os Centros de Referência para 

Atendimento Integral à Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, em São Luís e cidades polos. 

Compromisso Nº 23. Implantar um novo Sistema Estadual 

de Marcação de Consultas, por meio da criação do Cartão 

Saúde Inteligente, facilitando a marcação de consultas e 

exames, e instituir o prontuário eletrônico que disponibilize 

todos os dados cadastrais e clínicos do paciente. 

Compromisso Nº 24. Expandir a Rede de Cuidado das 

Pessoas com doenças crônicas nas áreas de oncologia e 

nefrologia, nas regiões do Estado, fortalecendo os serviços 

de diagnóstico, terapia e fisioterapia nos respectivos 

ambulatórios especializados, para garantir o atendimento 

integral a todos os que precisam de tratamento. 
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Compromisso Nº 25. Fortalecer as ações do Fundo 

Estadual de Combate ao Câncer, garantindo recursos para 

o atendimento integral às pessoas portadoras da doença. 

Compromisso Nº 26. Descentralizar a Central de 

Assistência Farmacêutica com a garantia de acesso da 

população aos medicamentos durante os tratamentos 

médicos. 

Compromisso Nº 27. Abrir o novo Hospital dos Servidores 

do Estado e garantir assistência médica e hospitalar, nas 

várias regiões, aos servidores públicos. 

Compromisso Nº 28. Realizar ações para conscientizar a 

população sobre os acidentes de trânsito e outros agravos 

por causas externas, por intermédio da criação de comitê 

de prevenção e acompanhamento da mortalidade por  

acidente de trânsito em cada região de saúde. 

Compromisso Nº 29. Trabalhar junto aos municípios para 

ampliar a execução da política estadual de cofinanciamento 

para os agentes comunitários de saúde, em regime de 

colaboração, em cumprimento à Lei Estadual n0 

10.583/2017, envolvendo a complementação do piso 

salarial desses profissionais e dos agentes de endemias. 

Compromisso Nº 30. Fortalecer o Sistema Estadual de 

Direitos Humanos, garantindo a ampliação dos 

instrumentos de proteção aos direitos humanos e a 

prevenção às violações de direitos, além do fortalecimento 

do SINASE e implantação de um Programa de Justiça 

Restaurativa e Mediação de Conflitos.  

Compromisso Nº 31. Expandir o Plano Mais IDH, a partir 

do planejamento estratégico com enfoque territorial, 

garantindo a integração e estruturação de redes de 

políticas públicas municipais e regionais.  

Compromisso Nº 32. Ampliar o Programa Travessia para 

garantir transporte acessível e adequado para o 

deslocamento das pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida.  

Compromisso Nº 33. Prosseguir com a política de 

expansão da rede de Vivas/Procons, visando ampliar 

acesso a direitos civis e dos consumidores.  

Compromisso Nº 34. Expandir os programas de estágios 

nas várias áreas do governo e empresas com o objetivo de 

consolidar a formação profissional, possibilitando o 

ingresso de jovens no mercado de trabalho. 

Compromisso Nº 35. Priorizar políticas públicas para a 

juventude que possibilitem a geração de oportunidades de 

emprego, trabalho e renda, inclusive as relacionadas ao 
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empreendedorismo com apoio financeiro para abertura de 

negócios. O Programa Cidadão do Mundo será mantido e 

ampliado. Vamos promover políticas culturais que 

compreendam a formação de produtores e a criação de 

espaços para a produção cultural de todos os segmentos 

juvenis, priorizando as suas manifestações culturais e 

artísticas.  

Compromisso Nº 36. Elaborar o Estatuto Estadual da 

Igualdade Racial para assegurar a execução de políticas de 

educação, saúde, segurança, produção, cultura, esporte e 

lazer, que garantam a defesa de direitos individuais e 

coletivos da população negra. Manter a articulação e apoio 

aos povos indígenas.  

Compromisso Nº 37. Expandir o programa Maranhão 

Quilombola para as regiões onde já existem quilombos 

certificados, por meio da implementação de políticas 

estratégicas focadas no acesso à terra; infraestrutura e 

qualidade de vida; desenvolvimento local; inclusão 

produtiva e direito à cidadania.  

Compromisso Nº 38. Ampliar as políticas públicas para 

os..idosos, com a rede de CRAS e com Centros de 

Referência, além de programas como o “Alonga Vida” e 

similares. 

EIXO 2 - CUIDAR BEM DO DINHEIRO PÚBLICO E 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 

Compromisso Nº 39. Atualizar permanentemente o Portal 

da Transparência e todas as demais políticas de 

Transparência e Controle Social, visando inclusive à 

manutenção da avaliação positiva que atualmente o 

Maranhão possui, por parte da CGU e órgãos afins. 

Compromisso Nº 40. Garantir a continuidade do 

Orçamento Participativo, com a realização das escutas 

territoriais como estratégia de definição de prioridades 

orçamentárias, resultantes das demandas apresentadas 

pela população maranhense. 

Compromisso Nº 41. Ampliar o Programa 

PROMUNICÍPIO para a expansão do assessoramento, a 

capacitação das equipes municipais e o compartilhamento 

do banco de dados das ações e investimentos 

governamentais. 

Compromisso Nº 42. Instituir planejamento estratégico 

estadual, com enfoque territorial, estabelecendo um pacto 

com a sociedade para garantir a implementação e 

monitoramento das ações estatais, conforme a agenda de 

compromissos com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável – ODS.  
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Compromisso Nº 43. Garantir a continuidade das ações 

de valorização do servidor, a partir da realização de 

concursos públicos, promoções, progressões funcionais e 

formação continuada, visando à expansão qualificada dos 

serviços públicos.  

Compromisso Nº 44. Prosseguir com o processo de 

implantação das Regiões Metropolitanas criadas por Lei, 

mediante o cumprimento do Estatuto da Metrópole.  

EIXO 3 - DESENVOLVIMENTO PARA TODOS 

Compromisso Nº 45. Aprimorar a intersetorialidade e a 

transversalidade do Sistema Estadual de Produção e 

Abastecimento – SEPAB, a partir da integração dos 

mecanismos de planejamento com enfoque territorial e 

execução orçamentária das políticas estruturantes de 

agricultura, da pecuária, da pesca, do extrativismo e da 

aquicultura com destaque para:  

a) A universalização da Política de Assistência Técnica e 

Extensão Rural-ATER; de Pesquisa e Desenvolvimento-

P&D e de Defesa Agropecuária-DA, de forma gradual e em 

regime de colaboração com os municípios, a fim de garanti-

las em todas as etapas das cadeias produtivas e dos 

arranjos produtivos locais; 

b) Ampliação do reordenamento agrário para garantia do 

acesso à terra e diagnóstico do estoque de terras do 

Estado, ocupadas e não ocupadas; 

c) Consolidação produtiva dos Assentamentos Rurais, com 

uso de tecnologias que visam à elevação de suas 

produtividades; 

d) Utilização de tecnologias que favoreçam a agroecologia, 

a produção de alimentos saudáveis e a valorização dos 

produtos da sociobiodiversidade. 

Compromisso Nº 46. Instituir os Polos de 

Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura, com 

infraestrutura, logística e tecnologia ajustadas às condições 

territoriais. 

Compromisso Nº 47. Ampliar as ações de proteção ao 

Meio Ambiente, expandindo o Programa Maranhão Verde 

para outras regiões do Estado, visando à manutenção das 

Unidades de Conservação Ambiental que garantem a 

recuperação das matas ciliares, das margens dos rios, das 

nascentes, das áreas degradadas, compatibilizando a 

proteção dos ecossistemas naturais com o padrão de 

desenvolvimento sustentável. 

Compromisso Nº 48. Diminuir impostos para empresas 

enquadradas no Simples, com a alteração da Lei Estadual 
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nº 10.267/2015, criando uma faixa de isenção do diferencial 

de alíquota sobre aquisições interestaduais e reduzindo o 

percentual para menores faixas. A isenção do diferencial de 

alíquota também se aplicará às aquisições interestaduais 

realizadas por Microempreendedores Individuais (MEI), até 

o limite igual ao do faturamento vigente para esta categoria. 

Compromisso Nº 49. Expandir o Programa Mais 

Empregos para estimular a inserção no mercado formal de 

trabalho, por meio de incentivos fiscais às empresas 

cadastradas, atendendo ao critério de paridade de acesso 

entre homens e mulheres. 

Compromisso Nº 50. Expandir o Programa Mutirão 

Rua.Digna nas cidades do Maranhão, inclusive criando um 

programa específico para os povoados. Com isso, ruas 

serão pavimentadas com bloquetes ou pedras e haverá a 

geração de trabalho e renda nas comunidades. 

Compromisso Nº 51. Apoiar a execução dos projetos de 

Economia Solidária com assessoramento e incubação de 

empreendimentos, fortalecendo o empreendedorismo 

coletivo, o associativismo e o cooperativismo para estimular 

as cadeias produtivas. 

Compromisso Nº 52. Contratar, via governo, cooperativas 

de trabalho, pequenas empresas e empresas juniores para 

prestarem assessoria gratuita a polos de comércio e 

serviços, melhorando os negócios e gerando 

movimentação econômica. 

Compromisso Nº 53. Ampliar o programa Mais Cultura, 

contemplando ações nas áreas de promoção, difusão, 

qualificação e comercialização de produtos culturais, com a 

valorização e promoção dos bens e manifestações culturais 

do Estado. 

Compromisso Nº 54. Avançar com a melhoria da 

infraestrutura dos destinos turísticos do Estado do 

Maranhão, considerando suas especificidades, além de 

cuidar das políticas de divulgação e promoção do 

Maranhão, no Brasil e em outros países. 

Compromisso Nº 55. Fomentar a execução de Planos 

Estaduais e Municipais de Resíduos Sólidos, em regime de 

parceria com os municípios, estimulando a criação de 

consórcios intermunicipais para a seleção, coleta, 

reciclagem do lixo, a redução de resíduos, a reutilização e 

a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Compromisso Nº 56. Expandir a infraestrutura esportiva 

em todos os municípios, continuar a apoiar os eventos 

esportivos e os programas para segmentos, a exemplo dos 
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idosos, além de manter a política de universalização dos 

Jogos Escolares Maranhenses (JEMS). 

Compromisso Nº 57. Ampliar o Programa Inova Maranhão 

para as regiões do Estado, objetivando estimular o 

desenvolvimento das redes de empreendimentos 

tecnológicos - startup’s. 

Compromisso Nº 58. Criar laboratórios multiusuários 

regionais para desenvolvimento de pesquisa científica e 

tecnológica de forma integrada e interinstitucional, 

oportunizando o acesso às instalações e equipamentos 

especializados a todos os membros da comunidade nela 

instalados. 

Compromisso Nº 59. Fomentar projetos nas universidades 

estaduais voltados para superar desafios tecnológicos nas 

cadeias produtivas e arranjos produtivos locais prioritários, 

com destaque para os de recursos naturais e mudanças 

climáticas, novas ciências, biotecnologia, nanotecnologia e 

geotecnologia, segurança zoofitossanitária, tecnologia 

agroindustrial de biomassa, segurança dos alimentos, 

nutrição e saúde. 

Compromisso Nº 60. Implantar o Parque Tecnológico do 

Maranhão, no Centro Histórico de São Luís, visando 

fomentar a economia com base no conhecimento científico, 

e contribuir para a ocupação e revitalização da área, a 

exemplo do Casarão Tech Renato Archer. Este modelo 

será replicado em outras cidades. 

Compromisso Nº 61. Expandir a rede gratuita de acesso à 

Internet para todos os municípios, com o Programa 

Maranet. 

EIXO 4 - AMPLIAR NFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

Compromisso Nº 62. Expandir o Programa Mais Asfalto, 

voltado para a construção e a melhoria das rodovias e vias 

urbanas maranhenses, tendo como base a criação de 

oportunidades para o desenvolvimento econômico, tais 

como: a distribuição e a comercialização da produção e a 

garantia de acesso a direitos como mobilidade, segurança 

e interligação das cidades. 

Compromisso Nº 63. Trabalhar na ampliação do 

saneamento básico no Estado, em parceria com os 

municípios, através da expansão de sistemas de 

abastecimento d’água e implantação de serviços de esgoto. 

Compromisso Nº 64. Implantar o Sistema de 

Gerenciamento de Pavimento (SGP) para otimizar o 

trabalho de manutenção e conservação das rodovias 
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estaduais, visando garantir a trafegabilidade de veículos e 

pessoas de forma segura. 

Compromisso Nº 65. Fortalecer o Porto do Itaqui como 

vértice da cadeia logística do Estado, concretizando R$ 1 

bilhão de investimentos públicos e privados, gerando 

empregos e recursos para o Maranhão. 
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