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Where we are

Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados,
 
...Cumprindo o mandamento
constitucional, dirijo-me a essa Egrégia
Casa Legislativa, com grande satisfação
e  respeito, para enviar a Mensagem
Governamental que marca a abertura
dos trabalhos legislativos no ano de
2021.
...Este Parlamento é conhecedor que
começamos 2020 com o entusiasmo
que é típico do nosso governo, visando
superar os inúmeros desafios que um
estado como o nosso enfrenta há
muitos anos, não obstante
permanecêssemos num contexto de
recessão econômica nacional e
consequente restrição fiscal. 
     

...Tão logo a administração pública
estadual dava continuidade à
execução das inúmeras ações em
andamento em nosso estado,
deparamo-nos com novos desafios,
certamente dos maiores da história do
nosso do país e do mundo, com o
advento da pandemia da COVID-19.
...2020 foi o ano em que as relações
pessoais foram totalmente
transformadas por força da pandemia.
De um lado, sofremos dia após dia
com a imensa dor dos 4.500
maranhenses que nos deixaram no
último ano e das pessoas que
continuam sendo acometidas por essa
terrível doença. Por outro, destaco a
grandiosidade do amor e da
solidariedade.

"O NOSSO
COMPROMISSO
COM A
DEMOCRACIA E
COM CADA FAMÍLIA
DO NOSSO
ESTADO É
INABALÁVEL"

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR
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Where we are

...fruto de doações de
representantes da classe
empresarial maranhense, aos quais
o Governo do Estado e toda nossa
população são imensamente gratos.
Os equipamentos foram trazidos via
Etiópia para o nosso estado,
driblando todas as dificuldades em
uma "operação de guerra".
...Em grandes números, o resultado
desta corrente do bem e dos
esforços de governo se refletem, por
exemplo: na doação de
aproximadamente 306 mil cestas
básicas em diversas regiões do
estado; na forte expansão da rede
estadual de saúde, sendo 13
hospitais abertos ou ampliados em
100 dias, que deixam como legado
para população mais 496 leitos
permanentes; na distribuição de
105.580 chips de internet para
alunos do ensino médio, viabilizando
a participação de 89,5% dos
estudantes em atividades não
presenciais; e na produção, pela
mão-de-obra carcerária, de 1 milhão
de máscaras e mais de 20 mil
jalecos aos servidores da saúde.
...Objetivando o aquecimento da
nossa economia diante de todo esse
contexto, criamos o Plano
Emergencial de Empregos Celso
Furtado, em homenagem ao grande
economista nordestino, que
completaria 100 anos em 2020. Em
um espaço de tempo inferior a 06
meses, o Plano conseguiu executar
investimentos da ordem de R$ 500
milhões, materializados em compras

...No Maranhão e demais estados
brasileiros, sobretudo aqueles mais
próximos com os quais integramos os
Consórcios Interestaduais,
estabelecemos uma corrente de
cooperação que uniu todas as áreas e
segmentos da sociedade, além dos
poderes e instituições, em prol de um
objetivo comum: proteger e defender a
população, principalmente aqueles em
condições de maior vulnerabilidade....
...Mantivemo-nos permanentemente
orientados pelo Comitê Científico de
Combate ao Coronavírus, seguindo a
ciência e os profissionais da saúde.
Com isso, buscamos tomar as medidas
necessárias que visassem, de forma
prioritária, a proteção e defesa da
vida, assim como a busca pela
preservação da economia, que foi
abalada em todos os lugares do
mundo.
...Fomos o primeiro estado a declarar
lockdown no Brasil. Uma atitude
corajosa, que somada ao plano de
reabertura gradual da economia e a
outras medidas complementares,
foram fundamentais para que durante
todos os meses de pandemia o
Maranhão estivesse entre os estados
da federação que apresentaram maior
estabilidade na curva de
contaminação, menor número de
vítimas por 100.000 habitantes e nível
controlado de ocupação da rede
estadual. 
...Faço questão de sublinhar um
exemplo de iniciativa que contribuiu
sobremaneira para isso: a vinda de
187 respiradores adquiridos na China, 
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Where we are

de produtos da agricultura familiar,
economia solidária, construção de
escolas, recuperação de rodovias,
dentre outros.
...Registro que, além dos
investimentos públicos, também
ampliamos as ações do Governo em
apoio aos negócios privados nesse
período, a exemplo da concessão de
anistia e descontos de impostos,
parcelamento de tributos e
prorrogação de validade de certidões
negativas, mantendo as atividades
empresariais. 
...Constatamos a resiliência da nossa
economia e o quão importante medidas
como essas são relevantes para
manutenção do ritmo das atividades.
Pelo 4° ano seguido, desde 2017, o
Maranhão apresentou saldo líquido
positivo de empregos, sendo o primeiro
estado da Região Nordeste neste item.    
...O novo ano se inicia com a
esperança de dias melhores com a
chegada da vacina. Não medimos
esforços para que este dia chegasse,
inclusive com medidas judiciais junto
ao Supremo Tribunal Federal, que
assegurou aos estados o acesso aos
imunogênicos disponíveis no mundo.
Já estamos colocando em prática o
nosso Plano Estadual de Vacinação,
com as vacinas que temos recebido,
cabendo-nos toda a logística, além de
seringas e agulhas que resolvemos
doar aos municípios. Esperamos agora
que, paulatinamente, todos os
maranhenses sejam imunizados e  
..
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voltemos à normalidade das atividades
econômicas e sociais.  
...Desejo que 2021 seja um ano de
superação de desafios e de grande
união entre o Governo do Estado e os
demais Poderes.
...Concluo afirmando que o nosso
compromisso com a democracia e com
cada família do nosso Estado é
inabalável. Reitero o pedido de apoio à
Vossa Excelência e a todas Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados
para prosseguirmos irmanados nesse
esforço de união para superarmos o
mais rápido possível as intempéries
que enfrentamos e para que possamos
continuar a caminhada de construção
do MARANHÃO DE TODOS NÓS.



ENFRENTAR AS
INJUSTIÇAS SOCIAIS

EIXO I 



INFRAESTRUTURA PELA
EDUCAÇÃO DO
MARANHÃO

O governo vem fazendo o possível para
entregar locais dignos capazes de gerar
desenvolvimento educacional aos
alunos. Entre implantações e reformas,
já são mais de 1.050 obras entregues
desde 2015. Em 2020, 23 novas
escolas foram construídas para
melhorar a vida da população.

O MAIOR IDEB DA HISTÓRIA

Em 2019, o Maranhão atingiu a
pontuação histórica de 3,7 no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica
na 3ª série do Ensino Médio. Desde
2015, o Estado saltou 0,6 pontos,
ocupando atualmente a 3ª melhor
posição do Nordeste. O avanço na
educação é reflexo dos investimentos
maciços realizados nos últimos anos.
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IEMA EM EXPANSÃO

Até o final de 2020 o sistema
educacional do IEMA contou com 18
Unidades Plenas - UPs e 19 Unidades
Vocacionais - UVs. A ampliação do
IEMA continua em ritmo acelerado. Até
o final de 2021, a expectativa é alcançar
50 unidades. 
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A UEMA, em 2020, ofertou 4.030 novas
vagas em cursos. Além disso, destaque
para os 02 novos campi nas cidades de
São Bento e Coroatá. Já a UEMASUL
ofertou 910 novas vagas, além da
inauguração do novo campus no
Município de Estreito.

ENSINO SUPERIOR EM
TODOS OS TERRITÓRIOS

Com a expansão do ensino integral no
Maranhão, o governo garante escolas
equipadas com laboratórios,
computadores e robótica. Esses
investimentos têm sido fundamentais
para a melhora nos índices de
aprovação e baixa evasão escolar,
contribuindo também para os avanços
obtidos no IDEB. Ao todo, somam-se 72
Escolas em tempo integral: 55 Centros
Educa Mais; 16 IEMAs; e 01 IEMA
Bilíngue.

TEMPO INTEGRAL PARA
EDUCAÇÃO 

IEMA MIRIM

O IEMA bilíngue para crianças do ensino
fundamental em São Luís é a primeira
unidade com ensino bilíngue e tempo
integral da rede pública do Estado. As
atividades foram iniciadas no formato
remoto e atendem 200 alunos.
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Mais de R$ 31 milhões investidos em
projetos de pesquisa científica e
concessão de bolsas de iniciação
científica, além da contratação de
bolsistas para a complementação da
força de trabalho nas Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) do
Maranhão, com o objetivo de atender a
população no combate à pandemia da
COVID-19.

INVESTIMENTO EM CIÊNCIA

COVID 19

SALÁRIO DO MAGISTÉRIO 

É UM DOS MAIORES DO
PAÍS

O reajuste salarial para professores da
rede estadual de ensino em 2020 foi de
5% a 17,4%. A remuneração é de R$
6.358,96 para professores em início de
carreira com licenciatura plena e
jornada de 40 horas semanais.

INTERNET GRATUITA PARA
OS ALUNOS

Durante a pandemia, o Governo do
Estado do Maranhão fez o máximo para
diminuir os impactos do coronavírus.
Foram distribuídos em torno de 106 mil
chips com internet gratuita para 
 garantir que os alunos matriculados na
rede estadual de ensino não ficassem
sem aula. Foram contemplados 89,5%
dos alunos, com prioridade para os que
cursaram a 3ª série do Ensino Médio.
Além disso, foram distribuídos 8 mil
chips ao ensino superior.

COVID 19



COVID 19

COVID 19

PÁGINA |  15|  MENSAGEM À ASSEMBLEIA  2021

COMBATE AO 

CORONAVÍRUS

Ações de combate às aglomerações
foram realizadas em todo o Estado. A
Operação Lockdown promoveu 12
barreiras de prevenção em São Luís,
assim como 130 missões com 146,5
horas de voo, visando conter a
transmissão da COVID-19.

PROTEÇÃO E DEFESA

A segurança dos milhões de
maranhenses é uma das prioridades
de governo. Desde 2015, o Estado
elevou o efetivo policial para mais de
15 mil. No ano de 2020, foram
admitidos 346 novos servidores entre
policiais militares e civis.

SEGURANÇA COMO
PRIORIDADE

Sob a coordenação do Corpo de
Bombeiros Militar (CBMMA), foram
contratados Bombeiros Civis para
ajudar no trabalho de organização
das filas de recebimento do Auxílio
Emergencial na Caixa Econômica.
Além disso, 12 viaturas com
tecnologia adequada para
intervenções rápidas e mecanizadas,
no caso de incêndios e queimadas,
foram adquiridas para o CBMMA, que
ajudou na redução de 13% nos focos
de queimadas.



COVID 19

COVID 19
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Como medida de segurança sanitária, o
Detran/MA realizou 949.265
atendimentos, exclusivamente através
de agendamento prévio. Manteve
também o Programa Moto Legal, que
registrou 62.314 adesões de maio de
2018 até janeiro de 2021.

ATENDIMENTOS DETRAN

INVESTIMENTO PARA
COMBATE AO CRIME

O governo considera o investimento em
infraestrutura e inteligência essencial
para a redução da criminalidade. Dentre
as entregas realizadas em 2020,
destacam-se:
-Instalação da Delegacia da Mulher em
Cururupu;
-02 novas bases aéreas em Imperatriz e
Presidente Dutra (CTAs);
-Reforma de 08 unidades destinadas à
polícia, em parceria com a SEGOV.

Os trabalhos dos internos e internas no
Sistema Prisional do Maranhão
ajudaram a população com a confecção
de 1 milhão de máscaras, e mais de 20
mil jalecos destinados aos servidores da
saúde. Além disso, em 2020, o
Programa Trabalho com Dignidade foi o
vencedor do Prêmio de Boas Práticas,
na categoria Segurança Pública,
realizado pelo Consórcio do Brasil
Central. O Maranhão se destacou
também como o estado brasileiro com
os melhores indicadores de educação e
trabalho no âmbito prisional, conforme
avaliação do Ministério da Justiça.

RESSOCIALIZAÇÃO



COVID 19
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COVID 19

SAÚDE PARA QUEM
PRECISA
O combate a COVID-19 foi um grande
desafio para o Governo do Maranhão
no ano de 2020. Foram 462 aparelhos
de ventilação mecânica
disponibilizados, entre doações e
compras, para enfrentar da pandemia.
Apesar de todas as dificuldades, o
Maranhão possui um dos menores
números de mortes por 100 mil
habitantes do Brasil, fato importante de
comprovação do compromisso do
governo com os maranhenses.

AÇÕES DE COMBATE
À COVID-19

O número de leitos foi ampliado para
um total de 2.219 exclusivos COVID-
19, sendo 1.711 clínicos e 508 UTI. O
investimento no sistema de saúde foi
de aproximadamente R$ 230 milhões,
advindos tanto de recursos próprios,
quanto federais. Foram realizados
investimentos em novas unidades,
implantação de serviços em saúde, e
aquisição de equipamentos e
materiais.

CIRURGIAS ELETIVAS

Mesmo com a pandemia, após uma
breve pausa no atendimento de
cirurgias eletivas, o Programa Mais
Cirurgias retornou com as atividades
no mês de setembro, e ao todo foram
realizadas cerca de 60 mil cirurgias
eletivas em 2020.



COVID 19
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O sistema de saúde maranhense
foi ampliado durante o ano de 2020.
Foram 07 novos hospitais entregues,
08 novas unidades de saúde, 04
unidades reformadas e ampliadas e
496 novos leitos permanentes.

CONSTRUÇÃO DE
NOVAS UNIDADES DE
SAÚDE

Novas unidades já estão em
andamento. Entre as principais estão:
Centro de Hemodiálise de Balsas/
Clínica Sorrir em Presidente Dutra/
Socorrão de Imperatriz/ Policlínica de
Açailândia/ Novos hospitais em São
Mateus e Pedreiras/ Hospital do
Servidor/ Hospital da Ilha/ Hospital da
Criança/ Expansão do Hospital Aquiles
Lisboa.

ATENDIMENTO PARA
QUEM MAIS PRECISA

A Força Estadual de Saúde vem
realizando, desde 2015, mais de um
milhão de atendimentos. Durante a
pandemia, a Força se concentrou no
combate ao novo coronavírus, com
atuação relacionada à testagem e
assistência à população, bem como
investimentos de R$ 8.117.207,25,
atendendo um total de 51.825
pessoas.

INFRAESTRUTURA
AMPLIADA
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SHOPPING DA CRIANÇA

MOTIVOS PARA SORRIR

O Shopping da Criança garante
atendimentos gratuitos de saúde para
o público infantil. Inaugurado em
outubro de 2020, o espaço já realizou
79 consultas médicas em atenção
especializada, bem como outros 365
atendimentos diversos. Além disso, o
Shopping permite acesso ao lazer e
brincadeiras para as crianças,
gratuitamente.

CHEQUE GESTANTE

O apoio financeiro às mulheres de
baixa renda, a partir de recursos da
arrecadação de ICMS sobre produtos
da cesta básica, tem se demonstrado
uma importante iniciativa do Governo
do Estado no processo de redução do
percentual de mortalidade materna. Em
2020, mais de 12 mil mulheres
receberam o benefício.

Com objetivo de cuidar da saúde bucal
da população, o Governo do Maranhão
promoveu, por meio das Unidades de
Especialidades Odontológicas -
SORRIR, atendimento e assistência
gratuita na área odontológica. Somente
em 2020, 70.196 cidadãos foram
atendidos.
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MOBILIDADE URBANA
PARA TODOS

Em 2020, foram integrados  08 novos
ônibus à frota do Programa Travessia.
Em parceria com a Secretaria de
Saúde, foram disponibilizadas 03 vans
para realizar o Serviço "Travessia
Saúde" entre 14 cidades da região de
Itapecuru Mirim até a Policlínica de
Matões do Norte. Com isso, já foram
registrados 1.441 atendimentos com
essa nova iniciativa.

Em meio à pandemia, o enfrentamento
do cenário de vulnerabilidade social foi
fundamental para a amenização dos
resultados negativos. Em 2020, as
comunidades indígenas, LGBTQI+ e
quilombolas foram priorizadas para o
recebimento de cestas básicas e kits
de higiene, totalizando a distribuição
de 1.700 kits, 400 cestas básicas e
180kg de pescado, para tais
segmentos.

DIREITOS HUMANOS
COMO PRIORIDADE

MULHERES ASSISTIDAS E
PROTEGIDAS

Política pública para mulheres é
prioridade no Governo do Maranhão.
Em 2020, foram mais de 9 mil
atendimentos realizados pela Carreta
da Mulher em diferentes regiões do
Estado, oferecendo serviços de saúde
e assistência social. Além disso, foi
inaugurada a Casa da Mulher
Maranhense em Imperatriz,
fortalecendo o enfrentamento da
violência contra a mulher.

COVID 19
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CUIDANDO DOS
NOSSOS IDOSOS

CONSUMIDOR
AMPARADO

O governo vem expandindo o
atendimento do Viva Cidadão -
PROCON. Em 2020, foram reformadas
e ampliadas 14 unidades em diferentes
regiões do estado. Ao todo, foram
registrados quase 2,3 milhões de
atendimentos nas 54 unidades
existentes.

Inaugurada em 2020, a Casa do Idoso
de Imperatriz se soma ao Solar do
Outono de São Luís, como mais um
centro de acolhimento ao idoso em
nosso estado.
A nova unidade conta com a
capacidade de atendimento de 100
idosos por dia em atividades
recreativas, atendimento de saúde e
ainda cursos sobre hábitos alimentares,
melhor convivência familiar, dentre
outros.

ACESSO À ÁGUA
DEMOCRATIZADO

Devido à pandemia e às medidas de
prevenção, o Governo do Maranhão
isentou cerca de 850 mil famílias, em
situação de vulnerabilidade social, do
pagamento da conta de água. O total
investido nessa ação foi de
R$10.317.672,45. 
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SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
Em 2020 foram inaugurados 11 novos
Restaurantes Populares. Ao todo, já são
54 unidades. O trabalho em conjunto
com as Cozinhas Comunitárias resultou
em 6.796.762 refeições, além da
distribuição de 24.000 refeições para a
população em situação de rua. Destaca-
se o movimento na economia local, já
que 30% dos alimentos tem sua origem
na agricultura familiar, contribuindo para
o desenvolvimento da segurança
alimentar do estado.

BANCO DE ALIMENTOS
E SISAN
Em 2020, o governo do Maranhão
também distribuiu 16 toneladas de
alimentos e atendeu 50 instituições da
Rede Socioassistencial, beneficiando
8.781 pessoas do Projeto Cooperar.
Em parceria com o Ministério da
Cidadania, 18 municípios maranhenses
concluíram o processo de adesão ao
Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. Já são 69
municípios participantes que contam
com o apoio e assessoria técnica
especializada.

PROTEGENDO VIDAS

Visando diminuir a vulnerabilidade
social, foi sancionada lei que
disponibilizou o valor de R$ 400,00 aos
catadores durante o período de
pandemia. Além disso, o Governo do
Estado oferta o Projeto Pró-Catador
Maranhão: "Recuperando Vidas,
Reintegrando Cidadania", que pretende
fomentar grupos econômicos e
solidários de catadores de materiais
recicláveis, articulando redes de
cooperação e comercialização dos
produtos.

COVID 19



CUIDAR BEM DO DINHEIRO
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O compromisso com o equilíbrio fiscal
sempre foi uma marca deste governo.
Em consequência, o Estado tem se
mantido bem avaliado pelas maiores
agências internacionais de
classificação de risco. 
Na classificação a longo prazo da
Fitch Rating, o Estado pontua "BB-" e
na classificação da Moody’s, o Estado
pontua "Ba3", avaliações que
demonstram estabilidade fiscal.

O Governo do Maranhão foi destaque
na transparência em relação aos
dados da COVID-19, ocupando a 5ª
Posição no Ranking da Transparência
Internacional, no mês de maio,
período crítico da pandemia.
Atualmente, o Maranhão está na 12ª
posição, que é considerado como
ótimo na avaliação da instituição. 
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TRANSPARÊNCIA COVID

RELEVÂNCIA
INTERNACIONAL

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
E FINANCEIRO

Diante do cenário fiscal instável devido
à pandemia do novo coronavírus,
mantiveram-se os níveis de
contingenciamento orçamentário, além
de um intenso processo de
sensibilização dos órgãos setoriais
quanto ao controle dos gastos
públicos. O objetivo foi a priorização
dos recursos para as políticas de
saúde, assistência social e geração de
emprego e renda, áreas fortemente
afetadas pela COVID-19. 

COVID 19
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REPACTUAÇÃO DAS
DÍVIDAS

O Estado do Maranhão realizou
aditivos contratuais ao amparo da Lei
Complementar 173/20 e buscou os
agentes financeiros para renegociar as
dívidas, o que proporcionou alívio no
fluxo de caixa e consequente
capacidade financeira necessárias ao
enfrentamento à pandemia.

ANTECIPAÇÃO DOS
RECURSOS AOS
MUNICÍPIOS

MELHORIA DOS
INDICADORES FISCAIS

Considerando a piora da situação fiscal
dos municípios, intensificada pelos
efeitos da COVID-19, realizou-se, ao
longo de 2020, a antecipação, aos
municípios, dos repasses  atinentes às
Repartições das Transferências
Constitucionais.

Ao longo de 2020, o Estado do
Maranhão conseguiu alcançar:

-Estabilidade na despesa de pessoal;
-Limites confortáveis nos indicadores
de dívida, a valer pelos limites impostos
pela Resolução do Senado Federal
(limite máximo - até 200% da RCL);
-Resultado primário superavitário pelo
segundo ano consecutivo.

COVID 19



Por conta da COVID-19 o Orçamento
Participativo (OP) foi reformulado e
ocorreu 100% online. Foram
realizadas 70 reuniões/eventos
virtuais, visando mobilizar parceiros e
a população a participar do processo.
Tais ações propiciaram os votos de
10.567 maranhenses que escolheram
as demandas prioritárias para serem
executadas pelo governo em 2021.
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Instituída a Lei nº 11.269 com o ZEE
Bioma Amazônico. O setor público,
pesquisadores e iniciativa privada já
estão utilizando o ZEE como
diagnóstico base para as suas
políticas, estudos e projetos.  
Para 2021 está prevista a conclusão
do mapeamento dos biomas Cerrado
e Costeiro.

PÁGINA |  26

NOVA
METODOLOGIA DE
MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO (M&A)

Desenvolvida a nova Metodologia de
Monitoramento e Avaliação de
Políticas Públicas. O documento está
sendo  institucionalizado e
implementado  em 2021, o que irá
permitir um acompanhamento muito
mais detalhado e tempestivo das
ações de governo.

ZONEAMENTO
ECOLÓGICO-

ECONÔMICO
MARANHENSE (ZEE)

OP VIRTUAL

COVID 19
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INTEGRAÇÃO REGIONAL

PREMIAÇÃO CLP

DESTAQUE EM
TRANSPARÊNCIA

O Governo do Maranhão vê na
integração regional um instrumento de
mudança. Atualmente o Estado é
participante do Consórcio Brasil
Central, do Consórcio do Nordeste e do
Consórcio Amazônia Legal. Em 2020, o
Governador Flávio Dino foi eleito
presidente do Consórcio Amazônia
Legal.

No ano de 2020, a equipe da SEPLAN
realizou oficina de treinamento com
órgãos do Estado para a inscrição de
projetos no Prêmio Excelência em
Competitividade, promovido pelo CLP.
Ao todo, foram 38 projetos inscritos
pelo nosso estado, sendo 03 deles
finalistas dentre as 06 vagas
disponíveis. As propostas que se
destacaram foram: "Trabalho com
Dignidade", "Cheque Cesta Básica
Gestante" e o "Plano Mais IDH", sendo
esta última a grande campeã nacional.

O Governo do Maranhão foi destaque
na transparência de dados. Foram mais
de 2 milhões de acessos, 13 mil
chamadas na Ouvidoria com um índice
de resolutividade de 94%. De forma
complementar, o Maranhão foi
classificado como nível "A" de
transparência  na Avaliação dos Portais
da Transparência, realizada pelo
Tribunal de Contas do Estado (TCE-
MA), que verifica os Portais dos
Municípios e do Estado. 
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PAGAMENTO ANTECIPADO
DE SALÁRIOS

Desde 2015, o governo tem mantido a
sistemática de pagamento antecipado de
servidores ativos e inativos. Em 2020, foi
realizado o adiantamento do 13º salário,
fator importante para a manutenção da
dinâmica da economia. 

NOVO CENTRO
ADMINISTRATIVO

Foi inaugurado o novo Centro
Administrativo do Governo do Estado, o
Edifício João Goulart, que abriga 07
secretarias de estado. O investimento
trouxe dinâmica para o funcionamento do
estado, além de valorização para o
Centro Histórico.

A Escola de Governo realizou 116 cursos
nas modalidades EaD e presencial para
5.496 servidores. Além disso, em
parceria com outras secretarias e
instituições, implementou 01 Laboratório
de Inovação em Governo e iniciou a sua
pós graduação em gestão pública.
Ademais, 8.668 servidores foram
beneficiados com ações (treinamentos,
palestras, campanhas de vacinação e
atividades em bem-estar).

QUALIFICAÇÃO E BEM-

ESTAR AOS SERVIDORES



EIXO III
DESENVOLVIMENTO

PARA TODOS
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O Plano Emergencial de Empregos
Celso Furtado contribuiu fortemente
para que fosse alcançado o saldo
positivo de 23.447 empregos com
carteira assinada entre janeiro e
novembro de 2020. 
Para isso, a iniciativa combinou um
pacote de obras públicas, compras
governamentais, benefícios fiscais,
incentivos à agricultura familiar,
economia solidária, dentre outros.

Foram registradas 43.726 novas
empresas abertas, 16% a mais que
2019. Atualmente, a média no
Maranhão para abrir uma empresa é de
2 dias e 2 horas. Um fator que
contribuiu para esses números positivos
foi o período de 60 dias de isenção na
cobrança de taxas de abertura, visando
atenuar os efeitos da pandemia sobre a
economia.
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MARANHÃO: O ESTADO QUE
NÃO PARA DE CRESCER

PLANO EMERGENCIAL
DE EMPREGOS (PEE)

RESILIÊNCIA DA 

ECONOMIA 

MARANHENSE

Segundo o IBGE, o Produto Interno
Bruto do Estado cresceu 2,9% em
2018, acima da média brasileira e a
maior alta do Nordeste. Somado a isso,
o Maranhão ocupou a 2ª melhor
classificação em crescimento líquido do
estoque de trabalho formal no
Nordeste. Trata-se do 4º ano seguido
de alta no número gerado de empregos
com carteira assinada.
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O governo disponibilizou, de forma
gratuita, o Aplicativo Preço Legal, que
permite a pesquisa de produtos e
medicamentos. 
Está disponível para o consumidor a
busca rápida dos preços mais baixos no
estado, além de campos exclusivos para
pesquisas de álcool em gel, máscaras e
alguns medicamentos como azitromicina,
zinco, entre outros.
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PREÇO LEGAL

ECONOMIA SOLIDÁRIA

Em 2020, foram beneficiados 1.075
empreendimentos e 5.375 pessoas, nos
55 municípios atendidos pelo Programa
de Economia Solidária. Destaca-se,
ainda, a realização de 18 feiras de
Economia Solidária, 5 Seminários de
Diálogos e Convergência e 3 Seminários
de Finanças Solidárias. Foram 03 editais
lançados, incluindo a seleção de
Empreendimentos Econômicos Solidários
para fornecimento de produtos de
artesanato e alimentícios regionais.

Objetivando apoiar as empresas
maranhenses  em 2020, em meio ao
arrefecimento econômico causada pela
COVID-19, o governo promoveu: a
prorrogação da validade de certidões
negativas; a anistia e descontos em
impostos; e o parcelamento de tributos.

APOIO ÀS EMPRESAS
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APOIO CONTÍNUO AO
PRODUTOR
Desde 2015 o Governo do Maranhão já
distribuiu mais de 8 mil toneladas de
sementes, atingindo um público de 700 mil
famílias. Foram realizadas também 19
edições da AGRITEC, visando priorizar as
comunidades rurais, beneficiando
agricultores familiares com a entrega de
300 patrulhas em 189 municípios. Em
2020, diante do contexto de pandemia,
foram promovidas feiras solidárias que
alcançaram 2.425 produtores.

AGROPECUÁRIA EM 

EXPANSÃO

O Estado do Maranhão obteve crescimento
na produção de grãos de 9,1%, atingindo o
quantitativo de 5,4 milhões de toneladas
em 2020. A pecuária obteve um valor de
produção de R$2,5 bilhões, representando
o segundo melhor resultado da Região
Nordeste. Destaca-se o reconhecimento do
Selo de Inspeção Estadual do Maranhão
pelo Ministério da Agricultura, que valoriza
os empreendedores e produtores
maranhenses.

DEFESA SANITÁRIA
GARANTIDA
A defesa sanitária animal e vegetal
alcançou os seguintes números:
-96% de cobertura vacinal contra a febre
aftosa do rebanho bovídeo (bovinos e
bubalinos);
-15.187 fiscalizações realizadas para
garantir a segurança zoosanitária dos
rebanhos estaduais;
-3.962 fiscalizações realizadas referentes
às condições fitossanitárias adequadas
para a produção de alimentos;
-55.805 fiscalizações de animais e
vegetais.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA
NO CAMPO

Em 2020, 38.187 agricultores foram
beneficiados com assistência
técnica rural. O Programa
Maranhão Verde impactou 988
famílias indígenas, por meio do
desenvolvimento de projetos
produtivos .

DIREITO À TERRA
GARANTIDO

O Programa de Regularização
Fundiária entregou 1.207 títulos,
beneficiando 1.592 famílias de
agricultores familiares.
Na área urbana foram 4.801
beneficiários, sendo 1.375 títulos
imobiliários entregues a famílias em
34 bairros de São Luís, Paço do
Lumiar e São José de Ribamar ,
bem como 3.426 títulos enviados ao
cartório, com matrículas expedidas.

MAIS RENDA E
ALIMENTAÇÃO
O Governo do Maranhão destinou
ao Programa de Compras da
Agricultura Familiar (PROCAF) e ao
Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), R$ 20 milhões
para compra de produtos da cesta
básica. Foram 87 associações e
cooperativas, familiares e
indígenas, em 44 municípios e 400
mil kg de alimentos adquiridos e
distribuídos para populações em
situação de vulnerabilidade.
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PROTEÇÃO E DEFESA DO
MEIO AMBIENTE

Houve o lançamento do Programa
Maranhão Sem Queimadas, do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão em
parceria com o Batalhão Florestal da
Polícia Militar, Defesa Civil e prefeituras
municipais, com o propósito de reduzir
os pontos de focos de fogo e combate
direto às queimadas e desmatamentos.
A redução foi de 12,23 % na taxa de
desmatamento e 13% nos focos de
queimadas em 2020.

INTEGRAÇÃO
AMBIENTAL E SOCIAL

Em 2020 o Governo entregou o Parque
Ambiental de Timon, com área de 70 mil
m², academia ao ar livre, quadras, pista
de skate, campo society, áreas de
ciclismo e caminhada, e parque infantil.
Um incentivo para o bem-estar da
população local e cuidado com o meio
ambiente.

DESTINAÇÃO CORRETA
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Como ação de política ambiental,
destaca-se também a destinação correta
de resíduos sólidos em aterros
sanitários regularizados. Ao todo, foi
realizada a destinação correta de
100.507 toneladas, com apoio financeiro
do Governo do Maranhão, beneficiando
municípios da Região Metropolitana de
São Luís. Importante ressaltar também,
para esta mesma região, a finalização
do Plano de Acessibilidade e Plano
Integrado de Resíduos Sólidos.
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PROTEÇÃO À
CULTURA
O projeto Conexão Cultural promoveu
apresentações online de artistas
locais com o intuito de fomentar o
cenário cultural maranhense em
tempos de isolamento social. Esta
ação foi realizada em conjunto com
os incentivos proporcionados pela Lei
Aldir Blanc, garantindo uma renda
auxiliar para aproximadamente 3.000
artistas.

VALORIZAÇÃO DE
ESPAÇOS PÚBLICOS

Reformas importantes de espaços
públicos foram entregues em 2020. O
Aterro do Bacanga em São Luís conta
agora com o Parque João Paulo II, em
homenagem à visita do Papa ao
Maranhão, no local em que foi
celebrada missa em 1991. O governo
entregou também diversos espaços de
lazer e socialização na capital e em
diferentes municípios, a exemplo das
09 Praças da Família.

PRAÇA DOS POETAS

O centro histórico ludovicense conta
agora com a Praça dos Poetas. O
espaço dispõe de um mirante e
referências que homenageiam dez
escritores e poetas maranhenses:
Ferreira Gullar, Catulo da Paixão
Cearense, Nauro Machado,
Sousândrade, Bandeira Tribuzzi, José
Chagas, Gonçalves Dias, Maria
Firmina, Dagmar Desterro e Lucy
Teixeira.
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PESQUISA E INOVAÇÃO
EM ESPAÇOS HISTÓRICOS

Programas como o Centelha têm
incentivado o aprendizado de abordagens
inovadoras para promover a formação de
negócios no contexto das universidades. O
governo também abriu espaços públicos
para estimular a produção de pesquisa e
inovação, a exemplo da Locomotiva Hub na
nova REFFSA, e o Casarão Tech Renato
Archer.

CENTRO HISTÓRICO

-Cheque Minha Casa: Concessão da segunda
parcela e acompanhamento de 300 famílias
residentes na área central da cidade;
-Programa "Nosso Centro": Reconstrução de 3
casarões;
-Programa “Adote um Casarão”: Reforma de 9
casarões;
-Programa “Habitar no Centro”: R$ 587.666,00 em
obras, acolhendo 14 famílias;
-Modernização do Teatro João do Vale;
-Reforma do Cafua das Mercês, Museu do Negro,
Museu Histórico e Artístico do Maranhão (MHAM);
-Reforma da REFFSA.

NATAL DE TODOS

Respeitando os protocolos sanitários, a
população de São Luís desfrutou da
decoração natalina no novo prédio da
REFFSA, na Praça Dom Pedro II e no Parque
Estadual do Rangedor. Além disso, foram
exibidas projeções em vídeo durante o
período natalino na REFFSA e no Palácio dos
Leões aos sábados e domingos de dezembro.



AMPLIAR A INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

EIXO IV
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SISTEMA SIMPLIFICADO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Buscando garantir o acesso à água de
qualidade para toda extensão do território
maranhense, principalmente em regiões
de maior vulnerabilidade, o governo deu
continuidade à política de construção de
Sistemas Simplificados de Abastecimento
de Água - SSAA em vários municípios do
Estado.

EXPANSÃO DOS SISTEMAS
DE ABASTECIMENTO

Foram realizados investimentos na nova
adutora do Sistema Italuís, aumentando
em 35% a capacidade de abastecimento
em São Luís. Ao longo do ano foram
também construídos 11 novos poços, 03
novas estações de tratamento de água no
estado, além de outras 12 estações
ampliadas em distintas localidades.

PORTO DO ITAQUI:
DESTAQUE NACIONAL

Em que pese a pandemia da COVID-19, o
Porto do Itaqui movimentou 25,3 milhões
de toneladas, maior patamar da história
do porto. Esse resultado demonstra a
resiliência da economia maranhense no
tocante às suas trocas comerciais, bem
como o resultado dos investimentos
contínuos no Porto, que somaram mais
de R$ 818 milhões, de 2015 a 2020.
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MOBILIDADE URBANA

-Ampliação da Av. dos Portugueses, trecho da
barragem do Bacanga à rotatória da UFMA;
-Alargamento da Av. Jerônimo de Albuquerque, da
rotatória da Cohab a Duvel (trecho 2 e 3);
-Construção da Ponte da Matança no bairro do
Anil;
-Construção da Ponte Iguaíba em Paço do Lumiar;
-Entrega da Ponte Verde, que liga as MAs 201 e
202;
-Entrega da Ponte sobre o Rio Magu em Santana
do Maranhão e da Ponte sobre o Rio Flores entre
Lajeado Novo e Porto Franco.

MAIS ASFALTO E MUTIRÃO RUA
DIGNA

 Em 2020, destacam-se:
-Novas estradas entre Lagoa Grande e Lago
da Pedra, e de Vitorino Freire a Paulo Ramos;
-Implantação e melhoramento de 11 rodovias
estaduais;
-Pavimentação de 411,84 km de vias urbanas
e a conservação de 4.098 km de rodovias
estaduais;
-Mutirão Rua Digna: 221 ruas pavimentadas
em 17 municípios gerando trabalho e renda
para 396 famílias e beneficiando 4.823
pessoas.

CASA DIGNA PARA QUEM
PRECISA

Em 2020, foram entregues 1.462 unidades
habitacionais, com destaque aos residenciais
Jomar Moraes e José Chagas.  Além disso, o
Programa Cheque Minha Casa beneficiou 2
mil pessoas, concedendo um valor de R$
5.000,00, para realização de reparos e
reformas no lar de quem mais precisa. Foram
ainda beneficiados mais de 25 mil moradores
em iniciativas de regularização imobiliária.






