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1. APrESEnTAçãO
É com grande satisfação que entrego a esta Casa Legislativa a Mensagem do Executivo de 2011 e o Rela-

tório que a acompanha, no qual estão detalhadas as realizações e resultados do Governo no ano de 2010, 

bem como as propostas para o exercício de 2011. 

Faço isso em cumprimento ao ordenamento constitucional estadual e porque considero uma oportunida-

de privilegiada para o Poder Executivo maranhense de honrar o Poder Legislativo e seus membros e, por 

meio destes, honrar os brasileiros do Maranhão, com a prestação de contas das atribuições que me foram 

conferidas pela livre vontade do povo do Maranhão manifestada nas urnas.

Esta Mensagem representa um marco referencial para o Poder Executivo e reflete dois momentos de 

minha gestão à frente do Governo, ao mesmo tempo em que ela sintetiza o encerramento de um período 

governamental, com ocorrências incomuns que marcaram a história recente de nosso Estado. A mensa-

gem mostra as perspectivas projetadas para o Maranhão, neste momento em que se inicia um novo go-

verno.

senhores deputados e senhoras deputadas

Quero expressar, inicialmente, minha satisfação de poder constatar, neste encerramento de gestão, que 

as medidas corretivas adotadas para o planejamento governamental, a organização administrativa e o 

equilíbrio financeiro do Estado foram conquistas que, embora ainda incompletas, fincaram os pilares dos 

avanços que implementei no Maranhão, para superar a crise na administração pública estadual, gerada 

durante o processo de transição de governo, ocorrida em abril de 2009.

A mensagem enviada por mim, a esse Parlamento, em fevereiro de 2010, contendo resultados dos primei-

ros nove meses do meu mandato, apresentava com a necessária objetividade e o indispensável realismo, 

um panorama das realizações, avanços e conquistas obtidos na gestão do governo estadual, naquele 

momento de transição.

Hoje, estou repassando aos senhores e senhoras parlamentares, o Relatório das realizações e resultados 

obtidos em 2010 e, com ele, transmito minha convicção de que o Maranhão atravessa um momento ímpar 

na sua história. O Relatório é um produto concreto do processo de amadurecimento do Executivo e mostra 

as conquistas mais expressivas implantadas durante meu mandato governamental, por intermédio dos 

planos, programas e projetos, contemplando os setores e atividades mais representativos da economia 

maranhense. 

É importante lembrar que as ações empreendidas nesses dois anos de mandato tiveram como referência 

o PPA 2008-2011 e suas Revisões, que foram aprovados por esta Casa e, constituem os principais instru-

mentos de planejamento de médio prazo, orientadores das diretrizes deste governo.
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O muito que fizemos ainda é pouco. A sociedade maranhense espera mais de nós. Tenho, em minha 

consciência, a certeza de que não haverá aqui, no Maranhão, como em outros estados brasileiros, con-

quistas efetivas e perenes, estas só ocorrerão quando o Brasil, em seu todo, conseguir igual êxito. É para 

fazer mais pelo Estado que lutei bravamente para conquistar este novo mandato. Como já afirmei recen-

temente, este será o melhor Governo que o Maranhão já viu.

senhores deputados e senhoras deputadas

O segundo motivo da minha satisfação ao apresentar esta Mensagem é que ela marca o início de mais 

uma jornada, em que pretendo dar um salto de qualidade na gestão, objetivando dotar o Maranhão de 

uma sociedade mais justa e solidária, calcada no respeito à dignidade da maioria da população mara-

nhense. 

Hoje, tenho a oportunidade de compartilhar com o Poder Legislativo e com os maranhenses, as ideias que 

pretendo implantar nos próximos quatro anos e em especial em 2011, objeto a que se refere esta Mensagem.

O cenário delineado para atuação do governo se organiza numa perspectiva de um maior crescimento 

econômico e social do Estado, tendo como fundamento a implementação de uma estratégia que vai in-

tervir nas relações entre duas grandes forças que dinamizam a economia estadual.

 

A primeira força terá como resultante da ação governamental os aportes de grandes empreendimentos 

econômicos, realizando investimentos estruturantes, que vão alavancar o crescimento estadual. Muitos 

desses empreendimentos se encontram em fase de implantação ou já implantados, enquanto outros 

cogitam construir complexas plantas industriais nos mais diversos segmentos dos negócios, em todo o 

território estadual.

Os números previstos para esta primeira década são superlativos – cerca de 100 bilhões de reais, em 

investimentos públicos e privados com capacidade de ofertar até 237 mil empregos nos próximos cinco 

anos. Por este caminho o Maranhão se coloca diante de uma rara oportunidade de estabelecer uma co-

nexão com o futuro. Para isso o governo terá que empreender um esforço vigoroso na captação de novos 

investimentos e na criação de um forte mercado consumidor, capaz de gerar muitos empregos, renda e 

trabalho para os maranhenses. 

A segunda grande força que irá promover o aumento da atividade econômica no Maranhão será a explo-

ração das oportunidades existentes no Estado. O desenvolvimento ocorrerá pela incorporação, no siste-

ma produtivo, do potencial estadual para formação de cadeias produtivas, que possibilitem a inclusão 

social de milhões de maranhenses, a recuperação e o resgate dos valores essenciais da cidadania, bem 

como o provimento dos indispensáveis instrumentos e mecanismos de apoio ao crescimento da econo-

mia e a busca da redução das desigualdades regionais.

Para que se alcance resultados socioeconômicos positivos é necessário trabalhar com um conjunto de 

políticas públicas compatíveis com os níveis de desigualdade e de pobreza existentes em nosso Estado. 
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Essas políticas devem combinar os dois grandes eixos e se desenvolverem numa perspectiva de produção 

de bens e serviços com maior custo agregado e com elevado e avançado conteúdo tecnológico, de modo a 

garantir avanços consideráveis na produtividade do trabalho e na qualidade dos empregos gerais.

Dentro deste contexto é que estabeleço, como prioridade de governo, trabalhar com uma visão de alar-

gamento das fronteiras do Poder Executivo, focada em duas estratégias.

A primeira se refere à interlocução entre o Governo e a sociedade, de modo a ampliar a capacidade de 

definir, de forma compartilhada, os grandes rumos do Estado. Estabeleço o início deste governo como o 

momento apropriado para se exercitar o diálogo plural, visando qualificar e viabilizar um projeto de 

desenvolvimento de médio e longo prazo, que expresse, de forma sintética e clara, os valores e interes-

ses predominantes e orientadores das ações de governo e que possam ser assumidos pela sociedade.

A segunda estratégia diz respeito à ampliação das ações de governo relacionadas às suas fronteiras 

geográficas, visando enfrentar os desafios colocados pelo isolamento e fragmentação da ação governa-

mental no território maranhense.

O objetivo primeiro desta estratégia é descentralizar a política social, ampliando o papel dos municípios 

na implementação dessas políticas, sobretudo em termos de educação, saúde e assistência social.     

Outro objetivo é evitar a sobreposição de ações, tanto entre os diversos órgãos da esfera estadual 

quanto entre os três níveis de governo, além de impedir a pulverização de recursos orçamentários.

Haveremos de unir esforços para criar um conjunto articulado de investimentos capazes de provocar 

uma modificação na configuração atual do território estadual e evitar, deste modo, que uma grande 

concentração espacial em termos populacionais e econômicos se configure em nosso Estado.

É confortante dizer que com a minha experiência e a possibilidade de poder contar com a Presidente 

eleita Dilma Rousseff, poderemos unidas criar as condições para fazer o Estado do Maranhão mais 

presente no cenário nacional.

Reafirmo aos senhores parlamentares que nosso compromisso político aumenta ainda mais, porquan-

to o Governo do Estado quer criar a oportunidade de transformar mulheres e homens maranhenses em 

verdadeiras cidadãs e cidadãos, capazes de se alimentar, estudar, trabalhar e exercer plenamente seus 

direitos, no seio de um Estado integrado ao ente federativo de forma autônoma e cooperativa.

Tenho convicção que será um esforço da maior grandeza para todos nós e, em especial, para a máquina 

administrativa do Estado, ”locus” da estruturação e implementação das políticas públicas que irão via-

bilizar um Maranhão mais justo.

A propósito, aproveito a oportunidade para refletir, juntamente com os nobres parlamentares, a respei-

to de alguns indicadores recentes do nosso Estado, relacionados com a pobreza, desigualdade de renda 

e Produto Interno Bruto.
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senhores deputados e senhoras deputadas

Entre 1995 e 2008, considerado como um período de estabilidade monetária no País, as estatísticas de po-

breza e da desigualdade de renda no Maranhão foram preocupantes. Como mostra o Gráfico I, a evolução 

das taxas de pobreza absoluta e pobreza extrema, em termos percentuais, e de modo comparativo com 

aquelas representativas da média nacional e da Região Nordeste, nos conduz às seguintes constatações:

Quando se considera, isoladamente, a situação brasileira como um todo, os resultados da ação governa-

mental, para combater a pobreza e a desigualdade, são animadores, pois neste período 12,8 milhões de 

pessoas saíram da condição de pobreza absoluta e 13,1 milhões de brasileiros superaram a pobreza extre-

ma. Essa situação, entretanto não se configura de maneira uniforme nos estados e nem nas regiões.

Quando se tomam somente as unidades da federação e, isoladamente, a Região Nordeste os números são 

extremamente desfavoráveis. No caso do Maranhão, então, os valores das taxas são preocupantes, embora 

o Estado as tenha reduzido no período considerado.

Em relação à taxa de pobreza extrema, em 1995, o Maranhão com 53,1% era o estado da federação com 

maior proporção de miseráveis. Em 2008, o Estado registrou um avanço, reduzindo essa taxa para 27,2%, o 

que corresponde à queda de 48,7%, mesmo assim, ocupa a segunda posição na região Nordeste, como o 

estado com maior taxa de extrema pobreza. 

No caso da pobreza absoluta (em que o critério é o de rendimento médio domiciliar de meio salário mínimo 

per capita mensal) as taxas são ainda mais altas respectivamente 77,8 % (1995) e 55,9% (2008), o que repre-

senta uma queda de 28,15% nessa taxa, no período 1995/2008.

gráfico 1 -taxas de pobreza absoluta e extrema nos estados da região nordeste em 1995 e 2008 (%)

Fonte: ibge – Pnad (elaboração iPea)
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Outro indicador que contribuirá para o direcionamento das políticas públicas se refere à evolução da desi-

gualdade de renda, medida pelo Índice de Gini, que varia de 0 a 1 ( quanto mais próximo de 1, maior a desi-

gualdade). Neste caso, nota-se que tanto em 1995 como em 2008, o Maranhão, comparativamente às mé-

dias do Brasil e da Região Nordeste apresenta menor grau de desigualdade na renda e, ainda em 2008, 

apresentava a menor taxa de toda a região Nordeste.

Estudo realizado pelo Prof. Paes e Barros é conclusivo sobre essa situação, indicando que a principal fonte 

de pobreza no Maranhão é muito mais devida à escassez agregada de recursos do que da má distribuição 

dos recursos existentes, conforme apresentado no Gráfico 2. 

gráfico 2 - desigualdade de renda nos estados da região nordeste comparativamente ao brasil e o 
nordeste em 1995 e 2008 (indice de gini) 

Fonte: ibge – Pnad (elaboração iPea)

Para finalizar apresento um comparativo entre a evolução média anual do Produto Interno Bruto per capita 

e as taxas de pobreza absoluta e extrema pobreza, no período entre 1995 e 2008.

Como mostra o Gráfico 3, de um lado, o Estado do Maranhão, ao alcançar uma evolução de 6,2%, no período 

1995/2008, coloca-se como o 3º estado com o maior nível de expansão no PIB no país, atrás apenas do 

Estado do Tocantins e do Distrito Federal. Por outro lado, o Estado não apresentou um bom resultado na 

redução das taxas de pobreza. Se considerarmos os estados do nordeste, o Maranhão (1,92%) ficou com o 6º 

lugar, entre os estados com maior redução da taxa de pobreza absoluta. 

No que diz respeito à desigualdade de renda o Maranhão conseguiu reduzir sua taxa em - 0,75, correspon-

dendo ao 2º estado do Nordeste a apresentar a maior queda média anual no Índice de Gini.
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gráfico 3 - evolução do Produto interno bruto, da desigualdade de renda e das taxas de pobreza 
absoluta e extrema entre 1995 e 2008 (%)

Fonte: ibge – Pnad (elaboração iPea)

A intenção de mostrar estes indicadores é simplesmente ensejar um debate com os nobres parlamenta-

res dentro de uma perspectiva de contribuir com o Poder Executivo na estruturação e implementação das 

políticas públicas, de modo a se reverter a situação atual.

Para o Poder Executivo, a reversão desses valores é uma prioridade. O Governo do Estado vai intervir com 

políticas públicas no campo da proteção social, aí se incluindo: educação, saúde, assistência, infraestrutu-

ra social, trabalho e outras. A estratégia é colocar o Maranhão em alinhamento com os propósitos da ONU 

representados pelos Oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que visam alcançar, até 2015, um 

conjunto de metas para combater a pobreza e a desigualdade social em todo o mundo.

Para tanto, o Governo do Estado vai criar para a população pobre acesso aos meios de produção, identifi-

cando as oportunidades mais importantes, de modo que as pessoas adquiram capacidade e treinamento 

qualificado no trabalho profissional, educação melhor, qualidade do posto de trabalho, acesso ao mercado 

etc. Minha expectativa é que o trabalho, mediante o aumento da produtividade, deva gerar uma renda, que 

permitirá ao trabalhador satisfazer as suas necessidades.

Com a integração das duas forças que dinamizam nossa economia buscaremos o crescimento econômico 

e o desenvolvimento social, como estratégia de produção de riquezas e de geração de oportunidades vi-

sando o ajuste social, a integração regional e a revitalização do Estado. Serão executadas políticas públi-

cas para que o Maranhão se constitua um estado social e economicamente equilibrado, estimulando suas 

potencialidades e se consolidando como um grande pólo de desenvolvimento do Nordeste e do Brasil.

Para isso, espero sem dúvida continuar contando com o apoio dos senhores deputados e senhoras depu-

tadas aos quais agradeço independentemente das ideologias políticas, a demonstração de cortesia, pres-
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teza e, sobretudo, compreensão da árdua tarefa que exercemos. Do mesmo modo agradeço aos eméritos 

membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do 

Estado, nas relações que mantivemos até o presente momento e iremos manter no decurso do mandato. 

Rogo a Deus que nada venha interceder em sentido contrário, para modificar essas boas relações. 

Que Deus abençoe esta Casa de Leis, que Deus abençoe a todos nós e que este momento de afirmação 

seja o marco de um trabalho proficiente, em que o Legislativo e Executivo possam se unir, em defesa do 

povo e em respeito ao Maranhão.

19





2. PAnOrAMA SOCIOECOnÔMICO 
E FISCAL dO ESTAdO dO
MArAnHãO

2.1. A SITUAçãO SOCIOECOnÔMICA 

desempenho setorial da agricultura 

O IBGE acaba de compilar os dados referentes à produção maranhense do ano de 2010. Quando compa-

rada com a produção 2008/2009, a produção 2009/2010 teve uma redução de -0,81%. Os produtos que 

mais influenciaram neste decréscimo foram: feijão 1° safra (-6,73%), soja (-1,07%) e arroz (-1,05%) - Grupo 

de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias do Maranhão – GCEA/MA, 2011. 
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P r o d u t o  P e r í o d o  
Á r e a  ( m i l h a )  

P r o d u ç ã o  
M A  ( m i l t o n )  

R e n d i m e n t o  
K g / h a  

P r o d u ç ã o  
B r a s i l  

( m i l t o n )  

P r o d u ç ã o  
M A / B R  %  P l a n t a d a  C o l h i d a  

S o j a  

2 0 0 9  (a )  3 8 8  3 8 8  9 7 6  2 .5 1 3  5 7 .0 3 7  1 ,7  

D ez/1 0  (b )  4 9 3  4 9 3  1 .3 1 3  2 .6 5 5  6 8 .4 8 0  1 ,9  

2 0 1 1  (c )  5 2 4  5 2 4  1 .5 5 7  2 .9 7 0  6 7 .9 0 4  2 ,3  

(c /b )  6 ,4  6 ,4  1 8 ,6  1 1 ,4  -0 ,8  -  

( c /a )  3 5 ,0  3 5 ,0  5 9 ,5  1 8 ,2  1 9 ,1  -  

M i l h o  1  

2 0 0 9  (a )  3 7 4  3 6 6  5 0 3  1 .3 7 3  3 3 .8 6 4  1 ,5  

D ez/1 0  (b )  3 6 6  3 6 6  5 2 8  1 .4 4 2  3 4 .0 1 2  1 ,6  

2 0 1 1  (c )  3 7 5  3 7 5  6 1 6  1 .6 4 3  3 1 .9 6 7  1 ,9  

(c /b )  2 ,4  2 ,4  1 6 ,7  1 3 ,9  -6 ,0  -  

( c /a )  0 ,4  2 ,5  2 2 ,7  1 9 ,7  -5 ,6  -  

F e i j ã o  1  

2 0 0 9  (a )  4 0  4 0  1 4  3 5 6  1 .6 4 3  0 ,9  

D ez/1 0  (b )  3 5  3 5  1 3  3 6 6  1 .5 5 6  0 ,8  

2 0 1 1  (c )  3 8  3 8  1 6  4 2 0  1 .9 9 2  0 ,8  

(c /b )  7 ,4  7 ,4  2 3 ,3  1 4 ,8  2 8 ,0  -  

( c /a )  -6 ,7  -4 ,8  1 2 ,1  1 8 ,0  2 1 ,2  -  

A r r o z  

2 0 0 9  (a )  4 8 5  4 7 0  6 1 0  1 .2 9 8  1 2 .6 0 9  4 ,8  

D ez/1 0  (b )  4 6 1  4 6 1  5 5 8  1 .2 0 9  1 1 .3 2 6  4 ,9  

2 0 1 1  (c )  4 5 9  4 5 9  6 8 9  1 .5 0 0  1 2 .7 5 3  5 ,4  

(c /b )  -0 ,5  -0 ,5  2 3 ,5  2 4 ,1  1 2 ,6  -  

( c /a )  -5 ,3  -2 ,2  1 3 ,0  1 5 ,6  1 ,1  -  

A l g o d ã o  

2 0 0 9  (a )  1 3  1 3  4 2  3 .3 0 3  2 .9 4 3  1 ,4  

D ez/1 0  (b )  1 3  1 3  4 3  2 .2 8 9  2 .9 3 1  1 ,5  

2 0 1 1  (c )  1 4  1 4  4 9  3 .4 7 1  4 .0 1 7  1 ,2  

(c /b )  9 ,0  9 ,0  1 5 ,0  5 ,5  3 7 ,0  -  

( c /a )  1 0 ,6  1 0 6  1 6 ,2  5 ,1  3 6 ,5  -  

M a n d i o c a  

2 0 0 9  (a )  1 9 2  1 9 2  1 .2 8 1  6 .6 7 6  2 6 .6 1 4  4 ,8  

D ez/1 0  (b )  2 0 5  2 0 5  1 .4 5 0  7 .0 9 2  2 4 .8 3 1  5 ,8  

2 0 1 1  (c )  2 1 1  2 1 1  2 .0 5 1  9 .7 2 3  2 7 .7 1 7  7 ,6  

(c /b )  3 ,2  3 ,2  4 1 ,4  3 7 ,1  9 ,2  -  

( c /a )  1 0 ,0  1 0 ,0  6 0 ,2  4 5 ,6  1 ,9  -  

C a n a - d e -
a ç ú c a r  

2 0 0 9  (a )  5 3  4 6  2 .8 3 4  6 1 .0 7 6  6 8 7 .0 7 7  0 ,4  

D ez/1 0  (b )  5 0  5 0  2 .8 3 6  5 6 .4 6 5  7 2 9 .5 6 0  0 ,4  

2 0 1 1  (c )  5 1  5 1  3 .2 9 8  6 4 .1 3 6  -  -  

( c /b )  2 ,4  2 ,4  1 6 ,3  1 3 ,6  -  -  

( c /a )  -3 ,8  1 0 ,8  1 6 ,4  5 ,0  -  -  
 

tabela 1 – estimativa de área plantada, colhida, produção e rendimento médio da produção do Maranhão 
e produção brasileira em 2009, dez/2010 e Prognóstico 2011

Fonte: ibge/gCea/lsPa – dez 2010 | nota 1 : 1ª safra

Com relação às estimativas da produção 2010/2011, encontra-se disponível o terceiro prognóstico 

de área e produção. É importante citar que as informações da pesquisa do prognóstico representam 

70,5% da produção nacional prevista, enquanto as projeções realizadas correspondem a 29,5% do 

valor total (IBGE, 2010).    
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De acordo com o IBGE, a produção nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2011 é estimada 

em 145,8 milhões de toneladas, inferior em -2,5% à produção registrada em 2010 devido, principalmente, 

à previsão de recuos na produção do Sul do país (-8,8%). 

Dentre os seis produtos pesquisados nessa safra de verão, três apresentam variação positiva em relação 

à produção em 2010: algodão herbáceo em caroço (+37,0%), arroz em casca (+12,6%), feijão em grão 1ª sa-

fra (+28,0%) e mandioca (+9,2%). Com variação negativa, tem-se o milho em grão 1ª safra (-6,0%) e a soja 

em grão (-0,8%), como mostra a Tabela 1.    

As previsões para o Estado do Maranhão são mais otimistas que as nacionais. Os bons números previs-

tos para a safra estadual de 2010/2011 resultam, em parte, do contraste com a base fraca de compara-

ção na safra 2009/2010, marcada por grandes prejuízos ocasionados pelo atraso das chuvas no ano de 

2010. E, como o prognóstico não leva em conta possíveis intempéries, a maioria dos produtos acompa-

nhados na Tabela 1 registra significativa elevação de produtividade.

A previsão para a produção maranhense de soja é de aumento de +6,4% na área plantada, +18,6% na pro-

dução e +11,4% no rendimento médio. Para a primeira safra do milho, a expectativa é de elevação de 2,4% 

da área plantada, +16,7% na produção e +13,9% no rendimento. No que se refere ao arroz, o prognóstico 

aponta para uma queda de -0,5% na área plantada, mas um impressionante aumento de +23,5% na pro-

dução e +24,1% na produtividade. A mandioca deverá registrar uma elevação de 3,2% na área plantada e 

estima-se que a produção e o rendimento deverão se elevar em 41,4% e 37,1%, respectivamente.

Ao comparar a área colhida 2009/2010 com o prognóstico 2010/2011, verifica-se uma pequena modifi-

cação na composição dos principais produtos cultivados no Maranhão. O arroz perde espaço e as demais 

culturas (com exceção da cana-de-açúcar) ganham participação. A soja (31,3%), o arroz (27,4%) e o milho 

(22,4%), nesta ordem, continuam sendo os três produtos com a maior produção no Estado.

Fonte: lsPa / ibge

gráfico 4 - Composição da área plantada das principais culturas do estado do Maranhão nas safras de 
2009/2010 e 2010/2011
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desempenho setorial da indústria  

•   Indústria Extrativa Mineral

As atividades da indústria extrativa mineral no Maranhão se aceleraram ao longo de 2010, tendo ultrapassado 

o volume de produção observado em 2008, antes da deflagração da crise financeira internacional. De acordo 

com os dados do Sistema RAIS-CAGED (ver Tabela 9), entre os meses de janeiro a novembro de 2010, o grupo 

de atividades da extrativa mineral foi responsável pela geração de 261 empregos formais líquidos (contrata-

ções menos demissões), um crescimento de 29,4% do emprego do grupo de atividades no Estado. Contribuíram 

para este excepcional resultado a recuperação das cotações das commodities minerais no mercado internacio-

nal, no rastro do acelerado crescimento da demanda, fortemente influenciado pela industrialização chinesa.

•   Indústria de Transformação

A indústria de transformação voltou a figurar como protagonista do crescimento no nível de atividades no 

Estado, exibindo crescimento em todos os segmentos (Tabela 9). A liderança da expansão em 2010 esteve a 

cargo da indústria de alimentos e bebidas (1823 contratações líquidas, ou +16,8% de crescimento no estoque de 

empregos formais), a indústria de minerais não metálicos (407 novas contratações, ou 6,2% de expansão do 

emprego) e indústria química (+376; +5,4%). Os fatores explicativos principais estão na expansão da produção 

de cana-de-açúcar/etanol (São Raimundo das Mangabeiras) e na expansão da indústria de bebidas. O seg-

mento industrial de minerais não metálicos, por sua vez, foram fortemente estimulados pela demanda cres-

cente da construção civil (o que propiciou, por exemplo, o anúncio da instalação de uma fábrica de cimentos do 

Grupo Votorantim (que deverá entrar em operação no distrito industrial de São Luís).

•   Construção Civil 

Os dados do Sistema Brasileiro de Pagamentos e Empréstimos (SBPE), divulgados pelo Banco Central (BA-

CEN), revelam que no ano de 2010 o Maranhão segue com elevadas taxas de crescimento no financiamento 

imobiliário, tendência mantida desde 2007, que se acentuou em 2009.  

                    Fonte: bacen

gráfico 5 – total de financiamentos para aquisição de imóveis no Ma (valores em mil reais – inPC base = nov 2010)
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Para se ter uma ideia do boom imobiliário que o Maranhão vive, a Tabela 2 mostra que, em novembro de 2010 

o Estado ultrapassou em R$ 63,2 milhões o total de R$ 170,9 milhões capitados no ano de 2009.

A Tabela 2 também mostra que o total de financiamentos para a aquisição de imóveis no Estado do Maranhão 

totalizou R$ 234,2 milhões no período de janeiro a novembro de 2010 (valores constantes inflacionados pelo 

INPC),  o que representa uma taxa de crescimento de 52,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, 

percentual próximo ao registrado no Nordeste (51,4%) e inferior ao do Brasil (55,2%).

Entre 2007 e 2010 a taxa de crescimento real dos financiamentos imobiliários no Estado foi 56,9% a.a., enquan-

to o Nordeste cresceu à taxa de 50,0% a.a. e o país à taxa de 41,6% a.a. 

Com respeito à participação percentual do Maranhão na concessão de financiamentos imobiliários no Nordes-

te, pode-se perceber que no ano de 2010 o Estado praticamente manteve a posição dos últimos três anos, com 

8,08%. Em relação ao Brasil, a participação do Maranhão também permanece praticamente estável (0,81% em 

2010 e 0,82% em 2009).

tabela 2 - total de financiamentos para aquisição de imóveis Maranhão, nordeste e brasil ( valores constan-
tes em r$ milhões inflacionados pelo inPC)

Fonte: sbPe/bacen   

•   Consumo de Cimento

Os dados apresentados pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) mostram a contínua elevação 

no consumo de cimento no Estado do Maranhão desde o ano de 2001 (Tabela 3).

O crescimento médio nesse período foi de 7,1% a.a., com recorde de consumo em 2009 de 1,1 mil ton. E, de acordo 

com as informações disponibilizadas, 2010 será outro ano com recorde, pois no período de janeiro a setembro o 

consumo já atingiu 986 toneladas (crescimento de 23,5% em relação ao mesmo período do ano anterior).

An o 
T ot a l  P art ic ipaç ão  em  %  

M aran hão  Nor dest e  B ras i l  Nor dest e  B ras i l  

2 0 0 7  60 ,6  857,5  10 .198,1  7 ,06  0 ,59  

2 0 0 8  ( a )  93 ,1  1 .317 ,6  14 .676,2  7 ,06  0 ,63  

2 0 0 9  ( b )  170,9  2 .107 ,9  20 .444,7  8 ,11  0 ,84  

J a n - N o v / 0 9  ©  153,6  1913 ,5  18 .664,9  8 ,03  0 ,82  

J a n - N o v / 1 0  ( d )  234,2  2 .896 ,2  28 .967,5  8 ,08  0 ,81  

%  a .  a .  ( 0 7  a 1 0 )  56 ,9  50 ,0  41 ,6  -  -  

( b / a )  83 ,7  60 ,0  39 ,3  -  -  

( d / c )  52 ,4  51 ,4  55 ,2  -  -  
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Prova disto é que a participação do Estado no Nordeste (11,1%) neste ano está igual à registrada no mesmo 

período do ano passado e, no Brasil (2,2%), está igual à do total do ano de 2009.

tabela 3 – Consumo aparente de cimento no Maranhão, nordeste e brasil (em 1.000 t)

Fonte : secretaria da indústria e Comércio - sinC

•   Comércio Varejista

Em novembro de 2010 o índice de volume de vendas do comércio varejista do Estado do Maranhão 

registrou o segundo mês consecutivo de retração de -0,4% e -2,0% (comparados com os meses ime-

diatamente anteriores), após três meses de contínua expansão. Apesar da retraída em novembro, 

quando comparado com o mesmo mês do ano anterior (nov/09) o indicador teve um significativo 

crescimento de 17,3%.  

A variação acumulada em 12 meses (última coluna à esquerda, na Tabela 4) mostra que a taxa de 

crescimento estadual e nacional deixaram o campo negativo em jun/10 e, a partir daí, o Maranhão 

cresce mais rápido que o Brasil, podendo fechar o ano com um crescimento acumulado ligeiramente 

superior a 10,0%.

A n o  
T o t a l  e m  1 0 0 0  t  P a r t i c i p a ç ã o  e m  %  

M a r a n h ã o  N o r d e s t e  B r a s i l  M A  M A / N E  M A / B R  

2 0 0 1  534 6 .713 38 .398 -  8 ,0  1 ,4  

2 0 0 2  568 6 .746 37 .978 6 ,4  8 ,4  1 ,5  

2 0 0 3  305 6 .868 34 .475 -46 ,3  4 ,4  0 ,9  

2 0 0 4  531 5 .695 34 .176 74 ,1  9 ,3  1 ,6  

2 0 0 5  579 5 .830 35 .645 9 ,0  9 ,9  1 ,6  

2 0 0 6  694 6 .756 38 .534 19 ,9  10 ,3  1 ,8  

2 0 0 7  817 7 .928 45 .003 17 ,7  10 ,3  1 ,8  

2 0 0 8  960 9 .303 51 .170 17 ,5  10 ,3  1 ,9  

2 0 0 9  1.122 10 .054 51 .588 16 ,9  11 ,2  2 ,2  

J a n - S e t / 0 9  799 7 .185 38 .030 -  11 ,1  2 ,1  

J a n - S e t / 1 0  986 8+874 44 .207 23 ,5  11 ,1  2 ,2  

0 1  a  1 0  
( %  a o  a n o )  7,1  3 ,1  1 ,6  -  -  -  
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tabela 4 – Índice de volume de vendas no comércio varejista. Maranhão e brasil (número índice 2003 
= 100)

Fonte: ibge

No Gráfico 6 a comparação da trajetória do Maranhão com a brasileira está mais evidente.  A partir 

de março de 2005 o Estado “descola” definitivamente do país e passa a crescer numa velocidade 

bem superior. 

Fonte: ibge

gráfico 6 - evolução do volume de vendas do comércio - dessaz. br e Ma - nov/03 a nov/10 (Índice 2003 = 100)

M ês /An o 
C on tra  o  mês  a n ter i or  C on tra  o  mes mo mê s  do  a n o  

a n ter i or  
12  mes es  c on tra  i gu a l  

per ío do  do  a n o  a n ter i or  

M a ra n hão  Bra s i l  M a ra n hão  Bra s i l  M a ra n hão  Bra s i l  

Nov/ 20 09  2,1 1 ,0 5 ,6 10,3 -4,6 -3,1 

Dez  /0 9  -3,0 -1,0 7 ,7 9 ,0 -4,9 -2,8 

Jan/1 0  10,3 2,9 11,8 11,1 -5,2 -2,5 

Fev/ 10  1,5 1 ,7 8 ,2 11,9 -4,1 -1,9 

Mar/1 0  2,6 2 ,0 18,6 13,9 -3,0 -1,1 

Ab r/10  -2,0 -2,9 13,4 10,0 -2,1 -0,6 

Mai /10  3,8 1 ,3 18,9 10,8 -1,2 -0,3 

Jun/1 0  -0,7 1,2 14,6 10,3 0,1 0 ,1 

Ju l/ 10  2,8 0 ,9 20,4 10,5 1,2 0 ,5 

Ago/10  1,7 1 ,7 19,3 12,2 3,3 1 ,1 

Set/10  2,2 0 ,3 25,1 11,4 5,1 1 ,3 

Out/1 0  -0,6 0,3 22,1 9,6 6 ,4 1 ,2 

Nov/ 10  -2,0 1,1 17,3 9,6 7 ,5 1 ,4 
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Pode-se atribuir esse bom desempenho do comércio maranhense, dentre outras causas, à expansão continuada 

dos rendimentos da população, que decorre de fatores como: expansão do crédito; ampliação dos Programas de 

Transferência de Renda (o principal é o Programa Bolsa Família que foi criado em 2004); a política de valorização do 

salário mínimo implantada na década de 2000.

•   PIB maranhense

A taxa de crescimento do PIB do Estado do Maranhão no ano de 2008  foi de 4,4%, percentual inferior às taxas verifi-

cadas nos últimos quatro anos: 9,1% em 2007/2006,  5,0% em 2006/2005, 7,3% em 2005/2004 e 9,0% em 2004/2003.

tabela 5 - Pib do estado do Maranhão a Preços de Mercado Correntes (série 2002 – 2008  e projeções)

 

As projeções do IMESC apontam que o PIB do Estado deve ter se expandido à taxa de 1,7% em 2009, ano 

em que o setor terciário, parcialmente protegido da crise externa, impediu uma retração econômica, decor-

rente da virtual paralisação das exportações de commodities minerais, da contração do crédito para o 

custeio agrícola e o financiamento ao consumo e da contração das transferências federais. As projeções 

para o ano de 2010 apontam para uma expansão igual ou superior a 10%, a partir da aceleração dos inves-

timentos, da elevação do crédito e do desempenho favorável das exportações.

¹o Pib mais atual refere-se ao ano de 2008.
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•   Comércio exterior

Uma breve análise na corrente de comércio do Maranhão (soma das importações e importações) do ano 

de 2010 fica claro que o comércio exterior também vem contribuindo favoravelmente para a retomada da 

atividade no Estado.

tabela 6 – evolução da corrente de comércio exterior do estado do Maranhão, no período 2001/2010 

Fonte: MiCt  

A n o  E x p o r t a ç ã o  %  a o  a n o  I m p o r t a ç ã o  %  a o  a n o  C o r r e n t e  d e  
C o m é r c i o  

%  a o  a n o  

2 0 0 1  544.348 -28 ,2  850.524 70 ,8  1.374.872 10 ,5  

2 0 0 2  652387 19 ,8  868.611 4 ,6  1.520.998 10 ,6  

2 0 0 3  739.802 13 ,4  661.799 -23 ,8  1.401.601 -7 ,8  

2 0 0 4  1.231.094 66 ,4  735.732 11 ,2  1.966.826 403 

2 0 0 5  1.501.053 21 ,9  1.156.716 57 ,2  2.657.769 35 ,1  

2 0 0 6  1.712.702 14 ,1  1.725.869 49 ,2  3.438.571 29 ,4  

2 0 0 7  2.177.155 27 ,1  2.353.140 36 ,3  4.530.295 31 ,7  

2 0 0 8  2.836.303 30 ,3  4.102.751 74 ,4  6.939.054 53 ,2  

2 0 0 9  1.232.814 -56 ,5  1.993.739 -51 ,4  3.226.553 -53 ,5  

2 0 1 0  2+920.267 136,9  3.816.864 91 ,4  6.737.131 108,8  

 
M é d i a  0 0 - 0 8  1.350.343 19 ,9  1.435.711 34 ,7  2.786.054 24 ,9  

M é d i a  1.4822379 23 ,6  1.702.909 32 ,0  3.185.288 25 ,4  

1 0 / 0 9  226,9  -  91 ,4  -  108,8  -  
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As exportações maranhenses cresceram à inédita cifra de 136,9% (em comparação com 2009). A Tabela 7 reve-

la que o maior responsável por essa alavancada foi o complexo ferro, correspondendo por 58,53% das exporta-

ções em 2010 (crescimento de 329,0% comparado com de 2009).

tabela 7 – Composição das exportações maranhenses por principais categorias de produtos em valor (Us$) e 
quantidade (Kg) – total em Us$ milhões, % no total e crescimento (% ao ano)

Fonte:  MinC

A elevação no quantum do complexo ferro exportado foi de 619,3%, o que reflete a expressiva recuperação nos 

preços das principais commodities exportadas pelo Estado.

 

               Fonte MiCt

gráfico 7 – Preço médio anual dos principais produtos exportados pelo Maranhão (Us$/Kg)

No que se refere às importações, a elevação de 91,4% (quando se compara 2010 com 2009) se deve especial-

mente ao crescimento de 142,9% na importação de Combustíveis e Lubrificantes que, em 2010, registrou parti-

cipação de 84,0% na pauta de importação, um patamar superior aos verificados antes da crise.

Ca t e g o r i a  d e  
Pr o d u t o s  

2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  Cr e s c .  0 8 / 0 9  Cr e s c .  0 9 / 1 0  

US$ Kg US$ Kg US$ Kg US$ Kg US$ Kg 

T o ta l  
2.836 10 .001 1 .233 3 .378 1 .584 19 .216 

-56 ,5  -66 ,2  136,9  619,3  
100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

C o m p l e x o  d e  
f e r r o  52 ,31  81 ,44  32 ,31  48 ,12  58 ,53  88 ,50  -73 ,1  -80 ,0  329,0  1 .223 ,0  

C o m p l e x o  d e  
a l u m í n i o  29 ,81  8 ,05  31 ,03  21 ,12  23 ,92  6 ,78  -54 ,7  -11 ,4  82 ,6  131,0  

C o m p l e x o  d e  
s o j a  15 ,11  9 ,27  30 ,82  27 ,29  14 ,11  4 ,29  -11 ,3  -0 ,5  8 ,5  13 ,0  

O u tr o s  2,78  1 ,24  5 ,84  3 ,46  3 ,44  0 ,42  -8 ,7  -5 ,4  39 ,5  -11 ,9  
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tabela 8 – evolução da pauta de importações do estado do Maranhão de 2007 a 2010 (composição em Us$ 
milhões e crescimento em %)

Fonte: MiCt

As importações de bens de capital não cresceram no mesmo ritmo das importações totais. 

Em 2010 (137,6 mil de toneladas), elas se encontravam em um volume inferior ao registrado em 2009 

(274,3 mil toneladas) e 2008 (166,9 mil toneladas).

 

Fonte: seCex/MdiC

gráfico 8 – importações de bens de capital do Maranhão no período 2000/2010

Categoria 2007 2008 2009 2010 Cresc.
08/07

Cresc.
09/08

Cresc.
10/09US$ % US$ % US$ % US$ %

Total 2 . 3 5 3 , 1  1 0 0 , 0  4 . 1 0 2 , 8  1 0 0 , 0  1 . 9 3 3 , 7  1 0 0 , 0  3 . 8 1 6 , 9  1 0 0 , 0  7 4 , 4  - 5 1 , 4  9 1 , 4  

Bens de capital 1 2 8 , 4  5 , 5  1 6 6 , 9  4 , 1  2 7 4 , 3  1 3 , 8  1 3 7 , 6  3 , 6  3 0 , 0  6 4 , 4  - 4 9 , 8  

Bens de capital  (Exc.  
Equip.  de trans.  Uso 
ind. )  

86 ,4  3 ,7  82 ,3  2 ,0  215,4  10 ,8  90 ,5  2 ,4  4 ,8  161,9  -58 ,0  

Equipamentos de 
transporte de uso ind.  41 ,9  1 ,8  84 ,6  2 ,1  58 ,9  3 ,0  47 ,1  1 ,2  101,7  -30 ,3  -20 ,0  

Bens intermediários 2 8 3 , 1  2 , 0  5 3 0 , 8  1 2 , 9  3 6 6 , 1  1 8 , 4  4 0 2 , 2  1 0 , 5  8 7 , 5  - 3 1 , 0  9 , 0  

Al imentos e bebidas 
destinados à indústr ia  26 ,6  1 ,1  30 ,1  0 ,7  26 ,0  1 ,3  25 ,9  0 ,7  13 ,5  -13 ,9  -0 ,4  

Insumos industr ia is  251,5  10 ,7  492,4  12 ,0  335,8  16 ,8  370,0  9 ,7  95 ,8  -31 ,8  10 ,2  

Peças e Acess.  Equip 
de transporte  5,0  0 ,2  8 ,3  0 ,2  4 ,4  0 ,2  5 ,3  0 ,1  65 ,4  -47 ,5  20 ,6  

Bens diversos -  -  -  -  -  -  1 ,0  -  -  -  -  

Bens de consumo 1 , 0  0 , 0  1 5 , 0  0 , 4  3 2 , 9  1 , 7  6 9 , 2  1 , 8  1 . 4 2 6 , 8  1 1 8 , 5  1 1 0 , 6  

Bens de consumo 
duráveis  0,1  0 ,0  2 ,2  0 ,1  1 ,5  0 ,1  0 ,5  0 ,0  1 .440 ,5  -34 ,1  -68 ,3  

Bens de consumo    
não duráveis  0,8  0 ,0  12 ,8  0 ,3  31 ,4  1 ,6  68 ,8  1 ,8  1 .424 ,5  148,8  118,9  

Combust íveis e 
lubrif icantes 1 . 9 4 0 , 7  8 2 , 5  3 . 3 9 0 , 0  8 2 , 6  1 . 3 2 0 , 5  6 6 , 2  3 . 2 0 7 , 9  8 4 , 0  7 4 , 7  - 6 1 , 0  1 4 2 , 9  
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•   Mercado de trabalho

O ano de 2010 registrou forte expansão no mercado de trabalho maranhense. Os dados divulgados pelo MTE/

CAGED revelam a criação de 34.344 empregos formais líquidos (admissões menos demissões) no período de 

janeiro a novembro do ano passado. Desempenho notável quando comparado com o resultado negativo de 

2009 (-4.784) e com o modesto ano de 2008 (19.344), conforme mostra a Tabela 9.

Os setores que mais contribuíram para esse crescimento do emprego formal no Estado foram: a construção 

civil, com a criação de 10.435 postos de trabalho; o setor de serviços, que gerou 9.164 empregos;  o comércio, que 

registrou 8.564 contratações líquidas, sendo que só no comércio varejista foram 7.004. Outro setor que merece 

destaque é a agropecuária que depois de três anos apresentando fortes demissões líquidas voltou a contratar 

em 2010 (2.464 contratações).

tabela 9 - evolução do mercado de trabalho formal no Maranhão segundo subsetores de atividade – 2006 a 2010*

Fonte: rais/M.t.e/Caged       * janeiro a novembro de 2010;        1 – serviços industriais de utilidade pública

A Tabela 9 também permite fazer uma análise da composição do mercado de trabalho do Maranhão nos 

anos de 2006 e 2010. Um fato a destacar é o ganho de participação da construção civil (que sai de 4,9% do 

emprego formal em 2006 e chega a 10,5% em 2010) e do comércio (17,7% e 21,1%), em detrimento, princi-

palmente, da administração pública (42,2% e 33,5%).

São Luís, São Raimundo das Mangabeiras, Imperatriz e São José de Ribamar superam a marca de 1.000 

Subsetores de Ativ idade
2 0 0 6  

 
E s t o q u e        C o m p  %  

F l u x o  
 

2 0 0 7              2 0 0 8        2 0 0 9          2 0 1 0  

2 0 1 0 *  
 

E s t o q u e        C o m p %  

C r e s c  ( % )  
 

1 0 / 0 6            a . a  

E x t r a t i v a  m i n e r a l  5 9 1  0 , 1  2 8 1  - 1 0 5  1 2 1  2 6 1  1 . 1 4 9  0 , 2  9 4 , 4  2 0 , 9  

I n d ú s t r i a  d e  T r a n s f o r m a ç ã o  2 9 . 1 9 6  6 , 7  7 . 9 3 9  2 . 2 9 2  - 7 0 2  3 . 4 7 4  4 2 . 1 9 9  7 , 7  4 4 , 5  1 1 , 1  

I nd .  de  pr od ut os  m ine r a is  n ã o  
me t á l i c os  4 .6 6 4 1 ,1  1 .3 3 0  2 2 5 3 5 6 4 0 7 6 .9 8 2  1 ,3  4 9 ,7  1 2 ,2  

I nd .  M e câ n i ca  2 8 6 0 ,1  2 .8 4 8  9 6 9 2 4 5 1 4 1 4 .4 8 9  0 ,8  1 4 6 9 ,6  1 1 9 ,6  

I nd .  Q u ím ica  d e  pr odut os  
fa r ma cê ut i cos ,  ve t e r i ná r i os ,  
pe r f .  

2 .6 4 5 0 ,6  2 .5 1 9  1 .0 3 8  9 8 8 3 7 9 7 .5 6 9  1 ,4  1 8 6 ,2  3 5 ,0  

I nd .  de  A l i me nt os  8 .4 4 1 1 ,9  2 .5 3 4  7 8 4 -8 9 8  1 .8 2 3  1 2 .6 8 4 2 ,3  5 0 ,3  1 2 ,3  

S . I . U . P 1  5 . 1 5 2  1 , 2  1 7 7  - 1 6 4  1 1 6  3 2  5 . 3 1 3  1 , 0  3 , 1  0 , 9  

C o n s t r u ç ã o  c i v i l  2 1 . 5 3 8  4 , 9  1 9 . 8 1 7  1 0 . 1 5 0  - 4 . 0 2 7  1 0 . 4 3 5  5 7 . 9 1 3  1 0 , 5  1 6 8 , 9  3 2 , 7  

C o m é r c i o  7 7 . 2 1 5  1 7 , 7  2 1 . 7 4 9  5 . 3 6 8  3 . 1 9 7  8 . 5 6 4  1 1 6 . 0 9 3  2 1 , 1  5 0 , 4  1 2 , 4  

C omé r c io  va r e j is t a  6 6 .8 0 8 1 5 ,3  1 6 .6 2 5 3 .6 2 8  2 .0 3 3  7 .0 0 4  9 6 .0 9 8 1 7 .4  4 3 ,8  1 0 ,9  

C omé r c io  a t a ca d is t a  1 0 .4 0 7 2 ,4  5 .1 2 4  1 .7 4 0  1 .1 6 4  1 .5 6 0  1 9 .9 9 5 3 ,6  9 2 ,1  2 0 ,5  

S e r v i ç o s  1 0 4 . 8 9 7  2 4 , 0  1 6 . 9 9 6  4 . 7 5 5  - 2 . 0 4 5  9 . 1 6 4  1 3 3 . 7 6 7  2 4 , 3  2 7 , 5  7 , 2  

I ns t i t u i çõ e s  de  c r é d i t o ,  
s e gur os  e  ca p i t a l i za çã o  5 .8 2 3 1 ,3  5 7 6  2 5 0 -3 2  1 6 9 6 .7 8 6  1 ,2  1 6 ,5  4 ,5  

C om.  e  a dm.  d e  imó ve is ,  
va l or e s  mo bi l iá r i os ,  s e r v .  
t é cn i co  

2 5 .9 3 2 5 ,9  6 .2 3 5  9 3 6 1 .0 4 3  3 .6 9 6  3 7 .8 4 2 6 ,9  4 5 ,9  1 1 ,4  

Al o ja me nt o ,  a l ime nt a çã o ,  e t c .  3 3 .4 1 5 7 ,6  5 .1 0 6  1 .2 3 7  -1 .6 2 8  2 .8 8 9  4 1 .0 1 9 7 ,4  2 2 ,8  6 ,0  

E ns in o  1 0 .4 3 7 2 ,4  1 .6 0 9  2 7 4 3 5 9 5 5 8 1 3 .2 3 7 2 ,4  2 6 ,8  7 ,0  

A d m i n i s t r a ç ã o  p ú b l i c a  1 8 4 . 5 0 3  4 2 , 2  2 4 0  1 4 8  8 5  - 4 9  1 8 4 . 9 2 7  3 3 , 5  0 , 2  0 , 1  

A g r o p e c u á r i a  1 4 . 3 4 1  3 , 3  - 2 . 3 9 4  - 3 . 1 0 0  - 1 . 5 2 9  2 . 4 6 3  9 . 7 8 1  1 , 8  - 3 1 , 8  - 1 0 , 4  

T o t a l  4 3 7 . 4 3 3  1 0 0 , 0  6 5 . 0 8 2  1 9 . 3 4 4  - 4 . 7 8 4  3 4 . 3 4 4  5 5 1 . 4 1 9  1 0 0 , 0  2 6 , 1  6 , 8  
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contratações líquidas em 2010. Na Tabela 10 estão descritos os resultados observados nos 15 maiores e 

10 menores municípios maranhenses em termos de contratações líquidas em 2010. 

São Luís permanece na primeira posição como o município que mais contratou no período de janeiro a 

outubro de 2010 (+21.138), com 61,5% do total de contratações registrado no Estado. Os setores que mais 

se destacaram na geração de empregos formais na capital do Estado foram: construção civil (+9.012), 

serviços (+7.024) e comércio (+4.196). O segundo município com maior criação de vagas foi São Raimundo 

das Mangabeiras (+1.597) com 4,7% do total, essa notável posição se deve principalmente às 1.447 admis-

sões na indústria de transformação (destaque para o segmento sucroalcoleiro). Os municípios de Impera-

triz (4,0%) e São José de Ribamar (3,9%) podem atribuir seus bons números no mercado de trabalho (1.363 

e 1.336, respectivamente) aos setores de comércio (+717 e +430) e serviços (+626 e +587). Além destes, 

Imperatriz também apresenta bom desempenho na indústria de transformação (+152). 

tabela 10 - Mercado de trabalho – Contratações líquidas nos 15 maiores e 10 menores municípios ma-
ranhenses segundo subsetores de atividade - janeiro a novembro de 2010

Fonte: RAIS/M.T.E / CAGED

No que se refere aos municípios com redução líquida de vagas de emprego formal em 2010, o maior 

destaque é o declínio no ranking de contratações do município de Estreito, que no primeiro bimestre do 

ano era o segundo município com a maior geração de empregos formais, em razão da desmobilização de 

trabalhadores nas obras da Usina de Estreito (244 demissões no setor de construção civil).

Municípios 
Extr. 

Mine-
ral 

Indústria de transformação 

SUIP¹ Const. 
civil 

Comércio 

Serviços Adm. 
Pública Agricultura Total Meta- 

lúrgic
a 

Mecâ- 
nica 

Alim. e 
bebidas Outros Total Varejo Atacado Total 

Maranhão 261 97 141 1.835 1.401 3.474 47 11.062 7.001 1.561 8.562 9.185 -51 2.478 34.344 

São Luís 29 96 107 369 150 722 154 9.012 3.561 635 4.196 7.024 2 -1 21.138 

São Rdo das 
Mangabeiras 5 0 0 1.451 -4 1.447 0 0 82 3 85 37 0 23 1.597 

Imperatriz 2 -4 5 -68 219 152 -18 39 605 112 717 626 0 -155 1.363 

São José de 
Ribamar 0 5 -8 0 50 47 7 262 426 4 430 587 -1 4 1.336 

Coelho Neto 0 0 -1 -3 5 1 0 -10 38 1 39 5 0 956 991 

Campestre do 
Maranhão 0 0 0 35 0 35 2 5 4 0 4 2 0 889 937 

Santa Luzia 0 0 0 0 -11 -11 -48 704 89 -3 86 19 0 -20 730 

Balsas 12 47 10 -24 5 38 0 108 142 83 225 163 0 149 695 

Porto Branco -19 -1 0 -4 -13 -18 0 154 -34 5 -29 -14 0 347 421 

Aldeias Altas 0 0 0 0 381 381 13 -14 7 0 7 -2 0 2 387 

Caxias 0 0 21 12 26 59 -5 42 159 61 220 63 0 2 381 

Timon 0 -7 0 68 1 62 -1 -163 133 241 374 84 0 2 358 

Itapecuru 
Mirim 0 3 0 27 93 123 -3 44 103 64 167 17 0 4 352 

Urbano 
Santos 0 0 0 0 0 0 0 -6 -16 2 -14 -5 0 372 347 

Grajau -4 0 4 10 41 55 -3 58 189 12 201 57 0 -120 244 

São João dos 
Paraiso 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5 0 -5 1 0 -17 -22 

Cidelandia 2 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -4 2 0 -22 -22 

Vitorino 
Freire 0 0 0 0 0 0 0 -37 2 0 2 -1 0 8 -28 

Araioses 0 0 0 1 0 1 0 -45 17 0 17 -1 0 -3 -31 

São Mateus 
do Maranhão 0 0 0 0 -4 -4 0 0 -21 0 -21 -8 0 -1 -34 

Benedito 
Leite 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 -22 0 -20 -50 

Buriti 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 -58 -52 

Igarapé do 
Meio 0 0 0 -107 0 -107 0 0 1 0 1 0 0 32 -74 

Carolina 0 0 0 3 49 52 -2 -173 22 5 27 -15 0 -51 -162 

Estreito 0 -1 0 -12 13 0 -15 -627 3 -1 2 -21 2 -15 -674 

 

¹serviços industriais de Utilidade Pública
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2.2. A SITUAçãO dAS FInAnçAS PúBLICAS

Como decorrência da estruturação das políticas fazendárias relativas à arrecadação de receitas próprias 

o Estado do Maranhão vem apresentado desde 2004 um incremento mais significativo dessa receita, com 

destaque para as receitas tributárias. Notadamente, a dos Impostos de Circulação de Mercadorias – ICMS 

que representa, na atualidade, a principal fonte de receita do Estado.

A Tabela 11 apresenta uma evolução do ICMS real no período 2006/2010, indicando um acréscimo na 

ordem de 33,40% no período, sendo esse incremento na ordem de 11,71% no comparativo 2010/2009.

tabela 11 – evolução das receitas de iCMs real no período 2009/2010, Maranhão / brasil

*incluindo dívida ativa e excluindo acréscimos legais.

A maior arrecadação das receitas tributárias possibilitou a melhora da situação fiscal, bem como o cum-

primento das metas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, no prazo previsto.

Neste contexto em que se observa um aumento da capacidade estadual de ampliar suas receitas arreca-

dadas, tem-se como contrapartida a possibilidade de expandir a implementação das políticas públicas 

voltadas ao bem estar do povo do Maranhão. Por outro lado o Estado consolida uma solução consistente 

para sua crise financeira. A seguir apresentam-se de forma sintética os resultados do desempenho das 

receitas e despesas públicas realizadas pelo Governo, no período 2009/2010.

•   Síntese do desempenho das Contas Públicas 

A análise dos dados da execução orçamentária fiscal do Maranhão, no exercício de 2010 até o mês de 

dezembro, mostra que os investimentos gerais do Estado somaram aproximadamente R$ 1,2 bilhões. 

Esse valor representa 13,49% do total da despesa do Estado, constituindo um significativo acréscimo no-

minal de 8,70% comparativamente aos valores registrados no mesmo período no exercício de 2009. 

A receita corrente do Estado, como mostrado na Tabela 12, apresentou um aumento nominal aproximado 

de R$ 1,2 bilhões em relação a 2009, o que corresponde a um crescimento de 10,75%. Do lado da despesa 

corrente, o aumento foi de R$ 987,12 milhões com variação nominal de 15,41%.

 
ANO  

 I C M S *-R ea l  /  I PC A -  DEZ /20 10   Va r . %  N om.  
(07 /0 6)       

B/A  

Va r . %  N om.  
(08 /0 7)       

C /B 

Va r . %  N om.  
(09 /0 8)       

D/C  

Va r . %  N om.  
(10 /0 9)       

E/D  T o t a l  A n u a l  M é d i a  A n u a l  

2 0 0 6  ( A )  2.253.041.920  187.753.493     
2 0 0 7  ( B )  2.379.316.271  198.276.356 5 ,60     
2 0 0 8  ( C  )  2.638.959.745  219.913.312  10 ,91    
2 0 0 9  ( D )  2.690.569.065  224.214.089   1 ,96   
2 0 1 0  ( E )  3.005.739.227  250.478.269    11 ,71  
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As despesas vinculadas constitucionalmente às receitas tributárias destinadas a áreas específicas tive-

ram trajetórias de crescimento nominal semelhantes a essas receitas, disponibilizando recursos signifi-

cativos para as áreas de educação, saúde e fomento à pesquisa. Observa-se, também, que os incremen-

tos obtidos na arrecadação dos principais tributos estaduais (ICMS e IPVA) se converteram em ganhos 

correspondentes para os municípios mediante as transferências de quotas-partes.

No que se refere aos indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), rela-

tiva a gastos com pessoal, observou-se no período a manutenção do cumprimento do limite legal de 60%. 

O Estado tem se mantido abaixo do limite prudencial de 57% para o comprometimento da Receita Corren-

te Líquida (RCL) com esse tipo de despesas.
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As despesas relativas ao nível de endividamento do Estado, ou seja, a Dívida Consolidada Líquida como 

proporção da Receita Corrente Líquida - RCL, a relação antes de 60,34%, no 2º quadrimestre do exercício 

de 2009, passou para 61,42% no mesmo período de 2010. Mesmo com esse aumento da ordem de 1,08%, o 

índice ficou bem abaixo não apenas da trajetória de ajuste prevista na Resolução do Senado nº 40 de 

2001, como também do próprio teto de 200%, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

tabela 12 - execução orçamentária Fiscal do estado do Maranhão no período 2009/2010

Fonte: sePlan/siaFeM/Ma

•   Execução Orçamentária Fiscal 2010

O Estado vem adotando nos últimos anos uma política de incremento da arrecadação das receitas pró-

prias, resultado este observado pelo crescente aumento das receitas tributárias.

A Tabela 12 apresenta a evolução das receitas e despesas fiscais do Maranhão, subdivididas nas catego-

rias corrente e capital. O resultado corrente de 2010 foi aproximadamente de R$ 849 milhões, o que repre-

senta 10,95% da receita total. Destaca-se que parte desse resultado propiciou os recursos aplicados nas 

despesas de capital.

Ainda sob essa ótica, em 2010 a receita corrente cresceu nominalmente 13,50%, índice ligeiramente infe-

rior aos 15,41% alcançados pela despesa corrente.

A receita de capital registrou variação nominal de -41,31% sobre 2009 e a despesa de capital teve acrésci-

mo nominal de 1,87%, no mesmo período. Essa significativa diferença ocorrida na receita de capital deve-

-se, principalmente, à queda nas transferências de capital.

 

E s p e c i f i c a ç ã o  

V a l o r e s  c o r r e n t e s  P a r t i c i p a ç ã o  r e l a t i v a  
( % )  

T a x a  d e  
c r e s c i m e n t o  
n o m i n a l  ( % )  

[ ( B / A * 1 0 0 ) -
1 0 0 ]  

R $  m i l h õ e s  

2 0 0 9  ( a )  2 0 1 0  ( b )  2 0 0 9   2 0 1 0   

1 .  R e c e i t a  C o r r e n t e  8 .285 ,81  9 .404 ,25  108,05  110,75  13 ,50  

2 .  D e d u ç ã o  d o  F U N D E B  -1 .038 ,77  -1 .160 ,42  -13 ,55  -13 ,67  11 ,71  

3 .  D e s p e s a  C o r r e n t e  6 .406 ,97  7 .394 ,09  83 ,55  87 ,08  15 ,41  

4 .  R e s u l t a d o  C o r r e n t e  840,07  849,74  10 ,95  10 ,01  1 ,15  

5 .  R e c e i t a  d e  C a p i t a l  421,43  247,36  5 ,50  2 ,91  -41 ,31  

6 .  D e s p e s a  d e  C a p i t a l  1 .477 ,93  1 .505 ,52  19 ,27  17 ,73  1 ,87  

7 .  R e s u l t a d o  d e  C a p i t a l  -1 .056 ,50  -1 .258 ,16  -13 ,78  -14 ,82  19 ,09  

8 .  R e c e i t a  T o t a l  7 .668 ,47  8 .491 ,19  100,00  100,00  10 ,73  

9 .  R e s u l t a d o  O r ç a m e n t á r i o  -216,43  -408,42  -2 ,82  -4 ,81  88 ,71  
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•   Comportamento da receita Estadual

A receita orçamentária fiscal do Estado totalizou um montante de R$ 8,5 bilhões no exercício de 2010, 

sendo 97,10%, provenientes da receita corrente e 2,90%, da receita de capital. Em 2010, a receita corrente 

cresceu 13,5% e a receita de capital teve um decréscimo de 41,31%, em comparação às receitas corrente e 

de capital do exercício anterior.

Como mostra a Tabela 13, a receita fiscal, em 2010, teve um aumento de R$ 822,72 milhões, em valores 

correntes, comparativamente a 2009, influenciada principalmente pelo incremento de R$ 743,18 milhões 

obtidos na arrecadação das receitas próprias, que contribuíram com 135,94% do crescimento total. A atu-

ação intensiva da administração e da fiscalização fazendárias, relativa ao ICMS, foi o fator determinante 

para essa expansão.

tabela 13 – evolução da receita Fiscal do estado do Maranhão no período 2009/2010

Fonte: sePlan/siaFeM/Ma  |  (1): inclui as receitas Correntes intra-orçamentárias

O ICMS, principal receita tributária do Estado, gerou em 2010, um acréscimo no montante de R$ 424,65 

milhões relativo a 2009, com variação nominal de 17,03%, equivalente a 51,62% do crescimento observado 

na receita fiscal.

Especificação

Valores correntes Participação 
relativa (%)

Taxa de 
crescimento 
nominal (%) 

[(B/A*100)-100]

Contribuição para 
o crescimento (%) 

{[(B-A)/(B-A)*
100]-100} 

R$ milhões

2009 (a) 2010 (b) 2009 2010

1. Receita Corrente 8.285,81  9.404,25  108,05  110,75  13,50  135,94  

1.1. Receitas Arrecadas pelo 
Estado 3.781,09  4.524,27  49,31  53,28  19,66  90,33  

Tributárias 2.927,06  3.434,48  38,17  40,45  17,34  61,68  

ICMS 2.494,17  2.918,82  32,52  34,37  17,03  51,62  

Outros Tributos 432,90  515,66  5,65  6,07  19,12  10,06  

Contribuições(1) 455,56  544,93  5,94  6,42  19,62  10,86  

Patrimonial 168,23  326,12  2,19  3,84  93,86  19,19  

Serviços 159,76  139,09  2,08  1,64  -12,94  -2,51  

Outras Receitas Correntes 70,48  79,65  0,92  0,94  13,02  1,12  

1.2. Receitas oriundas de 
Transferências 4.504,72  4.879,98  58,74  57,47  8,33  45,61  

Transferências da União 3.752,97  4.121,00  48,94  48,53  9,81  44,73  

Transferências    
Multigovernamentais 750,09  754,76  9,78  8,89  0,62  0,57  

Outras Transferências 1,66  4,23  0,02  0,05  154,43  0,31  

2. Dedução do FUNDEB -1.038,77  -1.160,42  -13,55  -13,67  11,71  -14,79  

3. Receita de Capital 421,43  247,36  5,50  2,91  -41,31  -21,16  

Total da Receita Fiscal 7.668,47  8.491,19  100,00 100,00  10,73  100,00  
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Verifica-se também que a arrecadação de outros tributos (IPVA, IRPF, ITCD e TAXAS) alcançou va-

riação nominal de 19,12%, comparada à do ano de 2009. A Receita Patrimonial cresceu nominal-

mente 93,86% devido, principalmente, a aumentos nas receitas de remuneração de depósitos ban-

cários e de concessões e permissões de serviços. Observa-se, ainda, uma variação nominal de 

19,62% na Receita de Contribuição Social e de 13,02% nas receitas provenientes das multas/juros 

de mora e da dívida ativa. 

As receitas correntes originadas de transferências ao Estado pela União, em 2010, comparadas 

com as recebidas em 2009, expandiram nominalmente em 9,81%, ficando abaixo dos 19,66% obtidos 

na receita de arrecadação própria do Estado.

A dedução da receita corrente do Estado para o FUNDEB (Fundo de Manutenção e de Desenvolvi-

mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), regulamentado pela 

Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2007, em substituição ao FUNDEF (Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério), obteve variação nominal 

de 11,71%.

Os valores apresentados na Tabela 13 descrevem a composição e os dados relativos a taxas de 

crescimento nominal da receita tributária estadual de 2010, em confronto com 2009. 

As receitas originárias de transferências correntes estão demonstradas na Tabela 14. Essas trans-

ferências são compostas, em sua maioria, de recursos tributários arrecadados pela União e trans-

feridos às unidades federativas por determinação constitucional. Além disso, existem as transfe-

rências de recursos em função de convênios destinados a serviços e investimentos específicos a 

serem implementados pela unidade recebedora e ainda, transferências de recursos para o atendi-

mento de serviços prestados pelo Estado, os quais requerem contrapartida estadual.

Os dados da Tabela 14 mostram  que as transferências correntes recebidas pelo Estado, em 2010, 

cresceram nominalmente 9,81%, em relação aos recursos recebidos em 2009.

Houve aumento de 7,78% nas transferências do FPE (Fundo de Participação dos Estados). As trans-

ferências do IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados) expandiram nominalmente 

30,57%, enquanto a da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) teve o segundo 

maior aumento dentre as transferências ficando em 83,45%, ficando atrás apenas do FNDE que 

teve um aumento de 95,34%.
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tabela 14 - valores nominais das transferências Correntes para o estado do Maranhão no período 2009/2010

Fonte: sePlan/siaFeM/Ma   |   (1): inclui a Quota Parte estadual do salário educação

tabela 15 – evolução da receita de Capital no orçamento do estado no período 2009/2010

Fonte: sePlan/siaFeM/Ma 

 Transferências Correntes 
2009 2010 Variação 

R$ milhões (A) %Total R$ milhões (B) %Total % B/A 

1.1. Transferências da União 3.752,97  83,31  4.121,00  84,45  9,81  
FPE 3.266,81  72,52  3.521,05  72,15  7,78  
IPI 29,22  0,65  38,15  0,78  30,57  
CIDE 29,29  0,65  53,74  1,10  83,45  
Saúde 163,80  3,64  181,53  3,72  10,83  
FNDE(1) 75,51  1,68  147,51  3,02  95,34  
Comp. Exportação (Lei Kandir) 24,55 0,55 24,55 0,50 0,00 

Outras Transferências 163,78  3,64  154,47  3,17  -5,69  
1.2. FUNDEB 750,09  16,65  754,76  15,47  0,62  
1.3. Outras Transferências 1,66  0,04  4,23  0,09  154,43  

Total das Transferências 4.504,72  100,00  4.879,98  100,00  8,33  

 

    

Especificação 

Valores Correntes Participação 
Relativa (%) Taxa de 

Crescimento 
Nominal (%) 

Contribuição 
para o 

Crescimento (%) 

R$ milhões 

2009 2010 2009 2010 

1. Receita Corrente 8.285,81  9.404,25  108,05  110,75  13,50  135,94  
2. Dedução do FUNDEB -1.038,77  -1.160,42  -13,55  -13,67  11,71  -14,79  
3. Receita de Capital 421,43  247,36  5,50  2,91  -41,31  -21,16  
3.1.  Operação de Crédito 288,73  218,21  3,77  2,57  -24,42  -8,57  
3.2.  Alienação de Bens 3,61  0,44  0,05  0,01  -87,91  -0,39  
3.3.  Amortização de  
         Empréstimos 0,96  0,73  0,01  0,01  -24,61  -0,03  

3.4. Transf. de Capital 128,13  27,99  1,67  0,33  -78,16  -12,17  

Total da Receita Fiscal 7.668,47  8.491,19  100,00  100,00  10,73  100,00  
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A análise dos dados da Tabela 15 e, conforme já foi mencionado anteriormente, as receitas de capital 

tiveram queda expressiva no percentual de 41,31% no ano de 2010, em comparação a 2009. Os recur-

sos de capital representam 2,91% da arrecadação total do Estado. 

•   Comportamento da despesa Estadual

As despesas fiscais do Estado do Maranhão atingiram parcialmente o valor de R$ 8,9 bilhões, como 

apresentam os dados da Tabela 16, com crescimento nominal de 12,87% em relação aos gastos rea-

lizados em 2009.

Os dados da Tabela 16 indicam que a participação relativa das despesas correntes no total das des-

pesas estaduais aumentaram, passando de 81,26% em 2009 para 83,08% em 2010. 

tabela 16 - evolução da despesa orçamentária Fiscal do estado no período 2009/2010

Fonte: sePlan/Ma

De acordo com os parâmetros determinados na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), 

que impõe a observância ao comprometimento da despesa com pessoal do Poder Executivo, limitado a 49% da 

Receita Corrente Líquida (RCL), o Governo do Estado cumpriu, ao longo de 2010, a meta estabelecida, como 

mostra a Tabela 17.

  
Especificação 

Valores Correntes Participação 
Relativa (%) 

Taxa de 
Crescimento 
Nominal (%) 

Contribuição 
para o 

Crescimento (%) 
R$ milhões 

2009 2010 2009 2010 

1. Despesa Corrente 6.406,97  7.394,09  81,26  83,08  15,41  97,28  
1.1. Pessoal e Encargos 

Sociais 3.464,74  3.372,33  43,94  37,89  -2,67  -9,11  

1.2. Juros e Encargos da Dívida 453,87  555,51  5,76  6,24  22,39  10,02  
1.3. Transferências a 

Municípios 806,97  999,39  10,23  11,23  23,84  18,96  

1.4. Outras Despesas 
Correntes 1.681,39  2.466,87  21,32  27,72  46,72  77,41  

2. Despesa de Capital 1.477,93  1.505,52  18,74  16,92  1,87  2,72  
2.1. Investimentos 1.104,57  1.200,72  14,01  13,49  8,70  9,48  
2.2. Inversões Financeiras 53,25  8,49  0,68  0,10  -84,06  -4,41  
2.3. Amortização de Dívida 320,11  296,32  4,06  3,33  -7,43  -2,35  

Total da Despesa Fiscal 7.884,90  8.899,61  100,00  100,00  12,87  100,00  
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tabela 17 – demonstrativo da despesa com Pessoal do estado do Maranhão no ano de 2010

Fonte: sePlan/Ma 2009/2010

No que diz respeito às despesas de Transferências a Municípios, essas apresentaram variação nominal de 

23,84%, em 2010, como mostrado na Tabela 17. Trata-se de uma situação que ocorre devido ao partilhamento 

legal com os municípios dos tributos estaduais e de multas, juros e dívida ativa. Do mesmo modo que a arre-

cadação estadual, esses tributos apresentaram trajetória de crescimento nominal semelhante. 

O grupo de Outras Despesas Correntes, que abrange as despesas com a oferta de serviços públicos e a manu-

tenção da máquina administrativa, alcançou crescimento nominal de 46,72%, com elevação na participação 

relativa, passando de 21,32% em 2009 para 27,72% em 2010.

As despesas com o pagamento de juros e encargos da dívida pública totalizaram o montante de R$ 551,51 

milhões, superior em 22,39%, em valores nominais, ao despendido no exercício anterior. Esse acréscimo deve-

-se ao aumento obtido na receita líquida real do Estado, que é a base para aplicação dos 13% relativos ao pa-

gamento dos contratos de refinanciamento da dívida interna ao amparo da Lei Federal nº 9.496/97.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE 2010 
jan/2010 a dez/2010 

 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - SEM INATIVOS DOS OUTROS PODERES R$ 1,00  

 
DESPESAS EXECUTADAS 
JAN/2010 A DEZ/2010 

DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS 

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO 
PROCESSADOS 

   (a)  (b) 
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)      3.202.137.832,69  - 
    Pessoal Ativo      2.487.935.246,30   
    Pessoal Inativo          542.342.300,03   
    Pensionistas         167.775.224,45   

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de  
terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)             4.085.061,91   

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)         423.125.601,28  - 
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária -  
Decorrentes de Decisão Judicial           14.630.546,64   
Despesas de Exercícios Anteriores                830.893,63   

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados          407.664.161,01   
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)       2.779.012.231,41  - 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)       2.779.012.231,41   
   

 
  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)  6.741.770.719,66  
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = 
(IV/V)*100  41,22   

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49% 3.303.467.652,63   
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55% 3.138.294.270,00   
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Quanto às despesas de capital, em 2010 foi executado orçamentariamente o montante de R$ 1,5 bilhões, com 

crescimento nominal de 1,87% em comparação com o ano anterior, diminuindo de 18,74% para 16,92%, a parti-

cipação relativa dessas despesas no conjunto da despesa orçamentária fiscal.

•   Comportamento da dívida Estadual

A dívida pública estadual atingiu aproximadamente R$ 5,26 bilhões em 30/12/2010, registrando uma dimi-

nuição nominal de 0,99% sobre o estoque apresentado em 30/12/2009, como mostrado na Tabela 18. Parte 

da diminuição deve-se à liquidação de vários contratos e como indexador, que corrige a dívida refinanciada com 

a União, IGP-DI, e também à desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano que teve variação 

inferior ao IPCA.

tabela 18 - estoque da dívida Pública do estado do Maranhão, em valores correntes, nos anos de 2009/2010

Fonte: sePlan/saorF/superintendência da dívida

A dívida pública estadual é basicamente constituída pela dívida interna, responsável por 98,8 % do 

total da dívida fundada em dezembro de 2010, tendo como principal componente o montante origi-

nado do acordo de refinanciamento entre o Estado do Maranhão e o Governo Federal, nos termos da 

Lei 9.496/97.

Ressalta-se que, o impacto da evolução da dívida deve-se apenas à dívida refinanciada com a União, 

nos termos da Lei 9.496/97, que alcançou um saldo devedor de R$ 1,5 bilhões em 30/12/2010, 

superior (29,3%) ao saldo do exercício anterior que era de R$ 1,39 bilhões (26,1%), tendo variação no-

minal de 6,16%.

No que se refere ao saldo da dívida externa, a diminuição nominal de R$ 79 milhões para R$ 60 mi-

lhões deve-se à valorização do real em relação ao dólar americano e à liquidação de um contrato 

com o BIRD.

   
Especificação 
 

Posição em 30/12/2009 Posição em 30/12/2010 Variação 
Nominal % R$ milhões % R$ milhões % 

 
Dívida Pública Fundada 
 

1- Interna 
Lei 8.727 
Lei 9.496 
Res. 98 (DMLP) 
OUTRAS 
 

2- Externa 
 

 
5.335 

 
5.256 
3.105 
1.393 

229 
529 

 
79 

 
100,0 

 
98,5 
58,2 
26,1 

4,3 
9,9 

 
1,5 

 
5.262 

 
5.002 
2.784 
1.502 

202 
501 

 
62 

 
100,0 

 
98,8 
55,5 
29,3 

4,1 
9,9 

 
1,2 

 
-0,94 

 
- 0,94 
- 0,89 

6,16 
-0,90 
-0,93 

 
-0,78 
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Tabela 19 – Composição da dívida pública do Maranhão em 2010

Fonte: Balanço Geral do Estado

A Dívida Pública do Estado do Maranhão é composta por contratos, refinanciamentos e assunção de 

dívidas da Administração Direta e Indireta. 

 

O acréscimo do pagamento da dívida pública ao longo dos 5 (cinco) exercícios se deu em virtude da 

desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano.

A relação nominal do pagamento da dívida do estado do exercício de 2006 para 2007 foi de 6,8%; do 

exercício de 2007 para 2008 foi de 18,8%; do exercício de 2008 para 2009 foi de 7,9% e no exercício de 

2009 para até novembro/2010 foi de 0,5%.

O pagamento da dívida com referência à RLR (Receita Líquida Real) foi:

- No exercício de 2006 = 16,09%;

- No exercício de 2007 = 14,93% (aumentou o valor da Receita e em contrapartida o 

valor do pagamento também aumentou);

- No exercício de 2008 = 14,67% (a receita cresceu, mas o pagamento cresceu em função 

também da desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano);

- No exercício de 2009 = 14,12% (a receita decresceu e o pagamento cresceu em função 

também da desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano. Houve tam-

bém a Operação de Crédito com o BNDES (PEF I) no valor de R$ 288.728.000,00 em 

out/2009);      

 
Anos 

  

Pagamento da dívida pública 
RLR % Saldo devedor % 

Principal Juros Encargos Total 

2006 286.267.971,88 268.427.176,11 6.696.945,09 561.392.093,08 3.489.017.798,57 16,09 5.803.456.382,95 - 

2007 278.859.401,61 314.832.083,26 6.299.901,74 599.991.386,61 4.016.735.992,09  
14,93 5.594.347.525,86 (3,60) 

2008 305.409.415,81 401.781.930,13 6.030.949,45 713.222.295,39 4.863.262.358,23  
14,67 5.659.049.338,63 1,16 

2009 315.913.620,42 448.225.633,47 5.643.700,54 769.782.954,43 5.450.751.431,02  
14,12 5.334.673.097,60 (5,73) 

2010 292.441.548,02 550.512.947,54 4.994.894,56 847.949.390,12 5.782.892.294,62  
14,66 5.261.874.394,83 (1,36) 
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- No exercício de 2010, o pagamento da dívida, relativa à RLR, alcançou 3,37% até o mês 

de dezembro (a receita cresceu e o pagamento cresceu em função também da valoriza-

ção do real em relação ao dólar norte-americano). Neste exercício ocorreu também a  

Operação de Crédito com o BNDES (PMAE) com liberação da parcela no valor de                

R$ 664.200,00 em março de 2010; da segunda parcela em 21 e 22 de dezembro de 2010 

e ainda a liberação (50%) do PEF II com o BNDES.

Com referência ao Saldo Devedor da Dívida Pública do Estado, ressalta-se que o impacto da evolução 

deve-se apenas à dívida refinanciada com a União, nos termos da Lei 9.496/97, que tem o saldo 

devedor de R$ 1,5 bilhões em 30 de dezembro de 2010, pois o pagamento dessa dívida é a diferença 

dos 11% (que é o pagamento da Lei 8.727, cujo saldo devedor é R$ 2,8 bilhões) para 13%, ou seja, não 

estamos efetuando o pagamento dos resíduos, logo ela tende a crescer.

E com referência ao saldo da dívida externa, existe uma diminuição em função de que houve liquida-

ção de um contrato com o BIRD.







3. PrInCIPAIS rEALIZAçÕES dE 2010

3.1. EIxO dO dESEnVOLVIMEnTO ECOnÔMICO 

3.1.1.  indústria e Comércio

A Secretaria de Estado da Indústria e Comércio - SINC contribui para o alcance dos objetivos do governo 

do Estado do Maranhão por intermédio dos programas governamentais de sua responsabilidade, que 

se vinculam aos objetivos setoriais da SINC, traçados nas Orientações Estratégicas Setoriais e elabo-

radas em consonância com o Plano Plurianual PPA 2008-2011.

O principal objetivo da SINC é de promover o desenvolvimento econômico do Maranhão de forma com-

petitiva e sustentável, objetivando gerar emprego e renda para a população maranhense, atrair mais 

investimentos, dobrar o PIB (Produto Interno Bruto) e fazer com que o crescimento econômico se rever-

ta sempre na criação de postos de trabalho e na distribuição da renda. Nesta perspectiva, o órgão arti-

culou e implementou um conjunto de ações focadas na consolidação dos investimentos existentes e 

atração de novas plantas industriais; ações para viabilizar os distritos industriais novos e a instalar e , 

finalmente, ações de viabilização dos marcos regulatórios do setor da indústria e comércio, visando ao 

desenvolvimento econômico e social do estado. 

Em 2010 o Maranhão pôde comemorar o lançamento de vários empreendimentos estruturantes (Figu-

ra 1), como o lançamento da pedra fundamental da Refinaria Premium I, em Bacabeira – empreendi-

mento de US$ 19,8 bilhões; a expansão da logística do Sistema Norte da Vale, que inclui entre as obras, 

a construção do Píer IV, em São Luís e a duplicação da Estrada de Ferro Carajás (EFC), com  investimen-

tos totais da ordem de R$ 12,5 bilhões no Maranhão e no Pará. 

47



48 Figura 1 - distribuição espacial dos investimentos em implantação no estado do Maranhão
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A empresa OGX encontrou uma grande reserva de gás natural na região de Capinzal do Norte, comparada 

à metade da Bolívia. Outra empresa do grupo, a MPX, está implantando em Santo Antônio dos Lopes uma 

térmica a gás de 1863 MW . A Figura 2 apresenta em detalhe o projeto de implantação da Usina Térmica 

de Gás no município de Santo Antônio dos Lopes.

A região do Sul do Maranhão será beneficiada com a construção da fábrica de celulose da Suzano Papel 

e Celulose, em Imperatriz, empreendimento este da ordem de R$ 4 bilhões que prevê a geração de mais 

de oito mil empregos na fase de implantação e de mais de 18 mil entre diretos e indiretos na operação. 

Mencionamos ainda outros empreendimentos de menor porte, porém de significativo impacto na geração 

de empregos como a Dimensão Aços Planos, do grupo Dimensão; a Brascopper (indústria de fios e cabos 

de alumínio) e o mais recente, a fábrica de cimentos da Votorantim, em São Luís, que iniciaram as obras 

em 2010.                 

Cabe ressaltar os investimentos previstos de duas grandes mineradoras: a Aurizona, cuja planta é 

mostrada em detalhe na Figura 3, e a Jaguar Mining. A Mineração Aurizona, empresa controlada pelo 

grupo canadense Luna Gold Corp., iniciou em janeiro de 2010 a exploração comercial da primeira mina de 

ouro do Maranhão, localizada no município de Godofredo Viana, no oeste maranhense. 

Figura 2 – detalhe da usina térmica a gás do grupo oMx em santo antônio dos lopes-Ma
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Essa empresa tem capacidade para produzir três mil quilos de ouro por ano (equivalente a 100 mil onças). Os 

investimentos no projeto somam R$ 100 milhões, entre pesquisas e obras, e gera atualmente 780 empregos 

diretos e mais de dois mil indiretos.

A Jaguar Mining pretende investir R$ 300 milhões no Maranhão em uma usina de beneficiamento de ouro, no 

município de Centro Novo do Maranhão na região do Gurupi, num projeto de 20 anos, gerando cerca de 1000 

empregos diretos na fase de construção e 650 na fase de operação.

Deve-se destacar a instalação em conjunto com a Petrobrás do Fórum Regional do Programa de Mobilização 

da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural – PROMINP, cujo objetivo é maximizar a participação da in-

dústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de óleo 

e gás natural no Brasil e no exterior.  O Fórum visa atender as demandas regionais por ocasião da implantação 

da Refinaria Premium I, em construção na cidade de Bacabeira.

Não obstante ao contexto da refinaria, o Governo do Estado, por meio da SINC, não mediu esforços para cum-

prir as metas do programa de realocação das famílias de Bacabeira, licitou e iniciou a construção dos núcleos 

habitacionais para os posseiros que foram realocados da área de implantação da Refinaria Premium I, con-

forme o Termo de Compromisso de Conduta (TCC) assinado pela SINC, posseiros e Defensoria Pública. Ao todo 

estão sendo construídos dois núcleos habitacionais e de produção agrícola com 30 casas cada, os quais terão 

sistema viário, infraestrutura de energia elétrica, iluminação pública, drenagem pluvial, irrigação das áreas 

agrícolas, captação através de poços artesianos e distribuição da rede de água com dois reservatórios elevados 

de 100 metros cúbicos cada. 

O projeto inclui ainda a construção de bens públicos como dois postos de saúde, duas escolas de ensino funda-

mental, dois centros comunitários, unidades de lazer e quatro casas de farinha comunitária. Além dos núcleos 

Figura 3 – detalhe do projeto da mineradora aurizona em godofredo viana - Ma
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habitacionais e de produção agrícola, as famílias que foram realocadas receberão indenização pelas benfeito-

rias e pelo tempo de paralisação das atividades agrícolas e auxílio financeiro no valor de R$ 500 (quinhentos 

reais) por um período de um ano.

Para a construção de uma política integrada de desenvolvimento industrial no Estado, a SINC, em conjunto 

com a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI), ligada ao Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MDIC), assinaram 

convênio de instalação de um núcleo da Rede Nacional de Política Industrial (Renapi). O núcleo já se encontra 

instalado e beneficiará o empresariado local com programas de tecnologia e inovação, inserção no mercado 

internacional e o aumento da competitividade setorial.

Ressalta-se também o Porto do Itaqui, que vem se confirmando como um dos maiores entrepostos da região 

Norte-Nordeste para grãos, minérios, defensivos agrícolas, derivados de petróleo e outros. No ano de 2010 a 

sua receita oriunda dos mais diversos serviços alcançou a ordem de R$ 98 milhões, superior em 25% à receita 

de 2008 e 12% à receita do exercício de 2009. 

Para atingir os números supramencionados foram investidos em 2010 R$ 126 milhões na construção do berço 

100, recuperação do berço 102, e na dragagem dos berços 100 ao 103, bem como na retroárea do berço 101.

Figura 4 - localização espacial dos distritos industriais implantados e a implantar no Maranhão

distritos industriais

implantados
São Luís

Imperatriz

Porto Franco

Bacabeira 

em fase de implantação
Grajaú

Balsas

em estudo
São José de Ribamar
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Santa Inês

Codó

Caxias

Rosário

Pinheiro
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Para 2011 as metas são mais ambiciosas, espera-se que os investimentos cheguem a R$ 445 milhões, 

aplicando-os nas construções, dragagens e recuperações de berços, bem como para implementação do 

terminal de grãos – TEGRAM.

Por fim, a SINC realizou obras para recuperação dos distritos industriais de São Luís e Imperatriz, bem como deu 

inicio aos processos de licitações para viabilizar os pólos industriais de Balsas e Grajaú, como mostra a Figura 4.

Como demonstrado, os esforços de atração de novas empresas do governo, por essa Secretaria, certa-

mente contribuirão para que o setor industrial maranhense seja o principal propulsor da economia do 

Estado, cujo PIB deve dobrar de tamanho nos próximos sete anos.  

Os reflexos dessa mudança já são visíveis na geração de emprego. No acumulado de janeiro a novembro 

de 2010, o Estado alcançou a marca histórica de 34.344 postos formais de trabalho, de acordo com o Ca-

dastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Foi o melhor resultado proporcional do Nordeste 

e a segunda colocação no ranking nacional.

Os investimentos já assegurados em áreas como refinaria de petróleo, gás natural, geração de energia 

hidrelétrica e térmica, papel e celulose, fábricas de cimento, aciaria, entre outros, mudam não apenas a 

face da economia maranhense, mas principalmente, contribuem para uma mudança de cenário. O ano 

de 2010 foi mesmo um ano diferenciado para o Maranhão, pois marca o início de uma nova década: de 

investimentos, de prosperidade e de distribuição de renda.  

3.1.2.  infraestrutura

A Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA é responsável pela política estadual de desenvolvi-

mento e sustentabilidade do setor da infraestrutura física, notadamente dos transportes rodoviários, 

ferroviários, aeroviários e aquaviários, bem como as construções urbanas e civis de caráter público, o ge-

renciamento e conservação da malha rodoviária e apoio às prefeituras municipais quanto à conservação 

e construção das estradas vicinais. A SINFRA tem suporte do Departamento Estadual de Infraestrutura e 

Transporte - DEINT nas políticas de transporte do Estado.

As atividades da Secretaria e sua vinculada, no ano de 2010, estiveram focadas com maior ênfase no setor 

rodoviário. Esta priorização na política de infraestrutura está fundamentada na necessidade de se criarem 

as condições de logística e de transportes no Estado, de modo a viabilizar a atração de investimentos. Além 

disso, é importante lembrar que a malha viária do Estado necessitava ser recuperada e exigia intervenção 

emergencial e de médio prazo, objetivando rearticular o fluxo de tráfego e escoamento da produção.

•   realizações e resultados

A SINFRA incrementou as ações de melhorias e pavimentação de estradas, no ano de 2010, com investimentos 

na ordem de R$ 203,5 milhões, executando reparos em mais de 630 km de rodovias, como mostrado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Construção e pavimentação de rodovias realizadas em 2010 pela sinFra/Ma

Fonte: sinFra

Rodovia Trecho Extensão (Km) 

MA-302 Porto Rico / Entroncamento MA 304 15,70 

MA-034 Passagem Franca / Povoado Gavião  21,00 

MA-132 
Fortaleza dos Nogueiras / Nova Colinas 20,00 

Buriti Bravo / Colinas 60,58 

MA-303 Bacuri / Apicum-Açú 28,18 

MA-315 Paulino Neves / Tutóia 29,00 

MA-006 
Pedro do Rosário / Povoado Paraíso 23,76 

Povoado Paraíso / Pinheiro (Maranhãozinho) 28,34 

MA-280 
Sítio Novo / Aldeia dos Kricatis 21,00 

Montes Altos / Aldeia dos Kricatis 24,82 

MA-008 
Olinda Nova / Paulo Ramos / Entroncamento MA-323 
(Marajá do Sena) 

20,64 

MA-349 Caxias / Aldeias Altas 15,80 

MA-119 Vitorino Freire / Altamira do Maranhão 29,10 

MA-352 / 256 Gov. Archer / Gonçalves Dias / Gov. Eugênio Barros 37,85 

MA-325 Urbano Santos / Belágua 11,00 

MA-326 Lago Verde / Conceição do Lago Açu 26,63 

MA-319 Entroncamento BR-222 / Tufilândia 27,56 

MA-020 
Vargem Grande/ Coroatá 24,00 
Vargem Grande / Coroatá 47,40 
Morros / Cachoeira Grande 12,00 

MA-122 Imperatriz / João Lisboa 8,90 

MA-328 Jenipapo dos Vieiras / Entroncamento. BR-226 18,60 

MA-306 Entroncamento BR-316 (Maracaçumé) / Centro Novo do 
Maranhão 

23,00 

MA-381 
Pedreiras / Povoado Pacas 30,00 

Joselândia / Povoado Pacas 26,28 

TOTAL 631,14 
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Na área da infraestrutura rodoviária, foram iniciadas obras de restauração/recuperação de 999,70 km de 

rodovias, conforme apresentado no Quadro 2, mediante a execução através de contratações de empresas 

de engenharia, representando investimentos na ordem de R$ 113,9 milhões.

Quadro 2 - obras de restauração/recuperação de rodovias do estado do Maranhão, iniciadas por con-
tratação, em 2010

Fonte: sinFra

Rodovia  Trecho Extensão (Km) 

MA-122 João Lisboa  /  Amarante  /  Buritirana 101,96 

MA-202 Entroncamento MA - 201 (Forquilha)  /  Entroncamento MA - 204   
(Beira-Rio) 

8,60 

MA-020 

(Entroncamento BR - 135) Independência  /  Pedreiras 31,00 

Presidente Vargas  /  Entroncamento BR - 222 11,00 

Vargem Grande  /  Nina Rodrigues 9,00 

MA-119 
Trizidela do Vale  /  Lago da Pedra 68,65 

Paulo Ramos  /  Lago da Pedra 16,86 

MA-345 Entroncamento MA - 345  /  Araioses 23,74 

MA-345/346 São Bernardo  /  Pirangi 79,40 

MA-245 Entroncamento BR - 316 (Km-348)  /  Lago da Pedra 45,00 

MA-034 
Cana Brava  /  Tutóia 44,60 

Entroncamento BR-316 (Km-571,70)  /  Coêlho Neto 85,90 

MA-230/034 Chapadinha  / São Bernardo 120,30 

MA-332 
Matões  / Cantanhede 20,00 

Cantanhede  /  Pirapemas 22,00 

MA-256 
Eugênio Barros  /  Entroncamento BR-226 7,00 

Dom Pedro  /  Gonçalves Dias 21,00 

MA-360 Graça Aranha  /  Entroncamento BR-226 9,00 

MA-313 São Vicente de Ferrer  /  Cajapió 24,28 

MA-320 Santa Inês  /  Pindaré Mirim 7,75 

MA-026 Timbiras  /  Codó 25,00 

MA-235 Timbiras  /  Coroatá 34,00 

MA-326 Entroncamento BR-316  /  Lago Verde 15,00 

MA-201 Forquilha  /  São José de Ribamar 24,36 

Acesso Entroncamento BR-010  /  Davinópolis 8,90 

MA-106 Terminal Hidroviário do Cujupe  /  Alcântara 58,10 

MA-206 Entroncamento BR-316  /  Carutapera 77,30 

TOTAL 999,70 
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O número de convênios de cooperação técnica com as prefeituras municipais passou de 196, em 2009, 

para 412 em 2010, objetivando a pavimentação urbana, melhorias na rede rodoviária municipal, como 

também na reconstrução urbana dos municípios em consequência do regime de alta pluviosidade que 

atingiu quase todo o território maranhense.

Quadro 3 – demonstrativo dos convênios firmados pela sinFra: 2009 - 2010

Fonte: sinFra

Quadro 4 - demonstrativo dos convênios firmados pelo deint - 2009 - 2010

Fonte: sinFra

É importante destacar que a SInFrA contratou, em 2010, um elenco de obras civis com investimen-
tos que superam o valor de r$ 55,9 milhões, que contemplam uma diversidade de obras e serviços 
realizados.

destacam-se, ainda, as ações realizadas no Programa de Universalização de Energia (PLPT) no Ma-
ranhão – durante o ano que apresentou um resultado surpreendente: 80,3% superior quando com-
parado à média anual do triênio 2007/2009, o que contribuiu para o resultado final de 2010, no que 
se refere ao número de maranhenses beneficiados pelo referido Programa. O Quadro 5 mostra as 
metas alcançadas nas ações pelo programa realizadas em parceria com o Governo Federal.

Nº de 
Prefeituras 

Ano 
Total de 

Convênios 
Objeto 

Recursos 
Estado em R$ 

Contrapartida 
Prefeitura em R$ 

Total Conv. 
em R$ 

Valor Pago 
Estado 

Situação 

9 2009 10 Obras Civis 13.770.000 955.336 14.725.336 13.394.121 Concluído 

76 2009 95 Obras Civis 80.553.420 4.458.510 85.011.930 48.257.043 Em andamento 

1 2010 1 Obras Civis 295.000 15.719 310.719 294.865 Concluído 

116 2010 159 Obras Civis 110.321.356 6.383.270 116.704.627 56.029.732 Em andamento 

10 2010 15 Obras Civis 5.580.000 284.929 5.864.929 0 Não Iniciado 

Totais 280 - 210.519.776 12.097.765 222.617.541 117.975.761 - 

 

Nº de Prefeituras Ano Total de Convênios Recursos do DEINT em R$  Pagamentos Realizados 

91 2009 134 84.084.141 74.670.023 

133 2010 237 126.545.916 66.022.616 

Totais 371 210.630.058 140.692.640 
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Quadro 5 - Metas alcançadas no Programa luz para todos – PlPt, no Maranhão, em 2010

 Fonte: secretaria extraordinária de Minas e energia.

3.1.3.  turismo

•   Política Setorial 

A Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, responsável pela política estadual de turismo, vem de-

senvolvendo ao longo do último biênio ações de grande envergadura para a consolidação da ativida-

de turística no Maranhão, como a continuidade do Plano Maior - em uma versão ampliada através de 

sua revisão para os próximos 10 anos, norteando as diretrizes do turismo com foco no desenvolvi-

mento socioeconômico e cultural do Estado - e do Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRO-

DETUR, que viabilizará uma ampla revitalização do Centro Histórico além de outras obras de infraes-

trutura na capital. 

A inserção do Salão de Turismo no calendário de eventos do Estado representa outra ação de grande 

impacto, que tem como objetivo dar suporte à estruturação dos roteiros turísticos maranhenses e a 

consolidação dos já existentes uma vez que todos os pólos participam, evidenciando as suas rique-

zas e potencialidades, previsto para ter sua segunda versão no ano de 2011.

As iniciativas supracitadas, entre outras, criam um cenário favorável para que o turismo se desenvolva 

de forma sustentável e com posicionamento mais competitivo nos mercados nacional e internacional.

A SETUR avança na perspectiva de estruturação do turismo de forma sustentável, com ênfase na 

função social da atividade através do fortalecimento das relações entre os órgãos públicos federal, 

estadual e municipal, e ainda com a iniciativa privada dos municípios envolvidos. 

As ações definidas para o ano de 2010 convergiram para três programas, descritos, a seguir: MARA-

NHÃO TURÍSTICO, PRODETUR E ARRANJOS PRODUTIVOS.

As ações foram desenvolvidas nos dez pólos turísticos do Estado, tendo vários parceiros, dentre os 

quais o Ministério do Turismo e as Secretarias Municipais de Turismo, na perspectiva de estrutura-

ção do produto turístico e da promoção do destino Maranhão, tendo como objetivos, o incremento e 

a dinamização da oferta turística, o estímulo ao empreendedorismo, a geração de negócios e o con-

sequente aumento da demanda e da competitividade. 

Programa Produto Und. Medida Realizado em 2010 Realizado 2007-2010 

Universalização de 
Energia Elétrica 
(PLPT) 

Domicílios Ligados 

Unidade 

47.611 126.832 

Pessoas Beneficiadas 238.055 634.160 
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O turismo tem sido objeto de atenção como instrumento de geração de trabalho/emprego e de ren-

da/divisas nas economias dos diversos estados brasileiros - e não podia ser diferente nos estados 

nordestinos. 

•  realizações e resultados

O Turismo é uma atividade que vem adquirindo grande destaque, sendo considerada como um fenô-

meno econômico e social. É crescente a consciência do papel que o turismo pode desempenhar sobre 

uma economia, tendo em vista a sua capacidade de geração de valor, tanto de forma direta, quanto 

indireta. Dentre os bens e serviços requeridos pelos visitantes, destacam-se o alojamento, o transpor-

te, a alimentação e o entretenimento, os quais, em um sentido amplo, podem ser considerados como 

característicos do turismo.

Observa-se a evolução de vários destes setores, principalmente nos 02 (dois) destinos indutores de 

turismo do Estado – São Luís e Barreirinhas, que apresentam crescimento gradativo ao longo dos 

anos. No Gráfico 9, observa-se o comportamento do setor de hospedagem da capital no que diz res-

peito à sua capacidade, com índice de crescimento em torno de 17% no número de unidades habita-

cionais no ano de 2010 em relação a 2009, e ainda com previsão de expansão até 2011 de mais 300 

novas unidades.
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gráfico 9 – evolução da oferta hoteleira em unidades habitacionais 2007/2010

 

No Quadro 6 e no Gráfico 10, apresentam-se a taxa de ocupação registrada nos últimos anos na rede 

hoteleira da capital e a previsão para o ano de 2010.

Quadro 6 - taxa de ocupação Hoteleira em são luís

gráfico 10 – taxa de ocupação hoteleira 2007/2010, no município de são luís -Ma

 

Ano 2007 2008 2009 2010* 

TOH 59,9 % 63,16 % 61,69 % 65 % 
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Visando dimensionar o desenvolvimento da atividade turística, a SETUR utiliza um sistema de controle de dados 

através dos Boletins de Ocupação Hoteleira (BOH’s) e das Fichas Nacionais de Registro de Hóspedes, além de 

alimentar o Sistema Nacional da FGV/MTUR, gerando dados precisos para servir de base para o desenvolvimen-

to de políticas públicas e investimentos do setor privado. 

Como órgão delegado do Ministério do Turismo- MTUR, é função da SETUR implementar, no Estado, ações des-

centralizadas desse Ministério, respaldadas pelo Termo de Cooperação Técnica e por um Convênio. Dentre as ações 

destacam-se: o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos, o monitoramento de FNRHs – Fichas 

Nacionais de Registro de Hóspedes e BOHs – Boletins de Ocupação Hoteleira, Fiscalização, Classificação dos Meios 

de Hospedagem e o fortalecimento da gestão dos polos – Programa de Regionalização do Turismo.

A SETUR realiza, anualmente 02 (duas) pesquisas em períodos distintos, alta e baixa estação, que fornecem valio-

sas indicações sobre o comportamento dos turistas que vêm ao Estado. Os dados obtidos são indicadores impres-

cindíveis sobre a caracterização do turista, da viagem por ele realizada e do desempenho dos serviços turísticos 

ofertados.

A evolução do turismo é observada também no setor de transportes, principalmente na expansão do transporte 

aéreo, que em 2010 recebeu a inclusão de mais duas empresas aéreas em São Luís, apresentando uma perspec-

tiva de novos recordes com os dois aeroportos do Estado, atingindo um movimento em torno de 1.500.000 (hum 

milhão e quinhentos mil) passageiros entre embarques e desembarques. Também já está confirmada para esse 

ano a vinda de um vôo charter proveniente de Portugal com cerca 250 (duzentos e cinquenta) passageiros, esse 

que deverá ser o primeiro de uma sequência que já está sendo organizada para o ano de 2011. 

Partindo da necessidade de retomar as ações traçadas para o turismo do Estado na primeira versão (2000/2010), 

o Plano Estratégico de Turismo do Maranhão – Plano Maior está sendo atualizado, visando o desenvolvimento 

sócio-cultural e econômico através do fomento ao turismo. O trabalho em sua versão atual está sendo orientado 

por duas visões: a primeira de ordem macro que visa posicionar o Estado como um todo de forma competitiva no 

cenário turístico e outra, pautada nas especificidades de cada um dos dez pólos turísticos que o compõem. 

Para o alcance dos objetivos pretendidos, já foram realizadas diversas ações dentre as quais se destacam: análise 

de documentos técnicos; seminários técnicos realizados com os setores turísticos locais com a participação de 

profissionais da cadeia produtiva; viagens de trabalho de campo a todos os municípios dos pólos turísticos do Es-

tado; mais de 300 atrativos e produtos estudados e avaliados.

Destaca-se a posse do novo Conselho de Turismo do Estado em agosto de 2010 como um passo muito importan-

te frente ao novo direcionamento na condução de políticas públicas de promoção e desenvolvimento do setor, bem 

como a instituição dos Comitês Gestores dos Destinos Indutores do Maranhão – São Luís e Barreirinhas.

A Promoção Turística do Maranhão foi realizada por meio da participação em dois eventos internacionais, o primei-

ro em Portugal e o outro na Espanha, e da realização e participação em 25 eventos nacionais, dentre os quais; feiras 

de turismo; encontros e workshops, atingindo um público de 370.745 (trezentas e setenta mil e setecentas e qua-

renta e cinco) pessoas. 
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Na área de qualificação e capacitação dos prestadores de serviços turísticos, a SETUR, em parceria com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC e a prefeitura Municipal de Barreirinhas, realizou cursos de Cozinha 

Regional e Garçom, através do SENAC MÓVEL.

A SETUR, juntamente com as demais setoriais do Estado, faz parte do Grupo de Trabalho Interministerial do Plano 

de Desenvolvimento Sustentável da Região Turística (PDSRT) do Meio-Norte, uma iniciativa do Governo Federal, 

em parceria com os governos dos estados do Ceará, Maranhão e Piauí, voltado para o desenvolvimento sustentá-

vel de uma das sub-regiões brasileiras com um dos mais elevados níveis de pobreza, mas, de outro lado, com um 

enorme potencial de desenvolvimento.

O Quadro 7 apresenta a evolução dos indicadores do Programa Maranhão Turístico no período de 2007 a 2010, que 

mostra uma variação de 14,95% no comparativo 2007/2010, correspondente a um acréscimo de 328 mil turistas 

no período. Os quadros 8 e 9 apresentam as metas alcançadas pelas ações dos programas Maranhão Turístico e 

Arranjos Produtivos Locais.

Quadro 7 – evolução dos indicadores dos Programas

¹números revisados por adoção de nova metodologia.

Quadro 8 - Principais produtos obtidos com o Programa Maranhão turístico

Fonte: setUr

Indicadores de resultados 
dos programas 2007 2008 2009 2010 Variação % 

2007/2010 

Taxa de Ocupação Hoteleira 59,9 % 63,16 % 61,69 % 65 % 5,1% 

Nº de Turistas recebidos1 2.162.000 2.166.000 2.042.000 2.490.000 14,95% 

 

Programa Produtos Unidade de 
Medida 

Realizado 
2010 

Realizado 
2007 - 2010 

Capacitação e Qualificação de 
Agentes Turísticos 

Agente Turístico 
Qualificado unidade 47 1.944 

Promoção e Divulgação do 
Produto Turístico Maranhense 
nos Mercados Nacional e 
Internacional 

Evento Divulgado unidade 27 411 

Centro de Convenções Pedro 
Neiva de Santana Público Atendido unidade 82.000 153.000 

Postos de Informações Turísticas Público Atendido unidade 19.457 62.907 

Dinamização de Unidades 
Turísticas 

Unidade Turística 
Dinamizada unidade 3 12 

Incentivo à Formação e 
Estruturação de Serviços 
Turísticos 

Serviço Turístico 
Realizado unidade 52 89 

CADASTUR Cadastros realizados unidade 231 932 

Segmentação e Formatação de 
Produtos 

Produto Turístico 
Formatado unidade 12 42 
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Quadro 9 - Principais produtos obtidos com o Programa arranjos Produtivos locais (aPls)

Fonte: setUr

3.1.4.  agricultura, Pecuária e Pesca

•  Política Setorial 

A Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca - SAGRIMA, conjuntamente com os seus Órgãos Vinculados: 

Agência Estadual de Defesa Agropecuária - AGED e Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural do Maranhão - AGERP, vem dando cumprimento às orientações estratégicas de governo no sentido de 

promover o desenvolvimento do setor agropecuário do Estado, na consolidação das políticas de apoio e for-

talecimento da agricultura, da pecuária, da pesca e do agronegócio, através da assistência técnica, das pes-

quisas e da extensão rural, da defesa sanitária animal e vegetal, da inspeção de produtos agropecuários bem 

como a instalação e o fortalecimento das câmaras setoriais de grãos, mandioca, leite, caprinocultura, horticul-

tura, mel e pesca.

Todas essas políticas têm reflexo positivo no PPA, através dos resultados obtidos pelos seus principais pro-

gramas: Fortalecimento da Agricultura Familiar (VIVA PRODUÇÃO); Erradicação da Febre Aftosa; Defesa e 

Inspeção Agropecuária; Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca; Aceleração Tecnológica; Desenvol-

vimento Sustentável da Pesca e Aqüicultura.

As ações da defesa e inspeção agropecuária representam um avanço no serviço de proteção agrícola, pecuá-

ria e ambiental. A vigilância dos pontos de maior vulnerabilidade é uma atividade rotineira e primordial para 

o sucesso do serviço oficial do Estado, em que se destacam com rapidez os problemas advindos de enfermi-

dades específicas e armam-se estratégias, segundo critérios pré-estabelecidos de combate à introdução de 

agentes nocivos e de rápida disseminação, os quais prejudicam a economia do Estado e do país.

Todas essas ações visam atender, de forma efetiva, intensiva e continuada, aos produtores rurais, agriculto-

res familiares e assentados, procurando, por meio da diversidade, da integração e do agronegócio, proporcio-

nar o aumento da produção, da produtividade e da renda dos setores agrícola, pecuário e pesqueiro do Estado.

A AGERP promoveu, nos últimos dois anos, marcante transformação no seu desenho político gerencial e, 

objetivando dar visibilidade à sua missão, priorizou a definição de ações que foram conduzidas de forma 

Programa Produtos Unidade de 
Medida 

Realizado 
2010 

Realizado 
2007 - 2010 

Fortalecimento e Promoção do 
Turismo e Artesanato Maranhense 

Aglomerado e/ou arranjo 
estruturado unidade 1 2 

Centro de Comercialização de 
Produtos Artesanais do Maranhão 
(CEPRAMA) 

Atendimento ao público unidade 5.000 14.000 
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sustentável, buscando adequar-se às diretrizes preconizadas pelo Governo do Estado do Maranhão 

e pelo Sistema SAGRIMA. 

•  realizações e resultados 

A ação Viva Produção, do Programa Fortalecimento da Agricultura Familiar, possibilitou à SAGRIMA 

adquirir e distribuir, na safra agrícola de 2009/2010, 2.750 toneladas de sementes de Arroz, Milho e 

Feijão; 320 kits de Irrigação; 410 pulverizadores; 60 máquinas forrageiras; 40 roçadeiras; 10 trilhadei-

ras; 600 plantadeiras manuais; 230 caixas de água com 230 bombas para atender a projetos agroe-

cológicos; instalou 13 agroindústrias de farinha, com forno, cevador, prensa, balança, classificadores, 

ensacadeiras etc.; adquiriu e distribuiu 104 kits de ordenha e 5 tanques de resfriamento de leite. 

Foram instaladas 2 agroindústrias de babaçu. 

Na execução do Projeto Mandala em convênio com o MDA – Ministério de Desenvolvimento Agrário, 

foram instalados 30 projetos agroecológicos em hortas comunitárias. Foram implantadas 16 agroin-

dústrias de beneficiamento de mandioca

Na área da Pesca e da Aquicultura, as ações foram realizadas em parceria com o MPA – Ministério da 

Pesca e Aquicultura, o IBAMA, a Capitania dos Portos/MA e a UEMA, obtendo-se os seguintes resul-

tados: foram arqueadas 363 embarcações pesqueiras; foram emitidas pelo MPA 329 permissões de 

pesca; foram capacitados 523 pescadores;

Além disso, aplicaram-se 556 questionários de caracterização física das embarcações de Pesca de 06 

municípios do litoral maranhense (Raposa, Paço do Lumiar, Tutóia, Apicum-Açu, Cururupu e Turiaçu). 

Como desdobramento deste trabalho, teremos um diagnóstico das condições das embarcações quanto 

à presença de equipamentos de salvatagem, instrumentos de navegação, primeiros socorros, sinaliza-

ção náutica, armazenamento do pescado a bordo, dentre outros, que possam orientar o governo na 

formulação de projetos de apoio aos armadores de pesca e pescadores do Estado para dotar suas 

embarcações de condições seguras para a navegação, com aptidão e produtividade para a pesca.

Apoiamos o Ministério da Pesca na realização do 1º Centro Aquícola do Estado, aportando aos cole-

tores contratados por esse Ministério, o apoio logístico e técnico das Unidades Regionais e Locais das 

Agências de Pesquisa e Extensão Rural – AGERP e a Agência de Defesa Agropecuária – AGED, vincu-

ladas à SAGRIMA.

Foi instalada a Câmara Setorial de Pesca e Aqüicultura, como Fórum Consultivo Democrático de Dis-

cussão e Formulação de Propostas para orientar as ações do Governo em favor do desenvolvimento 

sustentável da Pesca e Aquicultura no Estado.

Em parceria com o DNOCS, foi implantada a unidade de produção de peixes em tanques-rede, no 

reservatório pulmão do Distrito Irrigado dos Tabuleiros de São Bernardo, no município de Magalhães 

de Almeida, com capacidade anual de produção de 20 toneladas.
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Dentre as ações de destaque no Programa de Erradicação da Febre Aftosa, registrou-se um contínuo 

atendimento a notificações de enfermidades, fiscalização e georreferenciamento a propriedades, 

emissão de documentação sanitária, realização de exames e trabalhos educativos, com capacitações 

continuadas a nível técnico operacional ou voltadas para a população em geral, contra a febre aftosa, 

nos períodos de maio e novembro, e comprovação junto ao órgão oficial para inclusão das informa-

ções compiladas no banco de dados, referentes às campanhas anteriores, totalizando 90% da curva 

de imunidade no rebanho estadual.  Outras enfermidades que acometem os animais fazem parte das 

ações de defesa, referentes aos programas nacionais e inclusas no cadastro de notificação obrigató-

ria do COSALFA (Comissão Sul Americana para a Luta contra a Febre Aftosa). 

Vale ressaltar a realização de ações conjuntas entre os órgãos do Governo Estadual, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, Vigilâncias Estadual e Municipais e outros órgãos, no 

sentido de coibir a clandestinidade na produção.

A Câmara Setorial / Temática do Leite também é o resultado de esforços de entidades e instituições 

representantes dos setores público e privado, comprometidos com o desenvolvimento da cadeia pro-

dutiva do leite no Estado do Maranhão, e que resolveram criar mecanismos operacionais para cana-

lizarem soluções transformadoras na realidade atual do setor lácteo. Essa ação faz parte das deter-

minações do MAPA para inserção de inovações nas cadeias produtivas do agronegócio brasileiro.

Em cumprimento às normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quanto ao con-

trole da Sigatoka Negra, doença altamente prejudicial à cultura da banana, foi realizado levantamen-



to fitossanitário trimestral, com georreferenciamento de dados nas propriedades cadastradas em todo 

o Estado, além da coleta de material para exame laboratorial para comprovar a não existência da doen-

ça no território maranhense. 

No âmbito do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, as ações em 2010 consis-

tiram na manutenção do vazio sanitário, período de 60 dias em que não é permitido o cultivo de hospe-

deiros da doença, combinado com as inspeções fiscais às propriedades produtoras, além do controle de 

trânsito de máquinas e implementos agrícolas utilizados no plantio e colheita de soja, sendo feita a 

desinfecção em postos previamente estabelecidos, com emissão de certificado.

Em resposta a essas medidas, o número de focos de Ferrugem Asiática regrediu de 172 na safra 

2006/2007 para 23 na safra 2009/2010, considerando as regiões produtoras dos Gerais de Balsas e 

Baixo Parnaíba. A perspectiva para as próximas safras consiste em manter todas as medidas até ago-

ra implementadas e ainda reativar a atuação dos comitês regionais de controle da ferrugem já estabe-

lecidos nas duas regiões produtoras, com a mobilização. 

Quadro 10 - indicadores de desempenho do setor de desenvolvimento rural decorrentes da ação da aged/Ma

Fonte: aged/Ma

Quadro 11 - Metas alcançadas nas ações dos programas executados pela aged/Ma

observação: o sistema mantido para vigilância epidemiológica corresponde aos 217 municípios.   |   Fonte: aged/Ma
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Indicadores 
Realizado Previsto 

2009 2010 2009 2010 

Índice do número de ocorrências de focos de febre 
aftosa 64,95% 58,87% 30% 35% 

Observação: a não ocorrência de focos de febre aftosa 
caracteriza a efetividade da vigilância epidemiológica no 
Estado 

0% 0% 0% 0% 

 

 

Programa Ação Produto Unidade de 
Medida 

Realizado 

2010 2007 a 
2010 

Erradicação da 
Febre Aftosa 

Cobertura Vacinal Campanha realizada unidade 64 227 

Manutenção do Foco Zero Sistema mantido unidade 217 217 

Defesa e Inspeção 
Agropecuária 

Inspeção de Produtos de 
Origem Animal 

Estabelecimento 
fiscalizado unidade 46 339 

Sanidade Animal Criador assistido unidade 11.936 296.709 

Sanidade Vegetal Produtor assistido unidade 2.067 60.207 

Educação Sanitária e 
Comunicação Pessoa beneficiada unidade 799 11.174 



Quadro 12 - indicadores de desempenho e programas do setor agropecuário executados pela           
sagriMa e agerP/Ma, 2010

Fonte: sagriMa/agerP/Ma
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Indicadores Realizado Previsto 
2009 2010 2009 2010 

Número de Agricultores Familiares Assistidos 128.298 103.682 105.944 118.280 

Número de Pescadores Artesanais e Agricultores 
Assistidos 1.151 1.499 3.460 4.614 

Número de Sistemas Produtivos Agroecológicos 
Implantados 17 17 17 17 

Número de Pólos Produtivos Implantados e 
Implementados 2 2 2 2 

Número de Projetos Contratados e Assistidos 95.423 73.268 - - 

Número de Tecnologias Adotadas 10 06 10 10 

Número de Pólos de Produção de Materiais Genéticos 
Implantados 01 08 11 11 

Taxa de Criadores, Produtores e Industriais 64,95% 58,87% 30% 35% 

Índice dos Números de Ocorrências de Focos de Febre 
Aftosa 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 
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Quadro 13 - Metas alcançadas nas ações dos programas executados pela sagriMa / agerP

Fonte: sagriMa/agerP /Ma

3.1.5.  desenvolvimento agrário

•  Política Setorial

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário - SEDAGRO foi criada há apenas um ano e oito 

meses e tem por finalidade dar visibilidade às ações de fortalecimento da agricultura familiar e 

apoiar fortemente os beneficiários dos processos de ordenamento e re-ordenamento agrário. A 

ação da Secretaria e suas vinculadas: Instituto de Terras do Maranhão – ITERMA e Núcleo Estadu-

al de Programas Especiais – NEPE, se dá mediante a articulação e integração das políticas e ações 

 
Programa 

 

 
Ação 

 
Produto Unidade 

de Medida 

Realizado 

2010 2007-
2010 

Fortalecimento 
da Agricultura 

Familiar 

Assistência Técnica e Extensão 
Rural 

Agricultor 
Familiar 
Assistido 

Unid. 103.682 398.003 

Implantação de Sistemas 
Produtivos Agroecológicos 

Sistema 
Produtivo 

agroecológico 
Implantado 

Unid. 17 46 

Implantação de Pólos de 
Produção de Culturas 
Bioenergéticas 

Pólo Produtivo 
Implantado Unid. 02 04 

Facilitação do Crédito 
Projeto 

Contratado e 
Assistido 

Unid. 73.268 224.154 

Assistência Técnica e Extensão 
Pesqueira e Aquícola 

Pescador 
Artesanal 

e Aquicultor 
Assistido 

Unid. 1.499 4.637 

Desenvolvimento da Irrigação Produtor 
Assistido Unid. 485 4.402 

Distribuição de Insumos 
Básicos e Implementos 
Agrícolas 

Produtor 
Beneficiado Unid. 178.167 376.966 

Apoio ao Agroextrativismo Extrativistas 
Apoiados Unid. 11 11 

Aceleração 
Tecnológica 

Pesquisa Aplicada Agropecuária 
Tecnologia 
Gerada e 
Adaptada 

Unid. 6 
 31 

Produção de Material Genético 
Material 
Genético 

Produzido 
Unid. 8 12 

Desenvolvimento 
Sustentável da 

Pesca e 
Aquicultura 

Estruturação do Sistema de 
Informação Aquícola e 
Pesqueira 

Cadastro no 
Sistema Unid. 70 70 

Apoio ao Fortalecimento das 
Cadeias Produtivas da Pesca e 
Aquicultura 

Produção de 
Pescado 

Incrementada 
Ton. 15 15 
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federais, estaduais e municipais de desenvolvimento agrário, desenvolvimento socioeconômico e 

igualdade racial.   

Desde sua criação o órgão enfrenta uma série de dificuldades relacionadas com pessoal e insta-

lações. Mesmo assim, conseguiu empreender programas/ações de grande impacto, como os enun-

ciados, a seguir:

“Geração Futura da Agricultura Familiar” programa que objetiva preparar o jovem rural de 16 a 24 

anos, dando-lhe oportunidade de emprego e renda, visando a sua permanência no meio rural. As 

metas estabelecidas nas ações do programa visam proporcionar aos jovens as condições para se 

tornarem agentes de desenvolvimento sustentável, responsáveis pela sucessão aos pais na agri-

cultura familiar, mantendo a tradição da família nas atividades rurais produtivas.

“Viva Terra” é uma ação da SEDAGRO que visa implementar sistemas de transição agroecológica, veri-

ficados e/ou validados, em áreas de assentamento rurais e comunidades tradicionais com a aquisição 

de insumos e outras técnicas. A ação Fortalecimento dos Assentamentos Rurais, iniciada, em 2010, 

teve sua execução prejudicada, em função do contingenciamento dos recursos orçamentários.

•  realizações e resultados

Destacam-se neste relatório as principais realizações do setor de Desenvolvimento Agrário, em 2010, 

apresentando-as na forma de programas e ações executados pela SEDAGRO e seus órgãos vinculados:

- Programa Garantia Safra:

Aderiram ao programa, em 2010, 5.153 agricultores familiares de 23 municípios maranhenses. 

Considerado como um seguro contra perdas na lavoura, ocasionadas por secas ou enchentes, o 

programa vem apresentando um crescimento no número de adesões dos agricultores na safra 

2010/2011, em relação à safra 2009/2010, cujo incremento é da ordem de 115%. O programa 

Garantia Safra é um programa do Governo Federal, sendo coordenado e executado no Maranhão 

pela SEDAGRO E AGERP. No Quadro 14 é apresentado o quantitativo de agricultores beneficiados 

pelo programa segundo o município e a região de planejamento do estado.
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Quadro 14 – número de agricultores beneficiados na safra 2009/2010 no estado do Maranhão

Fonte: sedagro

Nº Municípios Região Agricultores Aderidos 

01  Afonso Cunha Alto Munim 354 

02  Altamira do Maranhão Médio Mearim 24 

03  Alto Alegre do Maranhão Cocais 170 

04  Anapurus Alto Munim 527 

05  Arari Eixos Rodoferroviários 59 

06  Belágua Alto Munim 129 

07  Brejo Delta do Parnaíba 120 

08  Buriti Alto Munim 187 

09  Cantanhede Eixos Rodoferroviários 89 

10  Chapadinha Alto Munim 1.057 

11  Codó Cocais 35 

12  Coroatá Cocais 223 

13  Itapecuru-Mirim Itapecuru 143 

14  Lagoa Grande do Maranhão Imigrantes 237 

15  Mata Roma Alto Munim 308 

16  Matões do Norte Eixos Rodoferroviários 136 

17  Miranda do Norte Itapecuru 87 

18  Nina Rodrigues Baixo Itapecuru 146 

19  Olho D’água da Cunhãs Médio Mearim 68 

20  Pedreiras Médio Mearim 304 

21  Peritoró Cocais 106 

22  Pirapemas Eixos Rodoferroviários 32 

23  Santa Rita Munim e Lençóis 183 

24  São Benedito do Rio Preto Alto Munim 113 

25  São João dos Patos Sertão Maranhense 25 

26  São Luís Gonzaga Médio Mearim 54 

27  Trizidela do Vale Médio Mearim 168 

28  Vargem Grande Baixo Itapecuru 69 

TOTAL  5.153 
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- Programa Geração Futura da Agricultura Familiar:

Destacam-se neste programa a implantação de 37 projetos, sendo 33 agrícolas distribuídos nas 

seguintes áreas: horticultura irrigada com 10, criação de peixes com 4 e criação de galinha caipira 

com 19 projetos. 

Além destes, foram implantados quatro projetos não agrícolas na área do artesanato, onde foram 

produzidos trabalhos de renda, realizados com jovens do município da Raposa, de Cestos de Vime 

e Fibra de Buriti, com jovens do povoado de Murtura e, finalmente, de Fio Cru realizado pelos jovens 

índios da aldeia Juçaral, no município de Amarante.

A abrangência do programa alcançou 42 comunidades, distribuídas em 22 municípios maranhens-

es, envolvendo 800 jovens rurais. O programa possibilitou a capacitação de 740 jovens, em semi-

nários de sensibilização e mobilização e cursos de empreendedorismo, meio ambiente, ética e ci-

dadania, gênero e etnia, liderança e trabalho em grupo, inclusão digital, artesanato, pesca, hortaliças, 

horticultura irrigada, piscicultura e avicultura (galinha caipira). 

No mês de dezembro de 2010, foi instalado o projeto de Piqui da Rampa, uma comunidade quilom-

bola, situada no município de Vargem Grande. Lá, 17 jovens rurais receberam o Centro de Inclusão 

Digital, com uma biblioteca virtual contendo sete mil itens. Eles também receberam capacitação em 

inclusão digital.

- Programa Viva Terra 

Para revitalizar a agricultura familiar no Maranhão foi criado o Programa Viva Terra com o objetivo de 

trabalhar a transição dos sistemas produtivos baseados na itinerância, no corte e na queima para 

formas de produção sustentáveis. Neste sentido já foram realizadas a Implantação de Unidades de 

Produção em uma área de 644 hectares, em 38 municípios, beneficiando 644 famílias de agricultores. 

Cada Unidade de Produção ocupa uma área de um hectare. Além destas foram implantadas Uni-

dades de Produção de Feijão Inoculado, numa área de 65 hectares, beneficiando 100 famílias.

Vale destacar, ainda, a implantação da ação denominada Cultivo Protegido de Hortaliças – Telados 

realizada com recursos do Fundo de Combate à Pobreza  -FUMACOP em 16 municípios. Este pro-

jeto proporcionou a geração de trabalho e renda para 260 famílias de agricultores com investimen-

tos da ordem de 910 mil reais. Dos 29 Telados, 14 já estão com a estrutura física pronta (3 em Paço 

do Lumiar, 3 na Raposa, 3 em São José de Ribamar, 3 em Bacabal e 2 em São Luís) e 13 já rece-

beram o material (1 em Itapecuru, Vargem Grande, Brejo, Central, Cururupu, Pedro do Rosário, 

Amarante, Matões do Norte e Arari, e 2 em Alcântara e Pedreiras). 

- Programa Sistema Integrado de Produção de Proteína Animal – SIPPA

Constitui metas das ações do SIPPA organizar e preparar agricultores familiares do município de 

Balsas para  produção de proteína animal, tendo como fonte a  avicultura, piscicultura, ovinocultu-



ra e suinocultura. O programa contempla o atendimento a 260 famílias na etapa inicial, bem como 

a seleção e contratação da equipe técnica para prestação de assistência técnica aos participantes, 

constituída por um Agrônomo, um Zootecnista e quatro Técnicos Agrícolas.

Alem disso, foi realizado treinamento dos técnicos quanto aos objetivos, metodologia, metas do 

programa, crédito e assistência técnica em Sistemas de Criação de Aves Caipiras, Sistemas de 

Produção de Peixes de Água Doce, Engorda de Ovinos Confinados e Sistema de Produção e En-

gorda de Suínos; seleção e cadastramento de 260 famílias no município de Balsas; reunião com os 

Bancos Oficiais quanto às diretrizes e objetivo do SIPPA.

- Programa de Agro Indústria Familiar

Este programa assistiu 240 famílias com a implantação de seis Casas de Farinha distribuídas nos 

municípios e povoados conforme a seguir apresentados:  Construção de 1 Casa de Farinha no mu-

nicípio de Chapadinha no Povoado Água Fria  que se encontra em fase de finalização da construção 

e irá beneficiar 40 famílias com uma  produção anual de 25 toneladas de farinha. 

Construção de uma Casa de Farinha no município de Barreirinhas no Povoado Mangas que se 

encontra em fase de finalização da construção e que irá beneficiar 40 famílias, e terá produção 

anual de 30 toneladas de farinha e 6 t. de fécula de mandioca. Finalmente, a construção de quatro 

Casas de Farinha dotadas de equipamentos instalados e já em pleno funcionamento no município 

de Alcântara nos povoados Vista Alegre, Cajiba, Boa Vista e Itaperaí. Famílias beneficiárias.

O Programa Agro Indústria Familiar executou, também, trabalhos na área de produção e captação 

de leite com a instalação de 8 plataformas, beneficiando 400 pequenos produtores conforme , a 

seguir discriminados:

Plataforma para Captação de Leite em Peritoró (sede) destinada à recepção e resfriamento de leite 

com capacidade de atendimento para 50 pequenos produtores de leite. Esta unidade foi construída 

e entregue e tem capacidade para 3 mil litros.

As Plataformas de Leite dos municípios de Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Presidente Dutra, 

Barra do Corda e Vitorino Freire possuem os galpões construídos e os tanques instalados. Estão 

prontas para entrarem em funcionamento. Cada plataforma atende 50 produtores, sendo 1 tanque 

em cada plataforma, todos com capacidade para 3 mil litros.

No município de Peritoró, no Povoado Santa Rita, a Plataforma de Leite está com a construção 

concluída e o tanque de resfriamento instalado. Nela serão assistidas 50 famílias. A Plataforma de 

Leite de Poção de Pedras, no povoado Centro, está em fase de conclusão.

Vale destacar, ainda, neste programa de Agroindústria Familiar as ações de beneficiamento de 

Frutas conforme, a seguir especificado:
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Beneficiamento de Frutas Tropicais no município de Buriti no Povoado Belém onde foi construído 

um galpão de processamento das frutas e, atualmente está em fase de instalação dos equipamen-

tos e que vai  beneficiar 36 famílias.

Beneficiamento de Caju e Processamento de Frutas no município de Tutóia no Povoado Santa 

Rosa onde já foi construído o Galpão e capacitadas 20 mulheres na fabricação de geléias, doces e 

licores.

Processamento de Frutas no município de São João do Sóter no povoado de São João dos Poleiros. 

Neste foram concluídos a Unidade de Despolpamento de Frutas e um anexo composto de um 

vestiário, banheiro e escritório, que vai beneficiar 20 famílias rurais.

Nos Quadros 15 e 16 são apresentadas as metas das ações e os indicadores dos programas           

executados respectivamente pela SEDAGRO e pelo NEPE

Quadro 15 - Metas previstas e realizadas nas ações implantadas pela sedagro, no período 
2009/2010

Fonte : sedagro
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Ação Produto 
Programado Executado 

2009 2010 2009 2010 

Seguro Safra Agricultor Segurado 6.728 5.800 6.036 5.153 

Fomento às Tecnologias 
Sociais Tecnologia Validada 954 124 880 22 

Apoio à Comercialização de 
Produtos da Agric. Fam. Produtor Apoiado 271 780 210 350 

Agroindustrialização da 
Agricultura Familiar 

Agroindustria 
Implantada 44 11 37 8 

Geração Futura da 
Agricultura Familiar 

Jovem Rural 
Preparado 

- 
 1.125 - 800 

Viva a Terra Família Beneficiada - 750 - 744 

 



Quadro 16 - evolução dos indicadores dos programas executados pelo nePe, no periodo  2009/2010

Fonte: Núcleo Estadual de Programas especiais - NEPE

É importante destacar que apesar da devolução de recursos do PRODIM ao Banco Mundial; das 

dificuldades enfrentadas na execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCR que 

contempla 285 projetos de assentamento organizado em vários subprojetos de infra-estrutura 

básica e produtivo cada um, exigindo vistorias para pagamento e, tendo em vista a necessidade 

de renegociação da dívida com o Banco do Nordeste e monitoramento dos projetos, o NEPE con-

seguiu manter o ritmo de desenvolvimento das ações, realizando inclusive o Programa Em-

preendimentos Sustentáveis.

No que diz respeito às realizações do Instituto de Terras do Maranhão – ITERMA, em 2010,     

destaca-se a ação de regularização fundiária, que visa promover a demarcação, arrecadação e 

titulação de terras tendo como perspectiva o aumento da produção agrícola e a redução das 

tensões sociais no campo. Nesta  ação foram beneficiados 1056 produtores com títulos de terra 

no período de janeiro a outubro de 2010.
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Programas Indicadores de 
Resultado 2007 2008 2009 2010 Variação % 

2007-2010 

PRODIM Família Beneficiada 13.026 16.402 - - 33 

Programa Nacional de 
Crédito Fundiário - PNCR Família Beneficiada 8.567 8.567 8.567 8.567 0 

Empreendimentos 
Sustentáveis Família Beneficiada - - 15.970 19.214 20 
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•  Programa: reforma e regularização Fundiária

A realidade da zona rural do Maranhão nos dias de hoje decorre de uma histórica concentração de terras, 

que gera violência no campo e tira das famílias rurais o acesso a terra. Desta forma, este Programa visa 

garantir o acesso a terra destas famílias. 

- Principais Produtos Gerados pelo Programa

Fonte: iterMa / sedagro

- Indicadores de resultados de Programas

Ação Fundiária: Promover a demarcação, arrecadação e titulação de terras visando o aumento 

da produção agrícola e redução das tensões sociais no campo.

obs: as informações de 2010 correspondem aos meses de janeiro a outubro

Assentamento de Trabalhadores rurais: Criar, implantar e consolidar Projetos de Assentamen-

tos para beneficiar famílias de trabalhadores rurais em diversas regiões do Estado.

obs: o iterma não alcançou as metas estabelecidas para 2009 e 2010 no assentamento de Famílias, em virtude da exigência de obtenção da licença ambiental para a criação de Projetos de assentamentos

Programa Produto Unid. Medida Realizações 2010 Realizações 
2007/2010 

 
Reforma e 

Regularização 
Fundiária 

Fam. Beneficiadas com títulos Unidade 1.056 5.369 

Famílias beneficiadas com 
assentamento 

 
Unidade 

 
0 

 
1.682 

 

Regularização 
Fundiária 

2007 2008 2009 2010 Variação % 
2007/2010 

1.265 2.150 898 1.056 83% 

 

Assentamento de Famílias 
2007 2008 2009 2010 Variação % 

2007/2010 

1.357 325 0 0 0 

 



3.1.6.  Ciência, tecnologia , ensino superior e desenvolvimento tecnológico 

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Tecnológico - SECTEC 

tem sua política organizada em seis níveis distintos, que estão focados na estruturação e na articula-

ção de instituições de diversas naturezas jurídicas, visando atender as demandas específicas para o 

Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia – SECT.

A SECTEC é o órgão coordenador do Sistema e tem como órgãos vinculados: a Universidade Estadual do 

Maranhão – UEMA; a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

do Maranhão – FAPEMA; e a Universidade Virtual do Estado do Maranhão – UNIVIMA.

Na execução de suas ações, o sistema de C&T dispõe como marco referencial os seguintes instrumen-

tos: Plano de Ação 2007-2010: Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional do Mi-

nistério da Ciência e Tecnologia, Plano Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Mara-

nhão – 2008-2011; Plano de Ação Estadual da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Ensino 

Superior e Desenvolvimento Tecnológico, bem como as Orientações Estratégicas de Governo, constan-

tes do Plano Plurianual do Estado de Maranhão – PPA 2008-2011.

Para exercício de sua finalidade institucional a SECTEC, na condição de órgão gestor do sistema de C&T, 

tem como características fundamentais a flexibilidade organizacional, o emprego de recursos metodo-

lógicos e técnicos sistematizados, a interatividade entre os agentes dos processos de ensino e de 

aprendizagem, o acompanhamento por meio de professores orientadores, dentre outras que visem 

democratizar o acesso de todos à educação crítica e transformadora.

•  resultados e realizações

Tendo em vista as especificidades das instituições que integram o Sistema Estadual de Ciência e Tec-

nologia, as realizações e resultados das diversas instituições serão apresentados nesse relatório, de 

acordo com os programas e ações do Plano Plurianual 2008-2011, executadas por cada órgão, no exer-

cício 2010. 

- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e desenvolvimento Tecnológico – SECTEC
 

Dentre as atividades desenvolvidas pela SECTEC destacam-se aquelas executadas no Programa 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, implementadas na ação Promoção de Eventos Cientí-

ficos e Tecnológicos, as quais se detalham por evento, conforme a seguir: 

- Oficina de Planejamento em “Ciência, Tecnologia e Inovação” – realizada visando obter um 

diagnóstico participativo e uma avaliação prospectiva da conjuntura, assim como colher 

subsídios para definir diretrizes, objetivos e programas e ações estratégicas para o Plano 

de CT&I. Participaram do evento 25 gestores e assessores da área de planejamento de 

órgãos estratégicos do governo com experiência na área de CT&I. 
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- II Seminário do Patrimônio Naval Brasileiro  - com objetivo de levantar o histórico, fazer 

um diagnóstico e discutir propostas para a preservação dos barcos tradicionais brasilei-

ros, retratos da nossa cultura e parte importante do mosaico que compõe a identidade do 

país. O evento contou com a participação de pesquisadores, professores, alunos, constru-

tores navais e comunidade.

- VII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - com objetivo de mobilizar a sociedade em 

torno de temas e atividades científicas e tecnológicas, valorizando a criatividade, a atitude 

científica e a inovação, com o tema Ciência para o Desenvolvimento Sustentável. Partici-

param do evento pesquisadores e cientistas, professores, acadêmicos, alunos de escolas 

públicas e privadas, empresas e outros.

- Estaleiro-Escola do Maranhão – Uma proposta modelo de formação profissional para a 

construção de embarcações artesanais – com objetivo de intercambiar, com a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica-SETEC, do Ministério da Educação - MEC, e parcei-

ros, informações sobre recursos e políticas educacionais para o setor pesqueiro do país, 

através da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca. Participaram do evento represen-

tante da SETEC/MEC, CVT-EE/SECTEC, Pesquisadores, Professores, Alunos, Construto-

res Navais e Comunidade.

- IV Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Educação Profissional 

– com objetivo de difundir e fortalecer as ações das políticas da EP & T no âmbito estadu-

al e nacional. Participaram do evento:  Agentes do Governo e Gestores Estaduais da EP&T.

- Universidade Estadual do Maranhão – UEMA

A UEMA oferece à sociedade maranhense e brasileira a modalidade de ensino superior em con-

sonância com a linha programática e princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal – LDB, na modalidade presencial e a distância. Suas atividades se concretizam na implemen-

tação dos programas do PPA com destaque para os programas de Ensino de Graduação e 

Formação Superior e o de Ensino e Pós-graduação.

O programa de Graduação e Formação Superior objetiva graduar profissionais em cursos de li-

cenciatura e bacharelado, visando melhorar o nível de empregabilidade e dotar o estado de ofer-

ta local competitiva. Neste programa destaca-se a ação do PPA, Formação de Profissionais em 

Nível Superior que engloba um conjunto de atividades detalhadas, a seguir:

- Cursos de Graduação Bacharelado e Licenciatura;

- Programas especiais-Cursos de Licenciatura Ministrada pelo Programa de Qualificação de 

Docentes - PQD, na modalidade parcelada intensivo;
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- Cursos de Licenciatura Intermediados pelo Núcleo de Ensino à Distância, UemaNet, na 

modalidade à distância.

- Programa Darcy Ribeiro Modalidade Licenciatura.

- Curso de Formação Pedagógica de Docentes para Disciplinas de Ensino Médio e Educação 

Profissional em Nível Técnico Educação Superior de Formação Específica Complementa-

ção de estudos (Seqüencial) Pós-graduação: Stricto Sensu e Lato Sensu.

A UEMA dispõe atualmente de um corpo docente formado por 884 professores, dos quais 171 

(19,34%) possuem apenas a graduação, 264 (29,86%) são especialistas, 352 (39,82%) possuem o 

título de mestre e 97 (10,98%) são doutores, de acordo com o PDE/UEMA-2008. 

A UEMA oferece à sociedade a modalidade de ensino superior Cursos Regulares por meio pre-

senciais, presentes em diversos municípios maranhenses como mostrado no Quadro 23.

Quadro 23 - Curso de graduação regular segundo a área e o tipo de curso - UeMa

Fonte: UeMa

No sistema de curso de graduação regime regular, a UEMA possui um total de 16.873 alunos 

matriculados no segundo semestre de 2010.

Os Cursos Seqüenciais constituem-se em atividades de formação alternativa ou complementar 

aos cursos de graduação. Tendo em vista uma formação mais rápida e específica é permitido que 

os créditos obtidos nesses cursos sejam aproveitados em cursos de graduação, bem como nos 

cursos de pós-graduação (lato sensu). No exercício de 2010 os cursos sequenciais contemplavam 

700 alunos.

A UemaNet (Núcleo de Tecnologias para Educação), conhecido anteriormente como Núcleo de 

Educação a Distância (Nead), é responsável pela concepção, difusão, gestão e avaliação de proje-

tos em Educação a Distância da UEMA visa atender às demandas da sociedade maranhense no 

que concerne à formação de profissionais nas diversas áreas de conhecimento, em nível médio, 

Área Curso 

Ciências Agrárias Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia de Pesca. 

Ciências Sociais Administração e Formação de Oficiais. Direito e Ciências Sociais 

Ciências Tecnológicas 
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Tecnologia de 
Informação, Engenharia da Computação, Formação de bombeiros e Engenharia 
de Produção. 

Educação Licenciaturas: Música, Letras, Pedagogia, Geografia, História e Ciências – Biologia, 
Física, Matemática e Química. 

Saúde Medicina e Enfermagem. 
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ensino profissional, ensino superior (graduação e pós-graduação) e formação continuada. 

A UEMA, hoje, possui 33 pólos de ensino a distância que são administrados pela UemaNet e 

beneficiam 59 municípios do estado com os cursos de graduação em Administração, Licenciatu-

ra em Magistério, Licenciatura em Ensino Religioso, Filosofia, Administração Pública, e com os 

cursos de formação básica em Magistério de Nível Médio e com o Pré-Vestibular da Cidadania.

Em 2010 o Programa de Educação a Distância teve um total de 7.743 alunos matriculados, dis-

tribuídos em mais de 140 turmas.

A UEMA executou ainda, o Programa Darcy Ribeiro que integra a expansão do Ensino Superior à 

Educação Básica, objetivando contribuir para melhoria da qualidade de ensino nos Cursos de 

Biologia, Química, Física, Matemática, Letras, e História. Este Programa vem sendo implantado 

de forma gradual e atualmente já está inserido e teve início em 23 municípios do Maranhão.

Os cursos são ministrados na modalidade presenciais em períodos letivos regulares, com dura-

ção de três anos e meio. Em 2010 o Programa Darcy Ribeiro já conta com o total de 3.400 alunos 

matriculados em 138 turmas.

O outro Programa do Plano Plurianual 2008/2011, executado pela UEMA, é o de Ensino de Pós-

-Graduação, onde se destaca a ação Implementação de Cursos de Pós-Graduação. Na atualidade 

a UEMA tem implantado o curso de Mestrado em Agroecologia; cursos de especialização em di-

versas áreas de conhecimento; curso lato sensu, nos diferentes centros da universidade, confor-

me apresentado abaixo: 

Fonte: UeMa

Disciplinas Número de Alunos 
Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais-CECEN. 

Ensino de Ciências  80 
Fundamentos de Matemática  40 
Educação Ambiental 38 
Piscopedagogia 40 
Literatura Infanto-Juvenil 45 
Língua Portuguesa 48 
Educação no Campo 1.000 
Educação infantil 45 
Inspeção Escolar 120 
Estatística 40 

Centro De Ciências Tecnológicas 
 Engenharia de Produção 45 
Engenharia de Segurança no Trabalho 40 

Centro de Estudos Superiores de Imperatriz 
Estatística Aplicada às Ciências 46 
Ciências Ambientais 46 
Saúde Pública 40 
Ciências Biológicas 60 
Língua Inglesa 48 
Metodologia do Ensino Superior 40 
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Ainda neste programa de Ensino de Pós-Graduação a UEMA realiza Cursos de Pós-Graduação 

stricto sensu interinstitucionais nas modalidades a seguir detalhadas:

- Mestrado Profissional em Matemática (40 matriculados) UEMA-ENESP

- Mestrado em Administração (20 matriculados) UEMA-FGV

- Doutorado em Agronomia (15 matriculados) UEMA-UFPB

- Doutorado em Arquitetura (12 matriculados) UEMA – UFRJ

- Doutorado em Ciências Veterinárias (10 matriculados) UEMA-UNESP

- Doutorado em Zootecnia (13 matriculados) UEMA-UNESP

- Doutorado em Geografia (9 matriculados) UEMA-UNESP

- Doutorado em Administração (12 matriculados) UEMA-FGV

Destacam-se ainda no Plano de Trabalho da UEMA no exercício de 2010 os programas a seguir: 

Programa de Extensão Universitária; Programa de Planejamento e Gestão Territorial; Programa 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Programa de Inclusão Digital. 

No Programa de Extensão Universitária a UEMA oferece à comunidade atividades de extensão, 

por meio de uma integração com os projetos e programas do Estado, de modo a efetivar, cada vez 

mais, a participação da Universidade no desenvolvimento social, econômico e político e cultural 

da sociedade maranhense mediante a execução de projetos conforme a seguir: 

- PRONERA – Fortalecer a educação nos Projetos de Assentamentos da Reforma Agrária – 

parceria com INCRA.

- ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - Alfabetizar jovens e adultos e capacitar professores em 

parceria com ALFASOL.

- UNITI – Universidade Integrada da Terceira Idade.

- PROJETO VALE ALFABETIZAR – Alfabetização.

- PESCE - Programa Especial de Curso de Extensão, criado para membros da comunidade 

que tenham interesse na aprendizagem de uma disciplina específica oferecida nos cursos 

de graduação da UEMA.

Ainda neste programa de Ensino de Pós-Graduação a UEMA realiza Cursos de Pós-Graduação 

stricto sensu interinstitucionais nas modalidades a seguir detalhadas:

- Mestrado Profissional em Matemática (40 matriculados) UEMA-ENESP

- Mestrado em Administração (20 matriculados) UEMA-FGV

- Doutorado em Agronomia (15 matriculados) UEMA-UFPB

- Doutorado em Arquitetura (12 matriculados) UEMA – UFRJ

- Doutorado em Ciências Veterinárias (10 matriculados) UEMA-UNESP

- Doutorado em Zootecnia (13 matriculados) UEMA-UNESP

- Doutorado em Geografia (9 matriculados) UEMA-UNESP

- Doutorado em Administração (12 matriculados) UEMA-FGV

Destacam-se ainda no Plano de Trabalho da UEMA no exercício de 2010 os programas a seguir: 

Programa de Extensão Universitária; Programa de Planejamento e Gestão Territorial; Programa 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Programa de Inclusão Digital. 

No Programa de Extensão Universitária a UEMA oferece à comunidade atividades de extensão, 

por meio de uma integração com os projetos e programas do Estado, de modo a efetivar, cada vez 

mais, a participação da Universidade no desenvolvimento social, econômico e político e cultural 

da sociedade maranhense mediante a execução de projetos conforme a seguir: 

- PRONERA – Fortalecer a educação nos Projetos de Assentamentos da Reforma Agrária – 

parceria com INCRA.

- ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - Alfabetizar jovens e adultos e capacitar professores em 

parceria com ALFASOL.

- UNITI – Universidade Integrada da Terceira Idade.

- PROJETO VALE ALFABETIZAR – Alfabetização.

- PESCE - Programa Especial de Curso de Extensão, criado para membros da comunidade 

que tenham interesse na aprendizagem de uma disciplina específica oferecida nos cursos 

de graduação da UEMA.
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- MUTIRÃO DA CIDADANIA – Evento de caráter social realizado periodicamente pelo governo 

do Estado do qual a UEMA participa com palestras, cursos e outras ações.

- ARTE NA ESCOLA – Contribuir na formação continuada de docentes, visando o ressignifi-

car do ensino da arte na Educação Infantil e Ensino Fundamental – parceria PLAN.

- PIBEX - Auxiliar financeiramente, estimular e incentivar a participação dos estudantes 

nos projetos de extensão desenvolvidos pela UEMA e aprimorar o processo de ensino 

aprendizagem através do envolvimento de estudantes e professores em situações con-

cretas de ensino e pesquisa viabilizadas pelas atividades de extensão.

- PROJETO UEMA NO CAMPO - é uma ação de extensão universitária que proporcionará aos 

alunos a oportunidade de conhecer e “sentir” a realidade do Estado do Maranhão, ao mes-

mo tempo em que realiza ações em proveito das comunidades e municípios que os rece-

berem. As ações que serão desenvolvidas serão ajustadas entre um representante da 

prefeitura e os coordenadores da equipe do projeto, de forma a atender às reais necessi-

dades da comunidade.

- PROJETO ALFASOL - Alfabetização Solidária. Programa de Alfabetização de Jovens e Adul-

tos nas  áreas de assentamentos rurais

- PROJETO TRANSMISSÃO, SINTOMAS E PROFILAXIA DAS PARASITOSES - Palestras educa-

tivas sobre a prevenção de parasitoses no interior do estado do Maranhão.

- PROJETO RONDON – Capacitação de povoados rurais.

- PROJOVEM - Inserção de jovens no trabalho e inicio a formação técnica e prática dentro 

dos arcos de Agro-extrativismo.

- JOEX – Jornada de Extensão

- SEMCAS – Projeto de capacitação para refinaria Petrobrás.

- PROEXAE INTINERANTE – Divulgação das ações da PROEXAE

- BOMBEIRO MIRIM- Auxílio ao projeto bombeiro mirim na Cidade Operária - São Luis - MA

O Programa de Gestão Territorial é um programa multisetorial do PPA 2008-2011 realizado na 

UEMA, pelo Núcleo Geoambiental. Tem como atividades a sistematização socioeconômica e a 

produção de dados geoambientais.

- MUTIRÃO DA CIDADANIA – Evento de caráter social realizado periodicamente pelo governo 

do Estado do qual a UEMA participa com palestras, cursos e outras ações.

- ARTE NA ESCOLA – Contribuir na formação continuada de docentes, visando o ressignifi-

car do ensino da arte na Educação Infantil e Ensino Fundamental – parceria PLAN.

- PIBEX - Auxiliar financeiramente, estimular e incentivar a participação dos estudantes 

nos projetos de extensão desenvolvidos pela UEMA e aprimorar o processo de ensino 

aprendizagem através do envolvimento de estudantes e professores em situações con-

cretas de ensino e pesquisa viabilizadas pelas atividades de extensão.

- PROJETO UEMA NO CAMPO - é uma ação de extensão universitária que proporcionará aos 

alunos a oportunidade de conhecer e “sentir” a realidade do Estado do Maranhão, ao mes-

mo tempo em que realiza ações em proveito das comunidades e municípios que os rece-

berem. As ações que serão desenvolvidas serão ajustadas entre um representante da 

prefeitura e os coordenadores da equipe do projeto, de forma a atender às reais necessi-

dades da comunidade.

- PROJETO ALFASOL - Alfabetização Solidária. Programa de Alfabetização de Jovens e Adul-

tos nas  áreas de assentamentos rurais

- PROJETO TRANSMISSÃO, SINTOMAS E PROFILAXIA DAS PARASITOSES - Palestras educa-

tivas sobre a prevenção de parasitoses no interior do estado do Maranhão.

- PROJETO RONDON – Capacitação de povoados rurais.

- PROJOVEM - Inserção de jovens no trabalho e inicio a formação técnica e prática dentro 

dos arcos de Agro-extrativismo.

- JOEX – Jornada de Extensão

- SEMCAS – Projeto de capacitação para refinaria Petrobrás.

- PROEXAE INTINERANTE – Divulgação das ações da PROEXAE

- BOMBEIRO MIRIM- Auxílio ao projeto bombeiro mirim na Cidade Operária - São Luis - MA

O Programa de Gestão Territorial é um programa multisetorial do PPA 2008-2011 realizado na 

UEMA, pelo Núcleo Geoambiental. Tem como atividades a sistematização socioeconômica e a 

produção de dados geoambientais.
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Por outro lado o Programa Científico e Tecnológico realiza atividades de difusão científica, cuja 

ações visam criar as condições adequadas à consolidação e ampliação da pós-graduação da 

UEMA, atuando em diversas frentes, a saber: capacitação de docentes, incentivo à produção 

científica, valorização do pesquisador nas normas e resoluções, atração de pesquisadores dou-

tores produtivos, fazer do seminário de iniciação científica da UEMA um modelo no Estado do 

Maranhão, qualificar o periódico multidisciplinar da UEMA a revista “Pesquisa em Foco”, elevar a 

qualidade da pós-graduação lato sensu.

Finalizando o Programa Inclusão Digital atua na formação de profissionais para era digital, ca-

pacitando-os nas áreas de tecnologia da informação, informática. Esta ação na UEMA se realiza 

no campus São Luis e nos Centros de Ensino Superior de Caxias e Imperatriz. Atualmente, se 

encontram em pleno funcionamento com turma implantada no campus de São Luis . 

- Universidade Virtual do Maranhão – UnIVIMA

As realizações da UNIVIMA em 2010 ocorreram principalmente no Programa Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, mediante as seguintes ações: Expansão de Pólos Tecnológicos; Capaci-

tação Tecnológica e Implementação de Pólos Tecnológicos.

Ação Expansão de Pólo Tecnológico tem por finalidade a construção de Pólos, visando à oferta de 

cursos de graduação, técnicos e profissionalizantes. Construíram-se dois pólos sendo um em 

Carolina e outro em São Luis. O pólo de Carolina foi entregue em maio e o da Uema encontra-se 

com a obra finalizada, com a entrega prevista para janeiro de 2011. 

A ação Capacitação Tecnológica executada pela UNIVINA promove a capacitação de jovens e 

adultos nas áreas das ciências, informática e dos processos tecnológicos. Em 2010, foram reali-

zadas as seguintes ações: Cursos de Capacitação na área das Ciências – Iniciação em Biologia, 

Iniciação em Química, Iniciação em Física, Matemática Básica, Auxiliar de Laboratório em Análise 

Química e Química Aplicada – Metalurgia; Cursos de Capacitação na área de Informática; Viva 

Digital e Viva Digital Intermediário; Cursos de Capacitação em Processos Tecnológicos - Proces-

samento de Frutas e Hortaliças, Processamento de Leite e Derivados, Produção de Sabão e Sa-

bonete e Fabricação de produto de Higiene e Limpeza. 

O número de pessoas capacitadas nessa ação do PPA foram 174 professores, cujo público alvo 

são os egressos de escolas públicas, além disso foram atendidas nos Pólos Tecnológicos em 

cursos de capacitação 33.079 pessoas.

No que diz respeito a ação Capacitação Tecnológica realizada pela UNIVIMA se destaca as ativi-

dades desenvolvidas no Centro Estaleiro Escola – CVT e nos Centros de Capacitação Tecnológica 

do Maranhão – CETECMA.

Em todos os programas desenvolvidos, o CETECMA demarcou a especificidade de sua proposta 
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na vinculação educação e trabalho, privilegiando metodologias participativas com base no 

“Aprender Fazendo”, bem como no desenvolvimento de módulos específicos voltados para o 

“Aprender a Empreender”, no que contou com a parceria indispensável do SEBRAE-MA.

Em 2010, foi atendido pelas 10 Unidades Executoras do CETECMA, um total de 29.183 alunos, 

nas três etapas, faltando ainda a IV Etapa a ser concluída que compreendem parte do ano letivo 

dos Centros, através da oferta de 898 cursos de básicos e de capacitação, integrantes de suas 

linhas de execução programática. Esse contingente distribuiu-se em 898  turmas, em três turnos 

de funcionamento.

Entre os Centros destacam-se os de São Luís, Santa Inês, Codó e Caxias, como os que apresen-

taram, até o momento, maior quantitativo de matrículas, embora esse fato dependa mais dire-

tamente da capacidade instalada em cada um deles, do que propriamente da procura por parte 

da comunidade, sempre mais elevada do que os CETECMAs têm condições de absorver.

Finalizando, a ação Implementação de Pólos Tecnológicos pela UNIVIMA possui na atualidade 12 

pólos distribuídos nos seguintes municípios: São Luís, Açailândia, Imperatriz, Santa Inês, Barra 

do Corda, Brejo, Pinheiro, Codó, Caxias, Pedreiras, Porto Franco e Carolina. 

O número de matrículas por Pólo Tecnológico, em 2010, é apresentado a seguir: São Luís (16792) 

Imperatriz (3.901); Açailândia (5.054); Barra do Corda (5.671); Brejo (4.242); Pinheiro (3.899); Codó 

(6.648); Santa Inês (6.662); Caxias (5.989); Pedreiras (4.542).

Outro programa do PPA executado pela UNIVIMA é o de Extensão Universitária. Neste programa 

as atividades são executadas ação Vestibular da Cidadania que objetiva promover a inclusão 

sociocultural e educativa de pessoas com renda de até dois salários mínimos.

Em 2010, destacam-se como principais atividades: o Aulas do Futuro onde foram atendidas 70 

mil pessoas em cursos de reforço escolar; o Viva Digital que instalou 250 laboratórios de infor-

mática objetivando a inclusão digital com a meta de capacitar 50 mil jovens e adultos; o Viva 

Profissional do Futuro que visa preparar 10 mil jovens em diversas áreas, bem como 100  vagas 

para tutores de sala de aula e 10 vagas para supervisores. 
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3.1.7.  Meio ambiente

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA é responsável pelo controle 

e fiscalização da utilização e exploração dos recursos naturais, pela elaboração e aplicação de nor-

mas pertinentes, bem como pela recuperação e melhoria do meio ambiente, enquanto bem de uso 

comum do povo maranhense e essencial à qualidade de vida; .

As ações definidas pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, no PPA 2008-2011, estão estrutura-

das em dois programas, a saber: Gestão da Política Ambiental e Planejamento e Gestão Territorial.

As principais  ações destes programas se referem à gestão dos recursos naturais e flores-

tais; monitoramento e controle da qualidade ambiental; fiscalização, vistoria e licenciamento 

ambiental.

As ações de Educação Ambiental e Gestão das Unidades de Conservação são realizadas no sentido 

de promover mudanças de valores e atitudes nas várias esferas de governo, bem como da socieda-

de civil e a iniciativa privada, para fortalecimento da política socioambiental e de promoção de 

medidas de proteção, recuperação e uso sustentável dos recursos ambientais do Maranhão, pro-

movendo a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento autêntico.

A SEMA está trabalhando na perspectiva de transpor um dos grandes desafios do Governo do Es-

tado, que consiste em compatibilizar a diversidade e investimentos demandadores de política pú-

blica e a preservação dos recursos ambientais com destaque para os recursos minerais, terrestres 

e marinhos. Nesta perspectiva a SEMA vem realizando esforços para fortalecer a Política Estadual 

de meio ambiente e de recursos hídricos de modo compatível aos impactos socioambientais decor-

rentes desses grandes investimentos, públicos e privados.

•  resultados e realizações

Destacam-se, a seguir, as principais realizações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Re-

cursos Naturais , no exercício de 2010.

- Vistorias para renovação das Licenças de Operação – LO nas empresas: Petrobrás Transpor-

tes S.A – TRANSPETRO, Frigorífico do Maranhão – FRIMASA, Quercegen Agronegócios LTDA, 

Silava Lavanderia LTDA, Bertin S.A Viena Siderúrgica, Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio 

de biocombustível e Óleos Vegetais S.A;

- Monitoramento das condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão:  Orla da 

Ilha de São Luís (Ponta d’Areia, São Marcos, Calhau, Olho d´Água, Praia do Meio e Araçagy, 

no total de 567 coletas e 567 análises bacteriológicas. Praias dos municípios de São Luís, São 

José de Ribamar e Raposa (Praia de banho, Panaquatira, Boa Viagem, Raposa, Jussatuba, 

Quebra Pote e Praia da Guia), totalizando 65 coletas e 65 análises bacteriológicas;
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- Emissão de laudos bacteriológicos no interior do Maranhão, município de Codó, para verificar 

contaminação causada por localização de lixo em local inadequado, solicitação feita pelo Mi-

nistério Público com total de 2 coletas e 2 análises bacteriológicas;

- Análises bacteriológicas da Laguna da Jansen, para monitorar o nível de poluição e iden-

tificar todos os pontos de lançamento de afluentes com total de 4 coletas e 4 análises 

bacteriológicas;
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- Análises bacteriológicas dos rios que desaguam na orla de São Luís, para quantificar o grau 

de poluição lançados na orla por intermédio destes rios (Rio Pimenta I, Pimenta II, Jaguare-

ma e Olho de Porco) com 16 coletas e 16 análises bacteriológicas;

- Concessão de autorizações de funcionamento – Licença Provisória (LP)

- Foram concedidas 4.926 licenças para funcionamento dos estabelecimentos que estão com 

situação regular perante os demais órgãos públicos;

- Fornecido 132 laudos de Constatação de Poluição Sonora;

- Realizadas vistorias no Parque Estadual do Bacanga referente ao processo que trata de do-

ação de terreno do Governo do Estado para a Prefeitura de São Luís para construção de 

hospital na Área de Proteção Ambiental do Itapiracó;

- Vistoria na Fábrica Suzano – Mucuri – BA, para obter uma visão geral da empresa desde o 

plantio, passando pela fábrica e a saída da celulose pelo Porto, bem como os projetos sociais 

apoiados pela Suzano, buscando maior conhecimento da equipe multidisciplinar da SEMA 

sobre o empreendimento a ser instalado no Maranhão;

- Vistoria em Santa Helena – APA da Baixada Maranhense, referente ao processo nº 7 

156/2010 de 13/01/2010 que trata da denúncia sobre extração de areia em áreas de cam-

pos inundáveis e fiscalização em olarias nos municípios de Santa Helena e Turilândia;

- Fiscalização sobre pesca predatória durante o período da Piracema;

- Vistoria ao longo do Rio Pericumã – Pinheiro-MA, com objetivo de apreender redes de pescas 

e notificar os responsáveis pelos crimes;

- Realizou Audiência Pública em Icatu – MA, para discutir junto à comunidade a importância e 

as alternativas de uso sustentável e proteção do Rio Itatuaba;

- Realizou Audiência Pública sobre Unidades de Conservação na Assembleia Legislativa 

do Maranhão – ALEMA, sobre a construção do Hospital Público no Parque Estadual do 

Bacanga;

- Realizou Audiência Pública sobre o Código de Meio Ambiente de São Luís, apresentação das 

propostas para o Projeto de Lei do Código Municipal de Meio Ambiente de São Luís;

- Vistorias técnicas nos municípios de Balsas, Loreto e Sambaíba para análise de EIA-RIMA de 

13 fazendas da região;
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- Realizou 3 Audiências Públicas sobre o Terminal Portuário do Mearim, para tratar do proces-

so de Licenciamento ambiental da área de granéis líquidos do Terminal Portuário do Mearim 

(TPM), apresentar a concepção do projeto, discutir o EIA-RIMA, bem como esclarecer dúvidas, 

acolher críticas e sugestões, objetivando a avaliação  da viabilidade ambiental do empreen-

dimento; 

- Vistoria técnica na APA do Maracanã com objetivo de elaborar parecer técnico para conces-

são de licença da piçarra.



3.2. EIxO dO dESEnVOLVIMEnTO SOCIAL 

3.2.1.  saúde e saneamento

A Secretaria de Estado de Saúde vem contribuindo com o seguinte desafio:: “governar é cuidar das pesso-

as” ao promover a qualidade de saúde pública, o atendimento humanizado ao cidadão, amparar e acom-

panhar as ações de saúde dos municípios e proporcionar apoio técnico e financeiro para o desenvolvi-

mento de programas e projetos. As áreas principais de atuação da secretaria são: vigilância, prevenção, 

assistência básica, procedimentos complexos e tratamentos, todas elas visando assegurar os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS).Fundamentada nessa  missão, as estratégias foram materializadas em 

políticas concretas, que se expressam mediante diretrizes e metas, viabilizadas por meio do Fundo Esta-

dual de Saúde (FES).

Dentro dessa perspectiva e visando oferecer aos usuários do SUS uma assistência qualificada dos servi-

ços de saúde de forma integral e universal, bem como  enfrentar o déficit de leitos e da oferta de interna-

ções de média e alta complexidade, deu-se início em 2009 à construção e equipamento de 72 novos hos-

pitais, com investimentos que superam  a casa de R$ 350 milhões. Distribuídos em todo o território 

estadual os novos hospitais estão qualificados da seguinte forma: 64 de 20 leitos e 08 de 50 leitos, os 

quais permitirão uma reestruturação e fortalecimento da atenção básica no Estado, diminuindo a evasão 

de recursos da saúde dos municípios originários e a superlotação dos principais hospitais de urgência e 

emergência da capital, ocasionada, em grande parte, pelo recebimento de pacientes oriundos do interior 

do Estado. 

Dentre os hospitais de 20 leitos, foi inaugurado o do município de Lago do Rodrigues, em junho de 2010. 

A previsão é de que até o início de 2011, todas as novas unidades de saúde estejam equipadas e em pleno 

funcionamento. Estão previstos, ainda pela Secretaria, a construção de 03 hospitais de alta complexidade 

nos municípios de Caxias, Imperatriz e Pinheiro.

Uma das marcas da atual gestão da SES é a construção de 12 Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, 

sendo que 03 já estão em pleno funcionamento nos bairros Cidade Operária, Vinhais e Anjo da Guarda.     

A primeira delas foi entregue em junho de 2010, na área do Itaqui-Bacanga, em São Luís. 

Além dessas unidades hospitalares estão sendo construídas 09 Unidades de Pronto Atendimento – 

UPAs, sendo que 08 em parceria com o governo federal e 02 com recursos exclusivos do tesouro es-

tadual. Convém esclarecer que as UPAs 24h são estruturas de complexidade intermediária entre as 

Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, que em conjunto com estas          

compõem uma rede organizada de Atenção às Urgências. São integrantes do componente pré-hospi-

talar fixo e devem ser implantadas em locais/unidades estratégicos para a configuração das redes 

de atenção à urgência, com acolhimento e classificação de risco em todas as unidades, em conformi-

dade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. 
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A estratégia de atendimento está diretamente relacionada ao trabalho do Serviço Móvel de Urgência 

– SAMU que organiza o fluxo de atendimento e encaminha o paciente ao serviço de saúde adequado 

à situação.

O Programa Saúde é Vida é considerado um dos mais expressivos e tem como objetivo oferecer aos 

usuários do SUS uma assistência qualificada dos serviços de saúde de forma integral e universal. O 

mesmo é composto pelas ações de expansão da rede assistencial do SUS; reforma de unidades de 

saúde e funcionamento de unidades assistenciais de saúde própria  que mobilizou, em 2010, recur-

sos da ordem de R$ 381.503.015,00.
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Foram realizados, por meio do FES – Fundo Estadual de Saúde através das Unidades Assistenciais 

de Saúde descentralizadas, cerca de 5.196.512 procedimentos ambulatoriais e hospitalares e se 

constituem no principal instrumento para viabilizar as políticas públicas do sistema de saúde.

Dentro do plano de reestruturação da saúde, o governo estadual, por meio da Secretaria de Saúde, 

deu início a um audacioso programa de reforma e ampliação de unidades de saúde estaduais situa-

das em São Luís, capital do Estado. Fazem parte deste grupo, o PAM Cidade Operária e o PAM Dia-

mante, sendo que este último está sendo transformado em um Ambulatório Médico Especializado 

(AME), que oferecerá exames e diagnósticos de alta complexidade.

Junte-se a esses o Hospital Carlos Macieira (antigo IPEM), unidade de referência dos servidores pú-

blicos estaduais, que também está passando por uma grande reforma para atender a serviços de 

alta complexidade, assim como a implantação do Centro de Referência do Idoso e Hospital “Dia” para 

os pacientes da terceira idade. Também estão sendo feitos investimentos no antigo Hospital Riod, 

em São Luís, que ao ser inaugurado receberá o nome de Centro Especializado de Atendimento ao 

Estudante, porque prestará atendimento resolutivo aos alunos da rede de ensino fundamental e 

médio.

Além da construção dos hospitais, o governo estadual adquiriu equipamentos, renovou a frota de 

ambulâncias, comprando veículos equipados com armários, compartimentos de acondicionamentos 

diversos e assentos ao acompanhante e atendente, além de dispositivos porta-soro e corrimão de 

segurança. Das 150 ambulâncias adquiridas pelo governo estadual, 90 foram destinadas ao interior 

do Estado para atuarem como suporte na realização de simples remoções.

Foram adquiridas ainda e encaminhadas para as unidades regionais mais 10 ambulâncias UTIs móveis, 

equipadas com monitor cardioversor; respiradores; bomba de infusão; oxímetro de pulso; pranchas para 

imobilização; colares cervicais; kit parto; kit queimaduras; material de pequena cirurgia; ambus adulto e 

infantil; tensiômetros; sistema de oxigênio; incubadora para transporte de recém natos; soros; aspirador 

de secreções; material para venoclise superficial e cateterismo profundo; material de curativo; material 

para traqueostomia; material para drenagens e sondagem; sistema portátil de oxigênio; sistema de ilumi-

nação especial; cintos em todos os bancos e macas; todos os medicamentos usados em UTI; inalador 

portátil e talas para imobilização de membros. 

Também integram a lista dos investimentos realizados duas ambulâncias (unidades equipadas com ma-

terial de atendimento pré-hospitalar), que foram doadas ao Corpo de Bombeiros do Maranhão para         

fazerem resgate, combate a incêndio e transporte de enfermos. A frota do Estado ganhou ainda mais 23 

troller; oito camionetes; três camionetes hillux 4x4 e treiller para transportar dois hospitais de campanha 

de 12 leitos, que possuem ainda ar-condicionado e gerador.    

Em 2010, outra situação crítica que mereceu uma ação efetiva do governo foi à ampliação de 62 leitos de 

UTIs neonatais em seis meses, o que representa uma média de 10 leitos de UTI neonatal/mês, nos mu-

nicípios de São Luís e Imperatriz. Referência em gestação de alto risco, a Maternidade Marly Sarney, em 

São Luís, teve sua capacidade instalada ampliada em mais seis leitos mãe-canguru. Mantém atualmente 
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20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e 20 leitos de Unidade de Cuidados Intermediá-

rios (UCI), além do centro cirúrgico, no Hospital Juvêncio Matos.

O Programa Assistência Farmacêutica viabilizou o atendimento a 176.117 pacientes com medicamentos 

especializados, superando a meta inicialmente prevista de 156.000 pacientes e mobilizou recursos no 

montante de R$ 33.234.751,00.

O Programa Prevenção, Atenção e Vigilância em HIV/AIDS e outras DST vem combatendo a endemia/

epidemia das DST/HIV/AIDS. Para isso, segue a lógica do SUS. Atualmente, 14 municípios com Plano de 

Ações e Metas (PAM) recebem incentivos, fundo a fundo do Ministério da Saúde, sendo que a rede de 

atendimento está assim configurada: 14 Serviços de Atendimento Especializado (SAE), 14 Centros de Tes-

tagem e Aconselhamento (CTA), 14 Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM) e 24 maternida-

des/instituições capacitadas para a assistência à parturiente portadora do HIV e seu recém-nascido. 

Além disso, o programa mantém parcerias com Organizações Não Governamentais, aumentando assim 

a cobertura no Estado. Foi aplicado nesse programa um montante de R$ 1.111.790,00 com a disponibili-

zação de insumos estratégicos aos municípios.

Considera-se ainda como realizações significativas os resultados da programação Pactuada Integrada 

(PPI/MA), considerada como instrumento de planejamento das ações de média e alta complexidade am-

bulatorial e hospitalar, resultante do processo de negociação bipartite e de critérios que garantam a dis-

tribuição igualitária dos recursos de custeio do SUS.  Em 2009, com a renovação da composição dos mem-

bros da Comissão Intergestora Bipartite – CIB, novos tetos financeiros para financiamento das ações de 

média e alta complexidade dos 217 municipais foram realinhados e pactuados. Atualmente, o teto finan-

ceiro de média e alta complexidade do Estado é em torno de R$ 706 milhões, sendo que a maior parte 

deste recurso está sob a gestão descentralizada dos municípios.

O Programa Segurança Alimentar e Nutricional  tem o objetivo de articular, executar e acompanhar as 

ações de segurança e vigilância alimentar e nutricional. Dentre as ações que estão sob a responsabilidade 

da SES, figuram Leite é Vida e Leite Especial, cuja finalidade, respectivamente, é: viabilizar a distribuição 

de litro de leite tipo C, diariamente, para crianças de 0 a 6 anos e gestantes com risco nutricional e desnu-

tridas  e a distribuição de leite especial, em lata, de acordo com prescrição médica para crianças com into-

lerância e/ou alergia alimentar. O quadro 17 apresenta as metas alcançadas em 2010 e, no período 

2007/2010, por produto das ações.



Quadro 17 - Principais produtos obtidos com estas ações pelo Programa segurança alimentar

*até setembro 2010               **até novembro 2010

•  Área de Saneamento

No Brasil, o acesso universal aos serviços de água e esgoto está amparado de forma implícita e explí-

cita em várias legislações, inclusive de áreas afins, como recursos hídricos, ambiente, saúde pública, 

defesa do consumidor e desenvolvimento urbano. Por outro lado, a lei n° 11.445/07, que estabelece as 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, é taxativa, ao definir a universalização como princípio 

fundamental da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que inclui a gestão dos resídu-

os sólidos e drenagem urbana.

Quanto às legislações das áreas correlatas ao saneamento básico, é implícita a exigência ou recomen-

dação de universalização dos serviços de água e esgoto.

As novas diretrizes nacionais e a Política Federal prevista na Lei 11.445/2007 impõem novos desafios 

para o setor no Brasil e notadamente no Estado do Maranhão, onde somente 50% da população, in-

cluindo a rural, têm acesso à água potável. Nas áreas urbanas, 85% da população do Estado é atendida. 

No esgotamento sanitário a situação é mais grave, pois menos de 10% da população do Estado tem 

acesso aos serviços de coleta e tratamento do esgoto. O desafio é alcançar uma das metas estabeleci-

das pelas Nações Unidas da qual o Brasil é signatária qual seja: a universalização dos serviços de água 

e esgoto.

O Governo do Estado sabe da importância do acesso aos serviços de saneamento básico como condição 

necessária à dignidade da pessoa humana e, particularmente, à sua sobrevivência. A participação do 

indivíduo na atividade econômica e social depende de uma vida saudável. Para tanto, é fundamental o 

acesso ao saneamento básico, tal como à moradia, à saúde e à educação.

Diante desse desafio, o Governo do Estado do Maranhão executa 02 programas: Universalização do 

Abastecimento D’Água e Universalização do Esgotamento Sanitário, que são executados pela Secre-

taria Adjunta de Saneamento, ligada à Secretaria de Saúde e à Companhia de Saneamento Ambiental 

do Maranhão – CAEMA, com os seguintes resultados em 2010;

- Quanto ao Programa Universalização do Abastecimento de Água, foram ampliados os Sistemas 

de Abastecimento de Água dos municípios de Paulo Ramos, Montes Altos, Benedito Leite, Presi-

dente Dutra, São João dos Patos, Monção, São Luiz Gonzaga, Lago do Junco, Bom Jardim, Cajapió, 
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Ações Produto Unidade de Medida Realizado 2010 Realizado de 
 2007-2010 

Leite é Vida Litro de leite distribuído Litro 8.429.305* 40.989.051 

Leite Especial Lata de leite distribuída Unidade 44.054** 130.653 
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Lago Verde e Graça Aranha, que beneficiam 45.491 famílias. Para o Sistema de Abastecimento de 

Água de São Luís, foi concluído o projeto básico e contratado o projeto executivo do trecho de 

Perizes da adutora do ITALUIS. Além disso, foram recuperados e ampliados os poços profundos 

do Paciência e Sacavém, com investimentos da ordem de 3,6 milhões;

- No nível do Programa Universalização do Esgotamento Sanitário deu-se prosseguimento às 

obras do programa de despoluição das praias de São Luís com a recuperação da Estação Eleva-

tória de Esgoto Pimenta, interceptores e da Estação Elevatória de Esgoto Iemanjá e recuperação 

das Estações de Tratamento de Esgoto do Bacanga e do Jaracati. Além disso, foi implantado em 

Barreirinhas o sistema de esgoto sanitário que beneficia 10.071 famílias do município.

3.2.2.   segurança Pública

A solução para a complexa e desafiadora questão da segurança exige uma efetiva atuação do governo do 

estadual, no sentido de  promover o envolvimento dos diferentes órgãos governamentais,  em todos os 

níveis de poder e diferentes instâncias de governo, bem como  de entidades privadas e da sociedade civil.

Dentro deste contexto, a Secretaria de Segurança Pública, órgão coordenador do Sistema Estadual de 

Segurança Pública, vem desenvolvendo medidas que visam integrar e aperfeiçoar a atuação dos demais 

órgãos integrantes do Sistema, num enfoque de mútua colaboração.

No ano de 2010, a atuação da Segurança Pública foi orientada no sentido de dotar o setor das condições 

básicas de funcionamento, atuando, principalmente, em três grandes ações, a saber:

- Ações de Valorização do Profissional da Segurança Pública, com o objetivo de favorecer a auto es-

tima, prevenir comportamento inadequados e aumentar o nível de saúde física e mental das pro-

fissionais da Segurança Pública.

- Ações da Ampliação e Modernização do Sistema de Segurança, objetivando aparelhamento, des-

centralização e modernização das ações do Sistema de Segurança.

- Ações de Prevenção, Controle e Participação Social realizadas a partir de projetos específicos que 

objetivam prioritariamente fortalecer as ações de controle e participação social e a implementação 

de ações do poder público, integradas com agentes da sociedade civil de modo a promover a cida-

dania nas áreas da maior vulnerabilidade social.

•  Valorização do Profissional de Segurança

O Quadro 18 apresenta as atividades relativas à valorização dos profissionais de segurança no exercício de 2010. 

Neste ano, foram capacitados 1.630 profissionais, envolvendo investigadores, peritos, bombeiros e outros.



Quadro 18 - valorização e Capacitação dos Profissionais de segurança

Fonte: secretaria de estado da segurança Pública – ssP/Ma

•  Ampliação do Sistema de Segurança

Para Ampliação Modernização das Instituições de Segurança Pública e do Sistema Prisional foram utili-

zados, em 2010, recursos da ordem de R$ 21 milhões para obras e instalações diversas, visando adequar 

as unidades físicas com infraestrutura apropriada para o exercício das funções de segurança. O Quadro 

19 apresenta os investimentos realizados no setor em 2010.
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Cursos Realizados em 2010 Público-alvo 
Total de 

Servidores 
Capacitados 

Curso de Formação Profissional Investigadores e Peritos 113 

Cursos de Formação Continuada Profissionais de Segurança 399 

Cursos sobre Direitos Humanos Policiais Civis, Militares e Bombeiros 400 

Curso de Segurança Pública Policiais Civis, Militares, Bombeiros e Guardas Municipais 500 

Curso de Tiro Defensivo na Preservação 
da Vida Municipal Policiais 200 

Subtotal - 1.630 

 



Quadro 19 - ampliação e Modernização do sistema de segurança do Maranhão em 2010

•  defesa do Cidadão (Prevenção à Violência)                       

As ações de Defesa do Cidadão estão sendo executadas mediante implantação de projetos especí-

ficos, voltados para as áreas de maior incidências, como forma de prevenção e enfrentamento à 

violência e à criminalidade. Destacam-se a seguir os principais projetos em execução:

Projeto Jovens Construindo a Cidadania - o referido projeto tem o propósito de desenvolver ativi-

dades e ações de prevenção da criminalidade e da violência e estimular o exercício da cidadania 

entre os jovens nos municípios localizados na área metropolitana de São Luís. Adolescente.  O 

projeto está em execução, 346 escolas das redes de ensino estadual, municipal, comunitária, in-

cluindo universidades estão sendo atendidas, o que correspondente a 90% da meta prevista. Os 

recursos são provenientes de convênio no valor de R$ 702.625,18 (setecentos e dois mil e seiscen-

tos e vinte e cinco reais e dezoito centavos).

Projeto Proteção de Jovens em Território Vulnerável - este projeto atende a 400 adolescentes e 

jovens na faixa de 15 a 24 anos, expostos à violência  doméstica e urbana, regularmente matricu-

lados na rede pública de ensino. Os adolescentes e jovens escritos no projeto recebem uma bolsa 

no valor de R$ 100,00  (cem reais cada). Recurso total do projeto R$ 969.320,00 (novecentos e ses-

senta e nove mil e trezentos reais). 

Projeto Esporte sem drogas - este projeto tem o objetivo de desenvolver atividades de combate à 

criminalidade e à violência, através de realização de palestras sobre a prevenção do uso de drogas 

em várias escolinhas de futebol nos municípios da área metropolitana de São Luís. Recursos do 

projeto: R$ 655.236,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais). Serão 

atendidos ao todo 7.200 jovens e adolescentes.

Potencialização do grupo Especial de Apoio às escolas - GEAPE com recursos financeiros de R$ 

262.934,00 (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e trinta e quatro reais). Este projeto 

tem o objetivo de ampliar e consolidar o trabalho do GEAPA junto às escolas públicas e comu-

nitárias na Área Metropolitana de São Luís, visando reduzir os índices de ocorrências/violên-
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Obras Valor 

Construção, Reforma e Ampliação de Presídios 17.275.978,93 

Reforma de Delegacias 2.831.078,75 

Construção de Delegacias e Posto da PM 389.010,21 

Construção de Delegacia e Quartel da PM 1.106.785,51 

Total R$ 21.602.853,40  
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cia/abusos de substâncias psicoativas nas escolas e em suas imediações, com meta de aten-

dimento para 385 escolas.

Expansão do Programa Educacional de resistência às drogas e à Violência - PROERD com recur-

sos de R$ 1.584.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil reais). Este projeto tem o 

objetivo de expandir as atividades de prevenção primária ao abuso de drogas e redução da violên-

cia entre jovens, com meta de atendimento de 1.120 alunos durante o ano.

3.2.3.  educação

•  Política Setorial

No ano de 2010, o Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação 

– SEDUC, obteve importantes conquistas para a educação maranhense. Entre estas, destacam-se 

a nomeação dos aprovados em concurso público para professor e a contratação de aproximada-

mente 12.500 professores para atender a uma demanda reprimida.

Outro resultado que traduz avanços na qualidade da educação desenvolvida pelo Estado refere-se 

à elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. O Maranhão foi o estado que 

mais cresceu, de acordo com o Ministério da Educação.

Esse indicador mede a qualidade do ensino por meio da ponderação das notas médias de cada 

escola, em Língua Portuguesa e Matemática, na Prova Brasil, com a taxa média de aprovação da 

unidade escolar, para alunos da 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e os resultados do SAEB 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica).

Convém observar que os resultados pontuados acima resultam de um conjunto de ações que, con-

forme compromisso do Governo do Estado, visam à diminuição das desigualdades sociais e à pro-

moção do desenvolvimento econômico sustentado para a promoção da justiça social.

Para tanto, a SEDUC adotou ações estratégicas, tanto na realização dos programas, projetos e 

atividades de rotina, que visam ao melhor desempenho do cotidiano escolar, quanto no empenho 

em relação ao desenvolvimento de ações macro, cujos resultados interferem, de forma acentuada, 

na qualidade dos serviços educacionais ofertados à população maranhense.      

Nesse sentido, a SEDUC, em 2010, instituiu a Coordenação Estadual do Plano de Ações Articuladas 

– PAR - Plano de Metas, instrumento que é parte integrante do compromisso Todos pela Educação. 

O PAR estrutura as ações educacionais em 04 dimensões:

Dimensão 1 – Gestão Educacional;

Dimensão 2 – Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar;
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Dimensão 3 – Práticas pedagógicas e Avaliação;

Dimensão 4 – Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos.

O Plano de Ações Articuladas é, pois, um instrumento gerencial e financeiro de fundamental im-

portância para o desenvolvimento das políticas de educação do Estado.

Em referência à gestão educacional, por exemplo, a SEDUC implantou, em novas escolas, instru-

mentos gerenciais, tais como o Sistema Integrado de Administração de Escolas Públicas – SIAEP, 

uma ferramenta de apoio a toda comunidade educacional – professores, alunos, técnicos e admi-

nistrativos, disponibilizando informações relevantes como boletim, histórico escolar, horários de 

aula de professores e alunos, acompanhamento de carga horária de disciplinas, cadastro de notas, 

situação disciplinar de alunos bem como acesso a todos os dados pertinentes ao ensino. 

Convém afirmar que, para a execução das ações educacionais no exercício de 2010, a SEDUC contou com 

a parceria do Ministério da Educação, por meio do FNDE e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 



da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ofertando educação bá-

sica em todos os 217 municípios maranhenses, com 513.869 alunos matriculados na rede estadual, con-

forme dados do Censo Escolar de 2010, como mostrado no Quadro 19.

Quadro 19 - Matrículas na educação básica – em 2010 (rede estadual), Maranhão /brasil

Fonte: Censo escolar - sedUC/educacenso-ineP/MeC

Em resumo, 2010 foi um ano de importantes avanços na consolidação das diretrizes e metas da política 

educacional do Estado do Maranhão, sobretudo quanto à construção das bases para a melhoria dos indi-

cadores educacionais, reconhecendo-se que, para reduzir as desigualdades sociais, o acesso e permanên-

cia na escola devem ser assegurados a todos. Com qualidade, contudo, de modo a contribuir para a for-

mação do cidadão e o exercício pleno de sua cidadania.

•  realizações e resultados

- Gestão do Sistema Educacional

A grande novidade implementada pela SEDUC para a gestão do sistema educacional do Estado foi 

o lançamento do Programa de Modernização do Sistema de Ensino Público do Estado do Mara-

nhão – PROMSE, que se apresenta como forma viável, eficiente e eficaz para o alcance de resulta-

dos e a modernização da gestão educacional. O Programa está dividido em três grandes projetos, 

a saber: Projeto de implantação do Sistema Integrado de Administração das Escolas Públicas – 

SIAEP/MA, em 57 municípios do Estado; Digitalização do Acervo das Escolas e Levantamento Si-

tuacional da Escola – LSE (FNDE/SEDUC).

O Programa de Modernização traz metas claras e alcançáveis, o que o diferencia e permite alcance 

de resultados, trazendo consigo benefícios a exemplo de: facilidade na formulação e implantação 

de novas políticas públicas educacionais; agilidade no fluxo de processo e de informações técnicas 

e gerenciais entre os pontos finalísticos, as UREs e a sede da SEDUC; controle de todos os dados 

referentes ao corpo discente, docente e administrativo das escolas, das UREs e da Sede; efetivo 

acompanhamento das atividades do corpo docente, durante o ano letivo; visão unificada da rede 

ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO MATRÍCULA INICIAL 

Educação infantil creche 57 

Educação infantil pré-escola 23 

Ensino fundamental 178.513 

Ensino médio 281.007 

Educação especial - escolas exclusivas 1.075 

Educação de jovens e adultos 39.726 

Educação profissional 183 

Educação indígena (pré-escola, ensino fundamental, médio e EJA) 13.285 

Total 513.869 
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física e, finalmente, a inclusão digital mais célere para alunos, professores e corpo administrativo 

das escolas e UREs.

- Valorização do Profissional da Educação

Aqui se destacam a realização de concurso público para 5.320 professores da rede estadual de 

ensino ainda em 2009 e nomeação em 2010.

Ressalta-se, ainda, a contratação, por meio de processo seletivo meritório, de aproximadamente 

12.500 professores para atender ao ensino regular e 886 para a educação indígena.

Instalação do Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente do Maranhão e realização da “For-

mação Continuada em Rede” para todos os professores da rede estadual do Ensino Médio e Edu-

cação de Jovens e Adultos, contemplando a todos os 217 municípios e, aproximadamente, 12.226 

professores.

Revisão e implementação, junto com o sindicato da categoria, do Estatuto do Magistério e Plano de 

Cargos, Carreira e Salários.

- Infraestrutura física e pedagógica

Garantindo a execução do “Projeto Construir” e o “Foco na Escola”, lançado pelo Governo do Estado 

em 2009, atingiram-se os seguintes resultados:

- Construção de 131 novas unidades escolares que irão beneficiar diretamente 58.700 alunos;

- Reforma de 196 unidades escolares, das quais 120 já se encontram concluídas;

- Conclusão da construção de 05 novas bibliotecas Farol da Educação e 05 ainda em andamento;

- Reforma de 46 bibliotecas Farol da Educação, sendo que 27 encontram-se concluídas e 19 

em andamento;

- Construção de 04 Centros de Formação, nos municípios de Açailândia, Codó, Imperatriz e Pinheiro;

- Distribuição de 2.506 laptops para uso dos alunos como ferramenta pedagógica, benefician-

do as Unidades Regionais de Educação de São Luís, Codó e Caxias;

- Alfabetização de 17.809 alunos pelo Programa Alfa e Beto;

- Alfabetização de, aproximadamente, 100.000 pessoas pelo Programa Brasil Alfabetizado –  

Ciclo 2009 e, em processo de alfabetização – Ciclo 2010, de mais 105.517 pessoas;
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- Oferta de Transporte Escolar para aproximadamente 9.094 alunos, seja de forma direta ou 

por meio de celebração de convênios;

- Atendimento a 1.432 escolas e 508.119 alunos, com alimentação escolar.

3.2.4.  esporte e Juventude

•  Política Setorial

A Secretaria de Estado de Esporte e Juventude – SESPJUV tem sua  área de atuação em dois seg-

mentos , a saber: a primeira é o esporte, em suas manifestações de educação, de rendimento e de 

lazer como instrumento de transformação do homem no mundo contemporâneo. O outro segmen-

to é o da juventude,em seus aspectos inclusivos, utilizando-os como instrumentos de desenvolvi-

mento social.

A sua missão é desenvolver políticas públicas de Estado que possibilitem o desenvolvimento so-

cial, por meio de ações relativas ao esporte, ao lazer e ao protagonismo juvenil.

Destacam-se como principais realizações no ano de 2010 os seguintes programas:

Programa Excelência no Esporte - este projeto tem como objetivo implementar ações que visem 

melhorar o desempenho dos atletas maranhenses em competições locais e nacionais, bem como 

desenvolver o esporte educacional nos municípios mediante a realização de competições esporti-

vas e atividades pedagógicas. Este programa contempla 05 ações: Manutenção dos Espaços de 

Desporto e Lazer, Apoio às Federações e Ligas Esportivas, Capacitação e Atualização Técnica em 

Desporto, Promoção e Apoio ao Desporto Educacional, Construção, Ampliação e Reforma de Insta-

lações Esportivas.

Programa Juventude com Vez e Voz - este projeto tem por objetivo promover a informação e a 

formação profissional dos jovens, possibilitando a inserção no mundo do trabalho, bem como fo-

mentar a articulação das políticas públicas para esta faixa etária.

Dentro desta perspectiva, foi observada a evolução dos respectivos indicadores dos programas ci-

tados, evidenciando um avanço significativo nos resultados alcançados, conforme apresentado no 

Quadro 20.
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Quadro 20 - indicadores do Programa excelência no esporte no período de 2007/2010

Fonte: secretaria de esporte e Juventude /Ma

Indicadores de Resultados dos Programas 2007 2008 2009 2010 

Taxa de alunos inscritos nas competições 
escolares 4,0 4,3 4,5 5,0 

Taxa de atletas federados assistidos 2.575 4.650 5.500 6.000 

Número de jovens atendidos - - 13.050 23.052 

 

 

A principal meta para os próximos anos é estruturar o esporte maranhense para que o Estado possa 

aproveitar as oportunidades criadas pela Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, ambas a se-

rem realizadas no Brasil.
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 Outra importante política diz respeito à qualificação dos nossos jovens para que os mesmos possam se 

inserir no processo de desenvolvimento que o Estado está se estruturando para receber, momento em 

que acontecerão altos investimentos tanto na indústria como no comércio local.

•  realizações em 2010

O ano de 2010 foi marcado por grandes desafios e enfrentá-los foi a nossa missão, sem esquecer que a 

comunidade desportista e a juventude depositaram enorme confiança em nosso trabalho.

O primeiro desafio foi o de articular, em pleno ano eleitoral, as novas propostas para o esporte, fato este 

que culminou com a realização da III Conferência Estadual do Esporte do Maranhão, atividade que se 

consagrou exitosa com a realização de 45 conferências, sendo 41 municipais, 2 regionais e 2 livres, com 

aproximadamente 5.000 desportistas mobilizados de diversos segmentos da sociedade civil e do Poder 

Público. Este cenário foi resultado de um esforço conjunto das ações do Ministério do Esporte, Governo do 

Estado e Prefeituras.

Outra grande realização foi a participação de 32 Delegados Maranhenses na III Conferência Nacional do 

Esporte, que foi realizada em Brasília, no mês de junho, quando discutiram e formularam as propostas 

para as Políticas Públicas contempladas no Plano Decenal do Esporte e Lazer (2011-2020), com o objetivo 

de colocar o Brasil em cenário de pleno desenvolvimento.

                      III Conferência Estadual do Esporte – Autoridades                            III Conferência Estadual do Esporte - Participantes

 

Outros desafios vieram. Dentre eles destacam-se os XXXVIII Jogos Escolares Maranhenses (JEMs 2010) que 

foram realizados em três etapas – Metropolitana, Regional e Estadual, envolvendo cerca de 40.000 (quaren-

ta mil) atletas de 58 municípios, sendo considerado o maior JEMs de todos os tempos, em termos de abran-

gência. A evolução da abrangência dos JEMs no período 2007/2010 fica evidenciada no Quadro 21. Observa-

-se que no período do Governo, ampliou-se o número de escolas participantes no período 2007/2010, 

triplicou-se o número de municípios envolvidos e dobrou-se o número de atletas participantes.
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Quadro 21 – Metas alcançadas com jogos escolares estudantis no período 2007/2010

Fonte: secretaria do esporte e Juventude - sesPJUv

Abertura JEMs – Escolas

Destacam-se ainda na área da juventude implementação do PROJOVEM TRABALHADOR, contemplando 

8.000 jovens maranhenses e o PROJOVEM URBANO, contemplando 15.052 jovens maranhenses. Os dois 

programas são do Governo Federal em parceria com o Governo do Maranhão e têm como objetivo a for-

mação profissional dos jovens, possibilitando-lhes a inserção no mundo do trabalho.

3.2.5.  Habitação

A política pública de habitação integra o eixo do desenvolvimento social do Estado e está orientada 

para a integração urbana de assentamentos mediante ações de urbanização e regularização fun-

diária, bem como a promoção de melhorias habitacionais assim como provisão e produção de ha-

bitações, visando reduzir o déficit habitacional.

A Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano tem a finalidade de formular, implementar, 

coordenar , acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar as políticas públicas, programas e ações 

voltadas para o desenvolvimento urbano, notadamente nas áreas de habitação através do Progra-

ma de Habitação Cidadã, que contempla ações de construção de casas na zona rural e urbana com 

o objetivo de reduzir o déficit habitacional da população de baixa renda do Estado.

Jogos Escolares Estudantis - JEMs 2007 2008 2009 2010 

Nº de escolas participantes 188 190 231 260 

Nº de municípios envolvidos 18 19 25 58 

Nº de alunos / atletas 20.000 22.000 35.000 40.000 

 



Na área habitacional urbana, o Governo vem trabalhando de modo a atenuar o déficit desse setor 

que tem atingido as camadas mais carentes da população maranhense. Exemplo disso é o PAC - 

Rio Anil, um projeto de transformação social que visa uma urbanização integrada dos bairros da 

Cambôa, Liberdade, Fé em Deus, Monte Castelo, Alemanha, Ivar Saldanha, Vila Palmeira e Barreto, 

localizados à margem esquerda do Rio Anil. Esta ação consiste em um esforço conjunto dos gover-

nos Federal e Estadual, que está possibilitando a construção de 2.720 unidades habitacionais e 

realocação de famílias que vivem em sub-habitações, bem como promoverá melhoria de 7.500  re-

sidências. Serão investidos no projeto aproxidamente R$ 313,1 milhões. No total, beneficiará cerca 

de 13 mil famílias, ou seja, cerca de 60 mil pessoas.

O PAC Gestão foi iniciado em abril de 2009, a nova versão do Projeto, foi sistematizada neste exer-

cício e consiste numa série de inovações, tais como: a reforma e ampliação do teatro Padre Haroldo 

no bairro da Liberdade; a criação de espaços de lazer nos condomínios; a construção de casas às 

famílias contempladas com melhorias habitacionais, mas que as residências não comportam be-

nefícios devido à questão estrutural. A Avenida Contorno do Rio Anil ganhará um elevado que dará 

maior fluidez ao trânsito de São Luís.

A Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID realizou, em 2010, um conjunto de 

obras de infraestrutura que fortalece a economia e gera milhares de empregos além de melhorar a 

vida da população maranhense mediante a implementação de obras de saneamento básico, urba-

nização, habitações planejadas, regularização fundiária, capacitação e acompanhamento social. 

Nesse sentido destacam-se as seguintes realizações da SECID:

- Aplicação de cerca de R$ 313,1 milhões, para construção de 228 unidades habitacionais no 

bairro da Cambôa e 224 no Monte Castelo;

- Realização de melhorias em 2.726 unidades habitacionais no bairro da Cambôa e Liberdade 

e início de construção de uma avenida composta de um viaduto de 900 metros que margeia 

o Rio Anil e será edificada como forma de elevado;

- Regularização fundiária de 6.000 famílias;

- Em fase de inclusão um prédio com 14 blocos de apartamentos, no Bairro Bom Milagre e com 

previsão de entrega para 60 dias;

- Construção de 02 conjuntos habitacionais no Bairro Fé em Deus, sendo 01 com 12  e outro 

com 14 blocos de apartamentos, utilizando 70% da matéria-prima local, gerando cerca de 

3.000 empregos;

- Construção de 7.000 unidades habitacionais na zona rural e urbana com recursos da ordem 

de R$ 12 milhões oriundos do Fundo de Combate à Pobreza - FUMACOP, contemplando as 

famílias com moradias de taipas cobertas de palha, assegurando o direito de uma habitação 
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digna de tijolo e telha, através do Viva Casa, Moradia com Dignidade, beneficiando 55 muni-

cípios;

- Inclusão social e ressocialização das famílias beneficiadas pelo PAC - Rio Anil através do 

Projeto Novos Alicerces, com ações através do Centro de Inclusão Produtiva, investindo na 

qualificação do público-alvo;

- Concessão de subsídios pelo Governo Federal com contrapartida estadual através do Pro-

grama de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, com o objetivo de oferecer acesso 

à moradia adequada aos cidadãos de baixa renda, beneficiando os seguintes municípios: Ale-

xandre Costa, Apicum-Açu, Bela Vista, Cândido Mendes, Formosa da Serra Grande, Paço do 

Lumiar, Alcântara, Codó, Pedreiras, Timon, Raposa e São José de Ribamar. Em São Luís, o 

programa está sendo realizado no bairro da Cidade Olímpica e está dividido em 03 conjuntos 

habitacionais: residenciais Estrela Dalva e Maria Aragão I e II. Ao todo estão sendo construí-

das 1.117 casas;

- A SECID retomou as ações do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social - FNHIS em 

articulação com 14  municípios para redefinir  as ações e  construiu  453 unidades habitacio-

nais  beneficiando 2.360 pessoas  em diversas localidades maranhenses, beneficiando muni-

cípios tais como: Açailândia, Água Doce do Maranhão, Aldeias Altas, Barra do Corda, Balsas, 

Codó, Coroatá, Coelho Neto, Chapadinha, Itapecuru-Mirim, Santa Inês, Santa Rita, Tuntum e 

Zé Doca. Esses recursos têm aplicação definida pela Lei, como, por exemplo, a aquisição, 

construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habi-

tacionais, a produção de lotes urbanizados para fins habitacionais, a regularização fundiária 

e urbanística de áreas de interesse social, ou a implantação de saneamento básico, infraes-

trutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas de habitação de interesse 

social;

- Construção de 500 unidades habitacionais isoladas em 14 bairros;

- O Viva Casa viabilizou ações no intuito de garantir a construção de uma unidade padrão de 

no mínimo 37 m² de área construída, sem divisórias internas, na modalidade de autocons-

trução, com o fornecimento do material e da mão-de-obra específica. Ao beneficiário caberá 

a responsabilidade pela mão-de-obra de apoio. Para ampliar os benefícios do programa, o 

Governo do Estado do Maranhão buscou o apoio da União e convênios com órgãos e institui-

ções afins, como a FUNASA, garantindo assim o adequado padrão sanitário das habitações. 

Além disso, o governo firmou parceria com os municípios para a regularização fundiária, al-

guns serviços complementares e reforço à mão-de-obra. O programa foi executado pelo Go-

verno do Estado, através da Secretaria de Estado das Cidades e do Desenvolvimento Urbano 

– SECID, ou por convênios com prefeituras municipais, associações ou outras entidades.    

Foram construídas 522 unidades, beneficiando 11 municípios.
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- Construção da Ponte de Bequimão

- Reconstrução de vias vicinais dos municípios de Bom Lugar e Barreirinhas - Recuperação de 

açudes, barragens,retiradas de entulhos e escombros, terraplanagem com  revestimento pri-

mário;

- Recuperação de açudes, barragens, retiradas de entulhos e escombros, terraplanagem com  

revestimento primário nos municípios da baixada;

- Construção 01 campo de Futebol – Pinheiro.

3.2.6. emprego e renda

•  Política Setorial

A Secretaria Estadual do Trabalho e Economia Solidária – SETRES, tem por missão desenvolver as políti-

cas de geração de trabalho, renda e economia solidária no Maranhão, alinhados aos seguintes objetivos 

estratégicos: 

Assegurar a colocação dos trabalhadores e trabalhadoras no mercado de trabalho; 

Garantir a qualificação profissional compatível com o mercado de trabalho; 

Gerar alternativas de inserção econômica de trabalhadores e trabalhadoras; 

Contribuir para a erradicação do trabalho escravo e degradante no Maranhão; 

Realizar uma gestão compartilhada da política e economia.

O ano de 2010 consolidou posições e estratégias na geração de emprego e renda. Vivemos  um  ano  que  

trouxe  grandes  resultados  para  o  Maranhão. Desempenhos nunca antes alcançados e performances 

dignas de um povo que já passou a pensar e a viver o desenvolvimento. Em 2010, até as profundezas de 

nosso solo resolveram contribuir para a grandeza do momento vivido pelo Estado, brotando riquezas que 

se mostram essenciais no mundo contemporâneo. Aos poucos, o sonho do desenvolvimento deixa sua 

imaterialidade para transformar-se em ação política, ação de gestão, ação de estado. 

A ação política decisiva para este momento teve início na decisão de lutar com bravura pela implantação 

de uma refinaria de petróleo em um Estado sem qualquer tradição na indústria petroquímica. A ação de 

gestão se deu quando todo o conjunto do governo passou a interagir para que essa vitória se concretizas-

se e a ação de estado se consolidou quando esta refinaria foi declarada maranhense. 
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A vinda da maior refinaria de petróleo da América Latina para o Maranhão jogou nossa terra sob a luz dos 

holofotes de investidores de várias partes do mundo, dando a deixa necessária para que novos planos de 

empreendimentos viessem no rastro  deste  colosso  contemporâneo,  dando  início  a  uma  cadeia  de  

novos negócios, novos ares, novo fôlego ao nosso povo, que quer participar desse momento histórico. 

O  maranhense  quer  -  e  tem  procurado  -  a  qualificação  profissional necessária para embarcar nesse 

trem. É neste ponto que a SETRES busca dar contribuição fundamental para nossa população. Somente 

em 2010, mais de 5 mil maranhenses receberam certificados de qualificação profissional em mais de 45 

ocupações, nos 6 setores da Economia. Cursos como pedreiro, eletricista, encanador - para atender à 

Construção Civil. E cursos como inspetor de solda, soldador TIG, soldador MIG e eletricista industrial - para 

atender à indústria crescente. Novos convênios já estão em andamento, para que a explosão da indústria 

petroquímica no Maranhão gere renda e emprego aos maranhenses, com previsão inicial de cerca de sete 

mil vagas de qualificação profissional para moradores  dos  municípios  no  entorno  da  futura  fábrica  do  

melhor  petróleo brasileiro, advindo do pré-sal. 

Pensar e planejar este futuro é fundamental. Alimentar o presente também. Antes mesmo de ter um início 

“físico”, a refinaria já se reflete no número de contratações efetuadas em nosso Estado: mais de 168.122 

maranhenses passaram a trabalhar com carteira assinada este ano no período de janeiro a novembro - 

numa expansão de 10,12%  a mais do mercado em relação ao mesmo período do ano anterior. Performance 

marcante, tendo consolidado o Maranhão como o estado que mais contratou na região Nordeste - em nú-
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meros proporcionais. No ranking nacional, o Maranhão só não teve desempenho melhor que o estado de 

Rondônia, que vive o fenômeno da construção de duas hidrelétricas em seu território. Os dados são do CA-

GED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, que desde 

que passou a ser divulgado, em 1999, nunca havia registrado tal desempenho no Maranhão. 

No setor de Intermediação de Mão-de-Obra da SETRES, representado pelas agências do SINE, uma lenta  

transformação  começa  a  se  desnudar. Transformação que não passa apenas pela nossa equipe de 

atendimento ao trabalhador: transformação que tem passado pela nossa sociedade, que começa a enxer-

gar as agências do SINE como uma mão amiga na hora de procurar um trabalho. Amiga do pedreiro, do 

padeiro, da recepcionista, do engenheiro, do advogado, do médico, dos profissionais de todos os níveis de 

educação. O investimento  em  equipes  de  captação  de  vagas  tem  sensibilizado  nossos empregadores 

para a referência que o SINE quer consolidar em intermediação de mão-de-obra,  na  excelência  em  re-

crutamento,  seleção,  encaminhamento  e colocação de trabalhadores no mercado de trabalho. Esta nova 

consciência do empresariado  fez  nossa  rede  de  agências  atingir  sua  meta  de  captação  e colocação 

ainda no mês de agosto, tendo um resultado 39% maior que o ano anterior. A formação de uma rede de 

divulgação de vagas de trabalho também ajudou a mostrar a importância do serviço prestado pelo SINE 

e reacendeu o interesse e a esperança do trabalhador maranhense em procurar um emprego sem sofrer 

tantos percalços. O interesse reaceso provocou a instalação de novas agências do Trabalho em caráter 

experimental em mais 3 municípios do Estado - além dos 11 já atendidos. E a rede ainda caminha para 

novas expansões. 

Nossas políticas públicas também focaram a juventude, que carrega a “máxima culpa” da falta de experi-

ência e amarga anos de índices negativos de empregabilidade por conta desta exigência crucial. O dilema 

é um círculo vicioso de alcance mundial: como empregar jovens, se eles não têm experiência? E por outro 

lado, se uma oportunidade não lhes for concedida, como lhes legar essa tal experiência? O Programa Viva 

Meu Primeiro Emprego surgiu para preencher essa lacuna  que  atormenta  governos  do  mundo  todo:  a  

juventude  necessita  de políticas específicas para trabalho e renda. A parceria entre o poder público e a 

iniciativa privada levou cerca de 7 mil jovens a viverem a experiência necessária para o mercado de traba-

lho - experiência que foi vivida no campo de aprendizagem e com a capacitação necessária. 

•  resultados e realizações

O ano de 2010 se encerra com grandes resultados, que geram grandes expectativas. Expectativas estas de 

que a curva ascendente do emprego no Maranhão continue apontando para o alto e que nosso tão sonhado 

desenvolvimento se concretize de modo sustentável, economicamente viável e socialmente justo.

O Programa de Qualificação e Promoção do Trabalho - que visa melhorar a empregabilidade, mediante o 

processo de qualificação e/ou requalificação profissional através das ações de intermediação, seguro 

desemprego, capacitação e qualificação - obteve os seguintes resultados:

- 4.960 jovens em 23 municípios do Estado foram beneficiados pelo projeto Viva Meu Primeiro Em-

prego, que procura superar a dificuldade em colocar, no mercado de trabalho, jovens de 18  a 30 
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anos sem experiência profissional registrada na carteira de trabalho, e gerando a oportunidade de 

experiência profissional de forma remunerada, além de possibilitar o acesso dos jovens ao merca-

do formal de trabalho em Empresas atuantes nas seguintes áreas: Comércio, Serviço, Indústria, 

Setor Educacional, dentre outras. 

- Em 2010, no período de janeiro a outubro, a SETRES através do SINE colocou 15.440 trabalhadores 

no mercado de trabalho, tendo captado 16.324 vagas junto às empresas parceiras. Para isso, man-

tém um salão de atendimento ao trabalhador, para que ele se cadastre e concorra às vagas inter-

mediada pelo SINE; e mantém um setor de captação de vagas, que busca empregadores que pos-

sam se tornar parceiros do serviço, oferecendo suas vagas através do SINE. 

- Além dos onze municípios já atendidos pelo SINE (São Luís, Imperatriz, Balsas, Açailândia, Codó, 

Caxias, Santa Inês, Barra do Corda, Bacabal, Pedreiras e Estreito), em três outras cidades, uma 

agência do SINE foi instalada em caráter experimental. São elas: São José de Ribamar, Timon e 

Chapadinha. Em 2011, o serviço  deve  ser  consolidado  e  os  resultados  individuais  desses  mu-

nicípios passarão a ser contabilizados no desempenho estadual;

- Quanto ao Seguro-Desemprego, até novembro foram habilitados 51.743 trabalhadores, sendo que 

46.658 só em São Luís;

- No que tange à qualificação profissional, a SETRES ofereceu cursos de capacitação profissional nas 

mais variadas ocupações e setores da economia. Em 2010, 38 municípios maranhenses receberam 

cursos em mais de 50 ocupações   nos setores: agropecuário, indústria, comércio e serviços. Foram 

oferecidas 5.475 vagas em todo o Maranhão para setores específicos da economia e da sociedade 

(PlanSeqs) e também para territórios do estado (PlanTeQs). 

O Programa de Economia Solidária tem por objetivo fomentar os empreendimentos solidários através de sua ações.

Foram grandes as discussões sobre a Economia Solidária em todo o Brasil, no decorrer de 2010. No Ma-

ranhão não foi diferente. Durante o ano, foram realizadas 6 conferências territoriais sobre o tema, abran-

gendo grupos produtores de EcoSol  de  todas  as  regiões  maranhenses.  As  discussões  regionais  foram 

coroadas com uma conferência estadual e uma nacional, realizada em Brasília, cuja delegação do Mara-

nhão participou ativamente. 

No que tange à comercialização de produtos da EcoSol, uma grande feira estadual foi realizada com o 

apoio irrestrito da SETRES, além de viabilizar a participação de grupos produtores maranhenses na Feira 

Nacional de EcoSol, realizada em Salvador-Bahia. Cerca de 800 grupos produtores em EcoSol foram ma-

peados pela Secretaria Nacional de Economia Solidária. Todos em atividade.

Foi realizado no Dia  Nacional  de  Mobilização  pelo  Combate  ao  Trabalho  Escravo (28/01),  a  SETRES,  

em  parceria  com  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  e Cidadania, promoveu uma programação voltada  

para o tema. Dentre os participantes, estavam representantes do Ministério do Trabalho, da sociedade 
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civil organizada, da Federação de Trabalhadores e Trabalhadores da Agricultura no Maranhão, dentre 

outros. 

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED é uma base estatística para avaliação da 

evolução do mercado de trabalho brasileiro, realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Emite rela-

tórios mensais sobre os mercados por região e por unidade federada. 

De acordo com dados do CAGED, no acumulado de janeiro a novembro de 2010, o Maranhão criou 34.344 

empregos, com um crescimento de +10,12% em relação ao mesmo período do ano passado - o melhor 

resultado para o Estado desde 1999, ano em que o CAGED passou a ser divulgado. Também foi o melhor 

desempenho  proporcional  do  Nordeste  e  a  segunda  colocação  no  ranking nacional, atrás apenas de 

Rondônia - que vive o fenômeno da instalação de duas hidrelétricas no estado. 

Ao longo do ano, os setores da economia que mais contrataram foram Comércio, Construção Civil e Serviços.

3.2.7.  defesa dos direitos da Mulher

A Secretaria de Estado da Mulher – SEMU foi criada pela Lei Nº. 8.559, em 28 de dezembro de 2006, com a 

finalidade de “planejar, organizar, dirigir e controlar planos, programas, projetos e ações que visem à defesa 

dos direitos da mulher maranhense assegurando-lhe uma plena participação na vida sócio-econômica, 

política e cultural do Estado, bem como se articular com setores da sociedade civil e órgãos públicos e priva-

dos para o desenvolvimento de ações e campanhas educativas relacionadas às suas atribuições”.

A SEMU fundamenta sua atuação nos instrumentos legais vigentes no país e no Estado do Maranhão, com 

destaques para a Constituição Federal e Estadual, os acordos internacionais de defesa dos direitos huma-

nos, especialmente, dos direitos humanos das mulheres, como a Declaração e Plataforma de Ação da IV 

Conferência Mundial sobre a Mulher (Beijing, 1995), Convenção para A Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher – (CEDAW, 1979), Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará (1994).  Orienta-se, ainda, pelo Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres (2004).

Para dar cumprimento à sua missão, a SEMU adota como estratégia de gestão a transversalização horizon-

tal, entendida como articulação com os demais órgãos setoriais da esfera estadual para atuarem a partir de 

uma perspectiva que incorpore a dimensão de gênero na suas ações e a transversalização vertical, entendi-

da como a gestão da SEMU junto aos municípios para que estes também atuem incorporando a dimensão 

de gênero em todas as suas políticas setoriais locais. Esta estratégia guarda consonância com o marco re-

gulatório do órgão gestor federal de políticas para as mulheres.

A SEMU participa e contribui com vários conselhos de direitos e de políticas públicas (mulher, criança e ado-

lescente, juventude, pessoa idosa, igualdade racial, segurança alimentar, antidrogas, ciência e tecnologia); 

dos Comitês Estaduais do Programa Territórios da Cidadania; do Programa Nacional de Documentação das 

Trabalhadoras Rurais; do Comitê de Combate à Mortalidade Materno-Infantil; do Comitê de Combate às 
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DSTs/AIDS; da Rede Estadual de Agentes de Capacitação de Servidores da Escola de Governo do Maranhão; 

da Câmara Intersetorial de Políticas Públicas Estadual; do Colegiado da Rede Amiga da Mulher.

O Quadro 22 sintetiza a atuação da SEMU em 2010, apresentando as ações realizadas e seus produtos al-

cançados por meio do Programa de Gestão de Políticas para as Mulheres, cuja efetivação se dá a partir do 

conjunto de ações que integram o PPA 2008-2011.

Quadro 22 - indicadores alcançados pelas ações  do Programa de gestão de Políticas para as Mulheres

Para cumprir as metas definidas para o exercício de 2010, a SEMU contou com um recurso orçamentário 

inicial na ordem de R$ 3.347.102,00 (três milhões trezentos e quarenta e sete mil e cento e dois reais), dos 

quais R$ 2.350.309,00 (dois milhões trezentos e cinquenta mil e trezentos e nove reais) oriundos do tesouro 

estadual e R$ 996.793,00 (novecentos e noventa e seis mil setecentos e noventa e três reais) de convênio 

com órgão federal (SPM/PR).
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Indicadores Previsto 
2010 

Realizado 
2009 

Realizado 
2010 Total realizado 

1. Número de atendimentos realizados 
pela SEMU. 

 
46.991 6.931 10.391 17.322 

2.Número de municípios visitados, 
sensibilizados e assessorados pela 
SEMU para a implantação / 
implementação de políticas para as 
mulheres 

217 35 80 115 

3.Conselho Implantado 10 4 
 8 12 

4.Ação Implementada  
31 78  

75 153 

5.Rede de Proteção Implantada  
4 10  

197 207 

6. Pessoa Capacitada 200 1.976 698 2.674 

7.Número de articulações estabelecidas 
com órgãos governamentais das esferas 
federal, estadual e municipal 

- 8 13 21 

 

 



3.2.8. assistência social e segurança alimentar e nutricional

•  Política Setorial

A Constituição Federal de 1988 colocou a Assistência Social, ao lado da Saúde e da Previdência Social, enquan-

to política integrante do sistema brasileiro de seguridade social. A Assistência Social foi ordenada política pú-

blica, através da promulgação da Lei nº 8.742 de 07/12/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS.

Do ponto de vista jurídico-legal e político-institucional, a LOAS aponta para uma dimensão democrática e civi-

lizatória na afirmação dos direitos sociais e exige a prestação dos serviços assistenciais que sejam inscritos e 

implementados no âmbito das garantias de cidadania sob a vigilância do Estado, cabendo a este a responsa-

bilidade pela ampliação e cobertura dos serviços, programas, projetos e benefícios e pela universalização do 

acesso.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES é o órgão responsável pela coordenação das Polí-

ticas de Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional. Suas ações estão consolidadas no Plano Plu-

rianual/PPA 2008-2011, e estruturadas com base no Sistema Único de Assistência Social/SUAS e no Siste-

ma de Segurança Alimentar e Nutricional/SISAN. 

A Política de Segurança Alimentar e Nutricional constitui outra importante política pública sob a coordenação 

da SEDES, que tem como foco de sua intervenção a garantia do Direito Humano a Alimentação adequada.  Tal 

direito, em 04 de fevereiro de 2010, passou a integrar a lista dos Direitos Fundamentais conforme previsto no 

Art. 6º da Constituição Federal.

No que tange ao Estado do Maranhão, tem-se a LOSAN Estadual, Lei Nº 8.541, de 26 de dezembro de 2006 que 

cria o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN do Estado do Maranhão, com vistas a assegurar 

o direito humano à alimentação, define a composição do SISAN estadual e institui a Superintendência de Ges-

tão das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional – SUSAN, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvol-

vimento Social – SEDES.

Quando da institucionalização do SISAN Estadual, por um lado 69,1% da população do Maranhão apresentava-

-se em situação de insegurança alimentar e nutricional segundo os dados do IBGE 2004. Por outro lado, dos 

217 municípios do Estado, só em cerca de 10 deles existia um órgão gestor e/ou o Conselho de Segurança 

Alimentar e Nutricional, o que se constitui um grande desafio para esta política.

•  resultados e realizações

No exercício de 2010 os resultados alcançados pelo Programa Gestão da Política de Assistência Social e Segu-

rança Alimentar foram satisfatórios, visto que, apesar do déficit orçamentário, do ano eleitoral, que normal-

mente limita a participação de técnicos dos municípios em eventos de caráter estadual, e da insuficiência de 

recursos humanos qualificados, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social superou muitos limites. Os 

resultados estão apresentados no Quadro 23. 
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Quadro 23 - indicadores alcançados pelas ações do Programa gestão da Política de assistência social e         
segurança alimentar

A Proteção Social Básica se realizou por meio da promoção de benefícios, serviços, programas e projetos locais 

de acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos, conforme identificação da situação de vul-

nerabilidade apresentada focando em três direções: serviços sociassistenciais, benefícios eventuais e, com 

destaque, a transferência de renda que proporcionou a geração de receitas orçamentárias às famílias de todo 

o Estado, usuárias dos serviços de fornecimeto de água potável pela CAEMA e energia elétrica pela CEMAR, 

resultante da isenção do pagamento de tarifas de consumo de até 25 m³ de água e 50 Wh média de energia 

elétrica implementados pelas ações VIVA ÁGUA e VIVA LUZ, financiadas com recursos do Fundo Maranhense 

de Combate à Pobreza – FUMACOP, cujos beneficiários foram superiores a meio milhão de famílias. Os recur-

sos aplicados no programa Proteção Social Básica foram realizados em ações de combate à pobreza no valor 

de  R$ 48.134.681,24, dos quais foram consumidos com o Viva Água, 31,17%; com o Viva Luz, 56,84%; Cuidando 

do Futuro, 10,21%; com as demais ações, 1,78%. As três ações referidas encerram na SEDES o trinômio orça-

mentário oriundo do FUMACOP.
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Indicadores Unidade de Medida Meta Física 
2010 

Meta Financeira 
2010 (R$1,00) 

1. Evento Realizado evento 44 441.992,00 

2. Município monitorado unidade 174 568.133,00 

3. Pessoa capacitada unidade 2.005 555.733,00 

Total - - 1.565.858 

 



Quadro 24 - indicadores alcançados pelas ações do Programa Proteção social básica

A Proteção Social Especial tem por objetivo prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos que 

se encontram em situação de risco pessoal e social, violação de direitos e contingências, contextualizadas 

em média e alta complexidade. Na média o atendimento considera família e indivíduos ainda inseridos no 

núcleo familiar. 

No Programa Proteção Social Especial foi executado R$ 4.861.915,00 com as ações da Fundação Estadual 

da Criança e do Adolescente/ FUNAC  ( atividades de privação de liberdade, liberdade assistida e descen-

tralização de medidas socioeducativas em meio aberto), desse valor, R$ 492.509,00 foram realizados com 

o atendimento aos direitos da criança e do adolescente. As ações executadas diretamente pela SEDES 

utilizaram  R$ 1.751.549,00, dos quais  R$ 1.228.744,00 foram destinados ao desenvolvimento de ativida-

des voltadas à pessoa idosa na Instituição de Longa Permanência Solar do Outono. Os recursos deste 

Programa  atingiram R$ 6.550.506,00. 

Para enfrentamento desta realidade foram empreendidos esforços com a implantação do  Programa 

Segurança Alimentar e Nutricional com diversas ações  para assegurar o direito humano à alimentação 

adequada, com base na legislação que trata da matéria. Os principais passos dados foram no sentido de 

contribuir para a implantação dos sistemas locais de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), promover 

a educação alimentar e nutricional, propor projetos estruturantes para o combate à fome e sensibilizar os 

gestores municipais para a importância  de implantar  e  promover a política de SAN  no amplo contexto 

das sociedades locais.

Dentre as ações implementadas, evidencia-se a do fortalecimento da gestão da Política, com destaque 

para os convênios com o MDS, que objetiva o fortalecimento de projetos estruturantes em áreas quilom-

bolas e no eixo emergencial, a implantação de 02 Restaurantes Populares.

No que se refere à Segurança Alimentar e Nutricional, a principal atividade realizada no âmbito do Pro-

grama foi o Restaurante Popular implantado com a finalidade de garantir o fornecimento de alimentação 

à população em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social. Inaugurado em dezembro de 

2009, tem sido um marco das ações da PSAN no Estado, com o fornecimento de 2.000 refeições por dia, 

ao custo unitário de R$ 1,00 (hum real) para a população beneficiária com subsídio do Estado no valor de  

R$ 5,5. Os restaurantes  estão localizados em dois bairros populosos de São Luís, oferecendo 1.000 refei-

Indicadores Unidade de 
Medida 

Meta Física 
2010 

Meta Financeira 
2010 (R$1,00) 

1. Equipamento Social Estruturado unidade 01 69.024 

2. Família atendida unidade 502.685 48.065.663 

Total - - 48.134.687 
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ções por dia na Cidade Operária e 1.000 refeições por dia na Areinha.  Desde a inauguração até o dia 15 de 

dezembro de 2010, foram servidas ao todo 487.117 refeições.  Na Ação Restaurante foram desenvolvidas 

atividades de educação alimentar através de uma unidade de capacitação denominada Cozinha Comuni-

tária no bairro do Bequimão em São Luís. Os recursos realizados com a referida ação liquidaram despesas 

de segurança armada, 18 cursos de capacitação, 4 palestras e fornecimento de 14.820 refeições na aludi-

da Cozinha Comunitária do Bairro do Bequimão, todos estes itens de despesa totalizaram o valor de R$ 

2.666.549,00. 

•  Avanços da Política de SAn

a) 17% dos municípios possuem um Marco Legal;

b) 12% possuem Lei de Criação do COMSEA;

c) 14% possuem Lei de SIMSAn;

d) 75% das regiões de Planejamento possuem pelo menos 1 município com marco legal, ou seja, 24.

Como avanços destacaram a redução nos índices de insegurança alimentar e nutricional do Estado do Mara-

nhão de 69,1% da população para 64,6%. No ano de 2007, em apenas 10 municípios existia órgão gestor e/ou 

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2010 observa-se um avanço significativo, contemplando 

37 municípios. Além disso a instalação de Equipamentos de SAN como os Restaurantes Populares em São 

Luís, garantindo alimentação saudável a milhares de pessoas em situação de insegurança alimentar, a execu-

ção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e do Programa do Leite em diversos municípios do Estado.

Tais conquistas devem-se, também, ao fato da parceria da SEDES com o Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional-CONSEA/MA, na realização de eventos de mobilização, sensibilização e capacitação 

dos municípios para estruturação de Sistemas Locais de SAN e criação de Conselhos Municipais de SAN.

No contexto do Programa destaca-se ainda o “Projeto Saber Comer Educação Alimentar e Nutricional e Pro-

dução de Alimentos em Comunidades Tradicionais”, conveniado com o MDS, no valor de R$ 347.162,50, sendo 

R$ 267.181,80 com recursos do MDS e R$ 79.980,70 de contrapartida do tesouro estadual. O projeto teve como 

beneficiário direto 120 famílias das comunidades Quilombolas nos municípios de  Pinheiro, Central do Mara-

nhão, Mirinzal e Bacuri. As famílias beneficiárias receberam insumos, capacitação e assistência técnica duran-

te o ano de 2010, para a instalação das hortas, além de terem participado das capacitações sobre Educação 

Alimentar e Nutricional e ainda submetidas a avaliação nutricional com orientações sobre aproveitamento 

integral dos alimentos e alimentação saudável.

Por meio deste projeto foram realizadas ainda capacitações para gestores e agentes sociais sobre o Sistema 

de Segurança Alimentar e Nutricional, Controle Social e Educação Alimentar e Nutricional, com vistas a promo-

ver a estruturação dos sistemas locais de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios envolvidos no 

projeto e disseminar conhecimentos sobre o SISAN e Alimentação Saudável. Além disso, foram realizadas vá-



rias reuniões e encontros de mobilização e sensibilização com gestores públicos e lideranças locais no sentido 

de garantir parcerias que possibilitassem a continuidade das ações após o encerramento do Projeto.

3.2.9. direitos Humanos

O Estado do Maranhão desenvolve uma política de Direitos Humanos que segue as diretrizes do 

PNDH-3 (Plano Nacional de Direitos Humanos, em sua terceira versão), recentemente editado pelo 

Governo Lula.

Em função das peculiaridades do Estado, reduzir as desigualdades sociais para que todos tenham iguais opor-

tunidades tem sido a tônica do Governo. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDIHC exerce um 

papel de articulação com as demais secretarias, além de desenvolver projetos específicos, inerentes à sua área, 

sua finalidade é promover, proteger e garantir dos direitos humanos da população, principalmente das mais 

vulneráveis e que vivem nos níveis de pobreza absoluta e pobreza extrema, conforme estabelecido pela Orga-

nização das Nações Unidas - ONU, nos 8 objetivos do milênio.

A população maranhense teve acesso ao conhecimento de seus direitos a partir das articulações e atividades 

desenvolvidas por esta Secretaria junto à sociedade civil organizada, demais entidades ligadas à defesa dos 

Direitos Humanos e o Poder Público do Estado, garantindo então a manutenção de espaços de atendimento, 

orientação e acompanhamento das vítimas de violação dos Direitos Humanos.

As principais ações que garantiram a prestação, promoção, proteção e defesa de uma cultura de respeito e 

garantia dos Direitos Humanos no Maranhão são apresentadas, a seguir: 
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- núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência

O Projeto do Núcleo é uma realização do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria 

de Estado de Direitos Humanos mediante convênio com a Secretaria Especial de Direitos Huma-

nos da Presidência da República – SEDH. Tendo como base o capítulo sobre “Garantia do Direito 

à Vida”, onde fica evidenciado o papel das instituições políticas de “apoiar a criação e o funciona-

mento de centros de apoio a vítimas de crime nas áreas com maiores incidência de violência, com 

vistas a disponibilizar assistência social, jurídica e psicológica às vítimas de violência e a seus 

familiares e dependentes”, o Núcleo de Atendimento às vítimas de violência iniciou suas atividades a 

partir de 2009, fundamentando-se no artigo 245 da Constituição Federal, que obriga o Estado Brasilei-

ro a dar uma atenção especial às pessoas vítimas de crime, seus herdeiros e dependentes, sendo que 

no referido ano foram atendidas 163 pessoas entre vítimas e familiares e 192 no ano de 2010.

O programa é desenvolvido através de atendimentos presenciais por técnicos especializados em Direi-

tos Humanos, sua efetivação se dá através de encaminhamentos aos órgãos competentes, visitas do-

miciliares, estudo, avaliação e monitoramento de casos atendidos. 

A notificação da denúncia pode ocorrer de modo presencial ou através de um site disponível na internet 

denominado portal da cidadania.

- Caravana dos direitos Humanos

A Caravana dos Direitos Humanos teve como missão articular políticas públicas voltadas para a promo-

ção, defesa e proteção de uma cultura de respeito e garantia dos Direitos Humanos no Maranhão, promo-

vendo sua transversalidade, além de conscientizar o Poder Público Municipal para a criação dos Conselhos 

Municipais de Direitos Humanos, no sentido de cooperar na garantia desses direitos, como também ser 

referência institucional junto à sociedade civil e às instâncias estatais como articuladora de políticas pú-

blicas voltadas para esses três patamares: promoção, proteção e defesa dos Direitos Humanos.

O Quadro 25 apresenta o demonstrativo geral dos trabalhos referentes à Caravana da Cidadania que 

ocorreram no período de outubro de 2009 a agosto de 2010, com a realização dos seminários regionais 

e oficinas municipais sobre o Sistema Nacional de Direitos Humanos e Controle Social, atingindo um 

total de 3.123 (três mil cento e vinte e três) participantes:



Quadro 25 – Metas alcançadas em 2010 na ação Caravana dos direitos Humanos executada pela       
sediHC/Ma

- Centros de referência em direitos Humanos

O projeto do Centro de Referência em Direitos Humanos tem como objetivo a garantia e a manutenção 

de espaço de atendimento , orientação e acompanhamento das vítimas de violação de seus direitos , 

socialmente vulneráveis e que se caracterizam sobretudo  pela orientação sexual, pelo cunho étnico-

-racial, cultural, de gênero, de crença religiosa e em especial às vítimas dos crimes de tortura e trabalho 

escravo, nas regiões de maior incidência de aliciamento e escravidão no Estado do Maranhão.

Em 2009 foram realizados 16 atendimentos na área de garantia da defesa e proteção dos Direitos 

Humanos e 75 em 2010. As ações foram desenvolvidas pelos Centros de Referência em Direitos Hu-

manos implantados nas cidades de Açailândia, Bacabal e Imperatriz, contribuindo então para o for-

talecimento da política de direitos humanos no Estado do Maranhão, visando à promoção, proteção 

e defesa dos direitos humanos da população principalmente das mais vulneráveis e que vivem abai-

xo do nível da pobreza.

- Ouvidoria

O projeto da Ouvidoria em Direitos Humanos tem como objetivo garantir o atendimento, orientação, 

acompanhamento e encaminhamento dos casos de violação dos Direitos Humanos, trabalhando em 

parceria com o Núcleo de Atendimento as Vítimas de Violência – NAVV desta SEDIHC – MA.

É importante frisar a criação do sítio na internet www.portaldacidadania.com.br, ferramenta indispen-

sável à população para denunciar de modo rápido e seguro as violações que sofrem nossa sociedade.

A Ouvidoria, juntamente com o Núcleo de Atendimento as Vítimas de Violência (NAVV) e com os demais 

parceiros, visa combater o índice alarmante de violação de Direitos Humanos com ênfase nos preceitos 

estabelecidos em consonância com a Secretaria em Direitos Humanos da Presidência da República.

A Ouvidoria realizou durante o período de 2010 diversos atendimentos em parceira com o 

NAVV. Atendimentos online pelo link cliquecidadania, de forma presencial nas dependências 

da SEDIHC, in loco, e encaminhamentos ao NAVV, sendo este último feito em diversos         

municípios do Estado, conforme pode ser mostrado no Quadro 26. 

Atividades Participantes Regiões E/Ou Municípios Contemplados 

Articulações 513 22 Municípios das Regiões de Baixo Parnaíba, Alto Turi, 
Cerrado Sul e os Municípios de São Benedito do Rio 
Preto, Santa Luzia do Maranhão, Centro do Guilherme e 
Pinheiro 

Palestras 1.191 
Oficinas Municipais 978 
Seminários Regionais 206 
Entrega de Certificados e Adesivos 
aos Servidores Amigos dos 
Direitos Humanos 

 
235 

Governador Newton Bello, Zé Doca, Araguanã, Sta Luzia 
do Paruá, Nova Olinda do Maranhão e Presidente Médici 
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Quadro 26 - realizações das ações da ouvidoria da secretaria de recursos Humanos em 
2010.

- Cliquecidadania

O link cliquecidadania é o serviço prestado por esta Ouvidoria, vinculado ao sítio www.portaldacidadania.

com.br, que serve de ferramenta para receber reclamações, denuncias, sugestões e elo-

gios para as atividades desta Ouvidoria na proteção dos Direitos Humanos e Cidadania.

Através do link, a Ouvidoria teve a oportunidade de receber diversos tipos de reclamações, 

que foram respondidas online, apresentando à sociedade uma forma mais objetiva e clara 

de buscar direitos violados.

- Atendimento In Loco

A Ouvidoria no decorrer desse período atuou de forma presencial em várias violações que 

ocorreram no Estado do Maranhão, citamos como exemplo as comunidades que estão em 

conflitos fundiários, rebeliões prisionais, reivindicações populares:

- Bob Kennedy no município de Paço do Lumiar;

- Arraial de Anajatíua em São Luís;

- Alto da Esperança no bairro Anjo da Guarda;

- Vila Tamer em Paço do Lumiar;

- Buriti Corrente, município de Codó;

- Vila Cabral próximo ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Indicadores Realizados 2009 Realizados 2010 

Cliquecidadania 200 emails 800 emails 

Presencial 163 vítimas 192 vítimas 

In loco 14 comunidades 34 comunidades 

Encaminhamentos ao NAVV 163 vítimas 192 vítimas 

 



- Atendimento Presencial

Esta Ouvidoria também realizou diversos atendimentos de forma presencial. Desta forma 

atendeu à população maranhense, tirando dúvidas, consultoria jurídica e encaminhamen-

tos ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência – NAVV.

As articulações que foram desenvolvidas por esta Ouvidoria, para colaboração da manu-

tenção da rede de proteção junto com as instituições públicas e as organizações da socie-

dade civil organizada, permitiram no primeiro momento criarmos um perfil dos serviços 

oferecidos para as populações.

Diversas atividades foram realizadas no sentido de iniciarmos um trabalho conjunto com 

as outras entidades que trabalham na rede de proteção, possibilitando o fortalecimento 

dos serviços oferecidos, garantindo o atendimento de forma objetiva e imediata na efeti-

vação de fato dos direitos humanos.

- registro Civil na Maternidade: “o nascimento da Cidadania”

O projeto se desenvolve com as seguintes ações realizadas em 2010: 

- Articulação com os municípios para assinatura do Termo de Adesão e Cooperação Técnica;

- Realização de mutirões: foram emitidas 3.000 certidões de nascimento;

- Instalação de 50 unidades interligadas em maternidades;

- Campanha Estadual vinculada à campanha nacional de mobilização pela certidão de nas-

cimento: 150 pessoas foram capacitadas e orientadas para atuarem nas unidades interli-

gadas no registro civil de nascimento.

3.2.10.  igualdade racial

A Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial - SEIR tem como missão “Coordenar, formular, im-

plementar e garantir políticas publicas de promoção de igualdade racial voltadas para grupos étnico-raciais, 

através de ações transversais e integrais de Governo, combatendo o racismo e a intolerância correlatas se-

guindo princípios da gestão pública democrática e participativa no Maranhão”.

Na execução das ações utiliza como referenciais estratégicos, além da missão, a visão que é “ser referência no 

combate ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia e às formas correlatas de intolerância e na implemen-

tação da política de promoção da igualdade étnico racial no Maranhão”, sob os princípios da intersetorialidade, 

transversalidade e descentralização e os valores: respeito às diversidades, respeito às manifestações culturais 

e religiosas das populações, respeito aos direitos humanos, visibilidade, equidade de gênero, raça e etnia.
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Para cumprir as metas definidas no Plano Estratégico, no exercício 2010, a Secretaria contou com orçamento 

no valor de R$ 231.506,88 (duzentos e trinta e um mil quinhentos e seis reais e oitenta e oito centavos), obten-

do os seguintes resultados:

- Foram capacitados 2.264 gestores públicos, técnicos e agentes sociais sendo 263 em 2009 e 2001 em 

2010, envolvendo 21 municípios;

- Assessoramento a 22 para elaboração dos  Planos Municipais de Promoção da Igualdade Racial, sendo 

5 em 2009 e 17 em 2010;

- Foram estabelecidas 32 parcerias com 20 Secretarias de Estado, 11 Organizações Não Governamentais 

e 1 Organização Internacional para desenvolvimento de ações  voltadas para Políticas de Igualdade 

Racial. 

Dentre as atividades executadas pela SEIR destacam-se ainda:

- Plano de ações integradas para povos indígenas das regiões de Barra do Corda e Grajaú elaborado, 

validado e monitorado envolvendo 14 Secretarias de Estado;

- 123 representantes dos Povos Indígenas da região de Barra do  Corda e Grajaú, participaram de reunião 

do Plano de Ações Integradas para Povos Indígenas com representantes das Secretarias de Estado;

- 23 lideranças das comunidades quilombolas Marudá, Santa Maria, Peptal, Peru, Só Assim e Paraíso do 

município de Alcântara,  tiveram emitidas as DAPs (Declaração de Aptidão ao PRONAF) durante muti-

rão realizado pela SAGRIMA/AGERP/SEDAGRO e foram sensibilizadas para a importância de serem 

protagonistas de suas histórias nas 02 oficinas com a temática “o futuro depende de mim”;

- 01 Projeto de Ações integradas com vistas à criação de políticas sociais que contribuam para implemen-

tação do projeto Ciclone Space, no Município de Alcântara, envolvendo 10 gestores municipais e estaduais;

- 01 Projeto de Cozinha Quilombola financiado pelo MDS, a ser implantado na comunidade quilombola de 

Marudá/Alcântara, discutido por 09 técnicos da SEDAGRO, AGERP e SEIR;

- 06 kits sementes/hortaliças doadas pela SAGRIMA/AGERP e distribuídas no Centro da Juventude 

Esperança/ FUNAC;

- 125 Moradores dos 16 (dezesseis) blocos Acácia, Azaléia, Begônia, Copo de Leite, Dália, Girassol, Hortên-

cia, Iris, Jasmin, Lírios, Margarida, Maravilha, Orquídeas, Rosa, Tulipa e Violeta do Residencial PAC Rio 

Anil/Camboa envolvidos em atividades-oficinas sobre Convivência Familiar e Comunitária;



- Acompanhamento do Programa Nacional de Habitação Rural referente à construção de 574 unidades 

habitacionais para beneficiar 15 comunidades quilombolas de 04 municípios: Santa Rita,  São Pedro do 

Rosário, Vargem Grande e Itapecuru Mirim;

- Participação em 03 Encontros Nacionais: Diálogo Institucional entre os Estados, Diálogo Institucional/

Indígenas e Fórum Intergovernamental de Promoção de Igualdade Racial/FIPIR;

- Gestores Regional e Municipal da Política de Igualdade Racial mobilizados para participação em Encon-

tros do Fórum Intergovernamental da Política de Igualdade Racial/FIPIR;

- Prefeitos Municipais mobilizados para adesão e/ou recadastramento junto ao FIPIR/SEPPIR;

- Parlamentares do Estado do Maranhão mobilizados para discussão do Estatuto da Igualdade Racial;

- Termo de Parceria para ação conjunta no Enfrentamento do Trabalho Infantil Doméstico assinado;

- 181 moradores (mães, crianças e lideranças) das comunidades quilombolas de Cambirimba e Peixe, lo-

calizadas no Município de Colinas, envolvidos nas 05 Oficinas sobre os temas: “Competências                            

Familiares”; “Fortalecimento da Identidade Étnico-Racial” e “Reconhecimento do Território Quilombola”;

- 416 pessoas (gestores da PIR, lideranças quilombolas e técnicos) de 22 municípios capacitados sobre o 

processo de regularização fundiária das Comunidades Quilombolas.
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3.3. EIxO dO dESEnVOLVIMEnTO InSTITUCIOnAL

As ações empreendidas pelo Governo do Maranhão, em 2010, voltadas para as políticas institucionais, estão 

referenciadas no Plano Plurianual 2008-2011 e suas Revisões. Tratam-se de políticas implementadas, em 

grande parte, pelos órgãos de gestão instrumental e desenvolvimento institucional, dentro dos Programas de 

Gestão de Políticas Públicas do PPA.

Tendo como fundamento os compromissos assumidos pela Governadora, de transformar a realidade do Esta-

do a partir de uma gestão eficiente e focada na melhoria da qualidade de vida dos maranhenses, destacam-se: 

as ações governamentais realizadas em 2010, nas áreas de planejamento e gestão, de administração fazen-

dária, de administração e recursos humanos, de assistência jurídica e outras, as quais possibilitaram avanços 

substantivos no apoio à implementação das políticas públicas de governo.

•  Área de Planejamento e Gestão

- Instrumentos do Planejamento Governamental

O Plano Plurianual – PPA elaborado para vigorar até 2011 foi revisado no ano de 2010, tendo como 

foco principal incorporar ao Plano as possibilidades e oportunidades que ora se apresentam para 

o Estado, evidentemente, sintonizadas com as opções estratégicas do Governo e com a realidade 

técnica financeira do Estado. a lei da 3ª revisão ao PPa apresenta uma proposta de programação 

plurianual físico-financeira para os exercícios de 2011 a 2014, dando, assim, ao PPA um caráter de 

longo prazo mediante a projeção de exercícios futuros, para além do período de vigência. O conjun-

to dos programas e ações propostos apresenta nos seus objetivos e metas os rumos para o Mara-

nhão superar os desafios apontados pelas diretrizes e estratégias do Governo. 

As alterações propostas no PPA Revisado compreendem a exclusão de 04 Programas Finalísticos, 

inclusão de 30 e exclusão de 45 Ações Orçamentárias, além da alteração de atributos de 17 Progra-

mas e 34 Ações. As ações incluídas abrangem órgãos e entidades dos três poderes, sendo que a 

maioria pertence às áreas de Saúde (8), Educação (6), Tribunal de Justiça (5) e o restante pontual-

mente em diversos órgãos. Das 45 ações excluídas pela 3 ª Revisão, a maioria objetivou adequar o 

planejamento estratégico setorial à base estratégica do plano. Do mesmo modo, as 54 alterações 

dos atributos de programas e ações visaram aprimorar a qualidade do gasto público.

O Governo inovou, em 2010, ao introduzir importantes aperfeiçoamentos na lei de diretrizes or-
çamentárias - ldo 2011. Regulamentou-se o acréscimo de despesas com pessoal, definindo uma 

data limite para o encaminhamento de projetos de lei que aumentassem esse tipo de despesas. 

Além disso, criamos o Plano de Desenvolvimento Estrutural do Maranhão - PDE, uma versão ma-

ranhense do Programa de Aceleração de Crescimento - PAC, do Governo Federal, cuja finalidade é 

alavancar o desenvolvimento econômico do Estado. O PDE deverá aplicar, em 2011, cerca de R$ 150 

milhões em projetos que apresentem potencial de alavancar, ainda mais, o PIB do Maranhão. São 
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despesas distribuídas em áreas como infraestrutura, transporte, energia, saneamento e habitação.

Com vistas a uma gestão orçamentária mais eficiente elaborou-se a lei orçamentária anual para 
2011 com importantes mudanças de paradigmas. As despesas de pessoal, até então calculadas 

protocolarmente, a partir das despesas realizadas no mês de abril, corrigidas pela inflação, foram 

incluídas no valor correto, suficiente para fazer frente, de fato, àquelas despesas. As despesas com 

manutenção da máquina administrativa, por sua vez, seguiram a projeção real dos gastos efetiva-

mente observados em 2010. Dessa maneira, garantimos que, retiradas as despesas com pessoal e 

manutenção, o valor dos recursos destinados aos programas finalísticos, em especial os de inves-
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timentos possa ser efetiva e integralmente executados durante o exercício.

O orçamento previu, também, uma reserva para atendimento às emendas parlamentares, de ma-

neira a garantir que a participação do Poder Legislativo, tão importante para o exercício da demo-

cracia, pudesse ser efetiva. As emendas foram acompanhadas dos recursos necessários à sua 

execução, diferentemente do que ocorreu no ano anterior. Complementando esse processo de mu-

danças, as contrapartidas de recursos federais ficaram reservadas, à disposição das Secretarias, 

em dotações específicas.

Com o objetivo de fortalecer a ação governamental no processo de atração de investimentos para 

o Estado, a SEPLAN promoveu o Curso Internacional de Gestão Estratégica do Desenvolvimento 

Regional e Local. Foram capacitados 50 técnicos do governo estadual e municipal, para elaboração 

do planejamento estratégico aplicado aos municípios de Bacabeira, Santa Rita e Rosário, todos 

diretamente impactados pela implantação da Refinaria Premium.

- ZEE

Nos últimos anos, o ZEE tem sido a proposta do governo brasileiro para subsidiar as decisões de pla-

nejamento do desenvolvimento e do uso do território nacional em bases sustentáveis, tornando-se 

um Programa do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal (BRASIL, 2010), gerenciado pelo Ministé-

rio do Meio Ambiente e com execução descentralizada por diversos órgãos federais e estaduais.

O Estado do Maranhão ainda não possui um ZEE concluído segundo os critérios legais e diretrizes 

metodológicas estabelecidas. Entretanto, possui uma série de dados numéricos e cartográficos em 

formato digital, reunidos pela Embrapa Monitoramento por Satélite e outras instituições, com o 

objetivo de constituir a base para o ZEE. Em janeiro de 2010, o Governo do Estado do Maranhão 

encomendou uma proposta à Embrapa Monitoramento por Satélite para a conclusão do MACRO 

ZEE na escala de 1.1.000.000 dando prosseguimento às atividades iniciadas pela UEMA.

- PdrST

Outro instrumento do planejamento estadual é o Plano de desenvolvimento sustentável da re-
gião turística do Meio-norte – Pdrst, formulado por iniciativa do Governo Federal, em parceria 

com os Governos dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará. O plano tem como objetivo o desenvol-

vimento sustentável de uma das sub-regiões brasileiras com um dos mais elevados níveis de po-

breza, e com elevado potencial de desenvolvimento. Abrange nove regiões estaduais de planeja-

mento, sendo  cinco do Maranhão, duas do Piauí e duas do Ceará, envolvendo 90 municípios sendo 

22 do Ceará, 35 do Maranhão e 33 do Piauí, que constituem uma rota conhecida no meio turístico 

como a Rota das Emoções: Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba e Jericoacoara além de outras 

atrações formada pelos Parques Nacionais de Sete Cidades e de Ubajara. 

A metodologia utilizada na elaboração do Plano se fundamenta no Planejamento Territorial Parti-

cipativo, que considera três condições essenciais no seu processo de elaboração: a abordagem 
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multissetorial, o que pressupõe a participação de órgãos federais dos diversos setores; a co-res-

ponsabilidade dos entes federativos, com a incorporação ao processo de Estados e Municípios; a 

mais ampla participação social em seu processo de elaboração, com a participação de representan-

tes de entidades de todos os segmentos sociais que compõem a sociedade local. 

Nesse sentido, foram realizadas, em 2010, sete consultas públicas nas cidades-pólos de Barreiri-

nhas, Chapadinha e Rosário (MA), Esperantina e Parnaíba (PI) e Camocim e Tianguá (CE), com a 

participação de mais de 3.000 (três mil) pessoas, a maioria  representando entidades públicas (fe-

derais, estaduais e municipais) e da sociedade civil. Foram realizadas ainda quatro Oficinas de 

Elaboração de Projetos para Captação de Recursos, em Parnaíba - PI, Ubajara - CE, Teresina - PI e 

São Luís - MA, reunindo cento e três participantes de prefeituras e entidades privadas sem fins 

lucrativos, para capacitar servidores públicos municipais e equipes técnicas dessas entidades para 

elaborar projetos e formar multiplicadores para atuação microrregional, especialmente em muni-

cípios mais vulneráveis em desenvolvimento social, investimento financeiro e capital humano ca-

pacitado.  Realizou-se no período de 08 a 12 de novembro, três Seminários Estaduais de Cadeias 

Produtivas: Cenários Meio-Norte 2030, em Viçosa - CE, Araioses - MA e Piripiri - PI, para debater 

de forma objetiva as cadeias produtivas selecionadas e as perspectivas de desenvolvimento eco-

nômico para os próximos vinte anos, focando nas suas oportunidades e restrições.

Após o plano ser submetido a consultas públicas, o Presidente da República instituiu o Conselho 

Gestor do PDSRT através do Decreto Nº 7.373, de 26 de novembro de 2010, que cria o Conselho 

Gestor do Plano, com a atribuição de articular a implementação de suas ações. Este será compos-

to de forma paritária por dezoito representantes de órgãos governamentais e por dezoito repre-

sentantes de organizações da sociedade civil locais. A representação governamental no Comitê 

Gestor será integrada por membros, titulares e suplentes, do Governo Federal, dos Governos Esta-

duais e dos Municípios, pertencentes à área de abrangência do PDSRT.

- Gespública

O modelo  de excelência em gestão focado em resultados e orientado para o cidadão tornou-se um 

dos maiores desafios do setor público brasileiro. Sendo de natureza gerencial, este modelo guia as 

organizações públicas que buscam uma transformação gerencial rumo à excelência e, ao mesmo 

tempo, nos permitir avaliações comparativas de desempenho  entre outras organizações públicas 

brasileiras.

A adoção deste Modelo de Excelência em Gestão Pública pela SEPLAN se deu através das portarias 

de números  016 e 058 de 31/07/2008, pelas quais a SEPLAN formalizou a adesão e constituiu 

equipe técnica, a fim de implementar as ferramentas: a Carta de Serviços pela qual se  divulga seus 

padrões de atendimento; o IPPS - Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação, pelo qual se 

investiga o nível de satisfação dos usuários da SEPLAN com aplicação de pesquisa de satisfação;  

o Guia de Simplificação de Processos, através do qual os processos e normas são simplificados, de 

forma a proporcionar a melhoria da qualidade de seus serviços.  
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- PnAGE

Outro importante instrumento de apoio ao planejamento e à gestão pública estadual é o PNAGE. 

Trata-se de um programa de âmbito nacional realizado pelo governo federal, governos estaduais e 

Distrito Federal, com financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. A con-

trapartida local é da ordem de 34%.

Com o objetivo de dar transparência institucional e melhorar a efetividade da administração públi-

ca estadual, o PNAGE-MA, ao longo de 2010, realizou principalmente ações de capacitação de ser-

vidores públicos e aquisição de equipamentos de informática.

O PNAGE está desenvolvendo atividades com vistas ao redirecionamento de suas ações de modo 

a adequá-las ao novo modelo de gestão em implantação no Estado do Maranhão.

•  Área de Planejamento Governamental / Tecnologia da Informação

Com o propósito de modernizar os sistemas corporativos (SIAFEM, SIAGEM, SIPLAN, SICP, Identifi-

cação Civil e Criminal) e disponibilizar novos serviços aos cidadãos, usuários e órgãos da adminis-

tração pública do Estado, a SEPLAN/SEATI adquiriu um supercomputador mainframe IBM de úl-

tima geração e contratou a atualização e suporte dos softwares de desenvolvimento de programas, 

banco de dados e comunicação. Com essa ferramenta foi possível fazer a atualização tecnológica 

do parque computacional da plataforma alta do Governo, o que garantirá a qualidade dos serviços 

prestados aos cidadãos, notadamente aos usuários do DETRAN e do Viva Cidadão. 

No campo da tecnologia da informação realizou-se, também, a implantação do Projeto Piloto 

do Sistema Integrado de Controle de Processos – SICP. Trata-se de um sistema de GED/Work-

flow que possibilita o gerenciamento eletrônico de documento, facilitando a geração, o contro-

le, o armazenamento, o compartilhamento e a recuperação de informações existentes em do-

cumentos. 

Permite também aos usuários gerenciar o trâmite dos documentos e acessá-los de forma ágil e 

segura, normalmente via navegador Web por meio de uma intranet corporativa. Essa capacidade de 

gerenciar documentos é uma ferramenta indispensável para a melhoria da gestão pública.

Além do Sistema Integrado de Controle de Processos – SICP, estão sendo desenvolvidos a Bibliote-

ca Digital e o Arquivo Central, sistemas onde serão armazenados e disponibilizados de forma rápi-

da e segura os mais diversos tipos de documentos da administração pública. Corrigimos inúmeras 

falhas nos e-mails institucionais, viabilizando a troca de informações rápida e segura, bem como a 

sincronização de agendas e calendários.

Foi atualizado o sistema informatizado de recursos Humanos – Consist/rH, responsável pelo 
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gerenciamento das informações referentes aos servidores do Poder Executivo e Judiciário do Esta-

do do Maranhão. Desde o ano de 2000 não era atualizado, encontrando-se defasado e em descon-

formidade com as necessidades atuais da Administração Pública.

Visando resolver a problemática instituída com a defasagem e oferecer uma ferramenta que aten-

da não somente o nível operacional, mas também os níveis gerencial e estratégico, no sistema fo-

ram incorporados novos módulos web e software “Business Intelligence”, que vão proporcionar um 

melhor desempenho no gerenciamento do negócio, ajudando na tomada de decisões, com as infor-

mações acessíveis sempre que necessário.

Criamos e aperfeiçoamos o Portal da transparência do estado do Maranhão, considerado, pela 

ONG Contas Abertas, um dos dez melhores portais do Brasil à frente de estados como Goiás, Rio 

de janeiro, Pará, Ceará, Bahia, além do Distrito Federal. Dessa forma o Estado do Maranhão de-

monstra seu potencial frente a estados com índice de desenvolvimento superior. Desenvolvemos, 

em parceria com técnicos do Grupo de Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça do Mara-

nhão, sistema destinado à reinserção profissional da população carcerária.

Além disso, deixamos em adiantado estágio de implementação e negociação o Projeto infovia, cujo 

objetivo consiste em interligar por rede de altíssima velocidade o Palácio dos Leões, o Centro Admi-

nistrativo do Governo do Estado do Maranhão, a Fundação de Amparo à Pesquisa, a Secretaria de 

Ciência e Tecnologia e o Hospital Geral.

- Área de Planejamento Governamental / Informação para o Planejamento

Hoje o Estado do Maranhão dispõe de um importante instrumental de geração de informações 

para o planejamento que é o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – 

IMESC. É importante destacar que todo o processo de planejamento do Estado foi baseado em uma 

série de estudos, dados estatísticos, documentos, em sua grande maioria produzida pelo Instituto 

de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos do Maranhão, autarquia vinculada ao Sistema Esta-

dual de Planejamento e Orçamento.

Entre essas publicações e estudos podemos salientar o Anuário Estatístico do Estado do Mara-

nhão, a Evolução Política Administrativa do Maranhão, o Produto Interno Bruto - PIB Estadual e 

Municipal, o índice de Desenvolvimento Municipal - IDM, Indicadores de Conjuntura Econômica e 

Indicadores Ambientais do Maranhão.

As ações do IMESC, em 2010, foram realizadas em dois programas do Plano Plurianual, a saber: 

Maranhão Informado e Planejamento e Gestão Territorial. O Quadro 27 apresenta as metas alcan-

çadas nos projetos segundo o programa.
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Quadro 27 – Metas alcançadas nos projetos executados pelo iMesC, em 2010 - Ma/br

Fonte: iMesC

Programa Unidade Planejado Realizado 

Maranhão Informado 

Contas regionais PIB AFERIDO 2 2 

Estudos e Pesquisas Estudo e Pesquisa realizada 12 16 

Banco de Dados Banco de dados implantado 1 1 

Planejamento e Gestão Territorial 

Identificação de Território Território identificado 10 19 

Disponibilização de Informações 
Digitais 

Informação cartográfica 
disponibilizada 1 1 
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O Quadro 28 apresenta uma síntese das atividades desenvolvidas pelo IMESC, em 2010, nas áreas de 

estudos e pesquisas, de estudos ambientais e de geoprocessamento, indicando a situação da atividade 

no referido exercício. 

Quadro 28 - Área de estudos e Pesquisas  

Projetos Objetivo Situação 

Banco de Dados  

Administração do Banco de Dados capaz de atender às 
necessidades do Instituto e dos Órgãos de Planejamento 
do Estado e dos Municípios com informações 
socioeconômicas, ambientais e cartográficas. 

Consolidado para o uso interno 
e disponível para uso externo. 

Análise de Conjuntura 
Econômica  

Produzir análises e informações sobre o 
desenvolvimento dos diversos setores e atividades que 
compõem a economia Maranhense, assim como abrir 
espaço para o debate qualificado a respeito dos 
principais desafios e oportunidades criadas pelo Estado 
nos anos recentes. 

Indicadores de Conjuntura 
Econômica do Maranhão - 1º 
trimestre. Concluído e 
Publicado. 

Índice de 
Desenvolvimento 
Municipal 

Estudo que venha mensurar os níveis de 
desenvolvimento alcançado pelos municípios do Estado 
do Maranhão através de um índice composto por vários 
indicadores econômicos e sociais. 

Concluído e Publicado. 

Cesta Básica – São Luís- 
MA 

Acompanhar mensalmente a evolução de preço dos doze 
itens que compõem a cesta, segundo o Decreto Lei 
399/38. 

Concluído (divulgação mensal a 
partir de setembro/09) 

PIB do Estado do 
Maranhão – Série (2004-
2008) 

Indicador Econômico que mensura a geração de riqueza 
produzida no Estado durante determinado período, 
servindo como base de informações estatísticas para a 
formulação de ações governamentais. 

Concluído e Publicado. 

PIB dos Municípios do 
Estado do Maranhão – 
Série (2004-2008) 

Indicador Econômico que mensura a geração de riqueza 
produzida nos municípios do Estado do Maranhão 
durante determinado período, servindo como base de 
informações estatísticas para a formulação de ações 
governamentais. 

Concluído e Publicado 

Anuário Estatístico do 
Maranhão  

Publicação técnica que compõe uma série de dados 
estatísticos referentes ao Maranhão, que tem como 
finalidade subsidiar a área do planejamento . 

Concluído e Publicado 

Evolução Político-
Administrativa do Estado 
do Maranhão 

Trabalho realizado com o intuito de apresentar a 
dinâmica evolutiva da ocupação territorial do Maranhão Concluído e Publicado 
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Projetos Objetivo Situação 

Indicadores Ambientais 
das Bacias Hidrográficas 
Maranhenses 

Produzir e analisar informações ambientais das Bacias 
Hidrográficas Maranhenses com a finalidade de auxiliar 
o desenvolvimento sustentável do Estado. 

Concluído e Publicado 

Redefinição Territorial dos 
Municípios do Maranhão 

Redefinir e consolidar as divisas e limites dos municípios 
do Estado do Maranhão; 
 
Analisar as leis de criação dos municípios tendo em vista 
as atualizações cartográficas, resultado das sucessivas 
emancipações municipais. 

Análise de 90%  das leis 
municipais com elaboração de 
relatórios e planilhas; 
Intermediação de 21 
assinaturas do Termo de 
Compromisso entre os gestores 
municipais; 
Confecção de Mapas com as 
novas linhas de divisas entre os 
municípios; 
Encaminhamento de 34 novas 
propostas de divisa (entre 
equívocos, acordos e ratificação 
de Lei) ao IBGE para serem 
utilizadas no Censo 2010; 
Redefinidas e consolidadas as 
novas divisas de 40 municípios 
das 19 Regiões de 
Planejamento trabalhadas em 
2010. 

Evolução Político-
Administrativa dos 
Municípios 

Informar e registrar a evolução abordando a distribuição 
territorial do Estado, resultado dos sucessivos processos 
de evolução da criação dos municípios com informações 
cartográficas sequenciadas por séculos, décadas e anos 
de criação. 

 

Anuário Estatístico do 
Maranhão 2010 

Fornecer informações socioeconômicas e político dos 
municípios maranhenses. Concluído e Publicado 

Enciclopédia dos 
Municípios Maranhenses 

Possibilitar a comunidade intelectual, estudantil, política 
e econômica, oportunidades de entendimento da 
formação territorial política do Maranhão, assim como do 
perfil social, econômico e político de cada município. 

Em execução 

Mapa Político 
Administrativo do Estado 
do Maranhão 

Definição da base cartográfica do Estado, através da 
consolidação das divisas municipais.  Em execução  

 

Além das informações geradas no âmbito do IMESC, o Governo necessita de dados oriundos de diversos 

sistemas informatizados que dão suporte à gestão e ao planejamento a exemplo do SIAFEM, SIAGEM, 

SISPCA etc., os quais devem ser cruzados com as estatísticas para a obtenção de informações geren-

ciais. Com esse objetivo a SEPLAN trabalhou intensamente, para garantir que o Maranhão fosse o pri-

meiro estado do Brasil a conseguir viabilizar a instalação do premiado sistema SIGA Estados, importan-

te ferramenta de informações gerenciais relativas a planos e orçamentos públicos, destaque no World 

e-Parliament Report da ONU, em 2009. A partir da utilização desse sistema, o Estado do Maranhão 

passou, de um lado, a contar com importante ferramenta de informações gerenciais, e, de outro lado, 

viabilizar a desejada transparência orçamentária e o controle social do gasto público.
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Esse sistema já esta disponível para todas as Secretarias do Estado com informações imprescindíveis 

para a boa gestão dos recursos públicos.

•  Área da Administração Fazendária

- Políticas Tributárias

No âmbito da economia maranhense as ações do Governo buscaram ampliar e implementar, em 

2010, políticas de estímulo à atração de investimentos privados. Consolidaram-se um conjunto 

de medidas, anunciadas em 2009, de política econômica e de ordem tributária para orientar e 

intensificar o  processo de desenvolvimento do Estado, que ficou patente com a divulgação de 

novos investimentos por parte dos grandes empreendimentos já instalados  no Maranhão e em 

vias de instalação: Alcoa, Vale, EBX, Suzano, Ambev, Ferroeste, Consórcio Hidrelétrico de Estreito 

que detalharam estes investimentos que estão em curso no Estado.

Somente os empreendimentos já instalados anunciaram valores da ordem de R$ 60 bilhões em 

investimentos que possibilitam a criação de 150 mil novos empregos diretos e indiretos. 

Estes números revelam a confiança dos investidores e decorrem da instauração por parte de 

nosso governo de um ambiente econômico consistente, de ordem jurídica e político-administra-

tiva, assim como da boa infraestrutura rodoviária, ferroviária e aeroportuária do Estado, além da 

privilegiada localização geográfica para servir de desaguadouro natural do corredor norte  até o 

complexo do Itaqui.

Para intensificar esta marcha pelo desenvolvimento do Estado o governo anunciou medidas 

inovadoras para atrair novos empreendimentos para nosso Estado, com a ampliação do sistema 

de incentivos e melhoria da infraestrutura logística.

São medidas de política tributária de apoio ao desenvolvimento da Indústria e Agroindústria que 

resultaram em um conjunto de Leis e Decretos do Poder Executivo que consubstanciam o PRO-

MARANHÃO - Programa de Incentivo às Atividades Industriais e Tecnológicas no Estado do 

Maranhão, complementado por medidas tributárias de proteção ao atacado e à indústria mara-

nhenses, acossados pela concorrência nos estados vizinhos.

Os incentivos do PROMARANHÃO são provenientes da redução ou eliminação da tributa-

ção do ICMS, principal imposto do Estado, que incide nas diversas fases da cadeia de pro-

dução, consumo e investimentos, representando um custo inibidor para a implantação da 

indústria nos territórios mais distantes dos principais mercados consumidores do Sul e 

Sudeste do país.

As empresas que vierem a se instalar no Estado, ou as já existentes que ampliarem seus par-

ques fabris, terão uma redução de 75% do valor do ICMS que pagariam sobre as vendas das 
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mercadorias produzidas em suas instalações, sendo preservada integralmente a parcela de 25% 

da receita do ICMS, pertencente aos municípios.

Também serão desoneradas do ICMS as aquisições de equipamentos, insumos e matérias-pri-

mas para implantação das indústrias, inclusive na importação do exterior. 

Com o PROMARANHÃO foi instituído o Fundo para desenvolvimento industrial do Estado que 

será formado pela contribuição das empresas beneficiárias dos incentivos no percentual corres-

pondente a 5% do valor dos incentivos, assegurando uma fonte de receita contínua para fomen-

tar a industrialização do Estado.

Além destas iniciativas foram implementadas medidas de proteção à indústria e ao atacado 

maranhenses que estão sofrendo com a concorrência desleal praticada por agentes econômicos 

dos estados vizinhos, que receberam benefícios ilegais de seus governos, não chancelados pelos 

CONFAZ e estão entrando no mercado maranhense com seus produtos com preços artificial-

mente mais baixos.

Foi instituída a cobrança do ICMS complementar em nossos Postos Fiscais de divisa interesta-

dual sobre a parcela do ICMS beneficiada com incentivos concedidos por outros estados, sem 

autorização do CONFAZ.

Outro importante foco da ação tributária foi a Agricultura Familiar, com a instituição do benefício 

que isenta de ICMS os produtos agropecuários vendidos para o programa de Aquisição de Ali-

mentos (PAA), o Programa de Alimentação Escolar (PNAE)/Merenda Escolar.  A medida benefi-

cia produtores maranhenses do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF).

O objetivo foi retirar o encargo do pequeno agricultor e promover um aumento na distribuição de 

alimentos oriundos da produção de agricultores familiares. Os agricultores foram, ainda, dispen-

sados de registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS e demais obrigações, que ficam trans-

feridas à Conab, às Prefeituras Municipais e Secretarias de Estado.

Uma das medidas de largo alcance para reduzir a carga tributária sobre as empresas mara-

nhenses foi ampliar de 1,8 para 2,4 o limite de faturamento anual para que as empresas 

sediadas no Maranhão possam se cadastrar no regime beneficiado do SIMPLES Nacional. A 

medida já valerá a partir de 1 de janeiro de 2011, ampliando a faixa de empresas aptas a 

solicitar o benefício.

O Estado do Maranhão, sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, integra o Programa de 

Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO).

Foi assinado, em 2010, o contrato que garante os recursos para a implantação do novo programa 
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de modernização tecnológica da SEFAZ, o Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado 

do Maranhão

O objetivo geral do novo projeto é melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal do 

Estado do Maranhão visando incrementar a receita própria do Estado, aumentar a eficiência e a 

eficácia e melhorar o controle do gasto público e prover melhores serviços ao cidadão.

Financiado pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Projeto de Fortalecimento 

da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão será realizado com recursos da ordem de U$ 13,2 mi-

lhões e contrapartida de U$ 5,1 milhões. O contrato de financiamento que garante os recursos 

para a implantação do projeto foi assinado pela Governadora Roseana Sarney, no dia 29 de se-

tembro de 2010. Integram o programa 28 projetos estratégicos como parte do novo processo de 

modernização

Com o objetivo de aprimorar a gestão tributária do Estado, por meio da consolidação e implan-

tação de sistemas eletrônicos nacionais, a SEFAZ iniciou, em 2010, o Programa de Modernização 

da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial das Administrações 

Estaduais - PMAE.

Os recursos do programa são financiados pelo BNDES e visam, numa primeira etapa, à implan-

tação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), prioridade estabelecida no Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), e do Cadastro Sincronizado, que permitirá a integração de 

dados cadastrais dos fiscos das três esferas de governo. O Cadastro Sincronizado é um meca-

nismo que atende a exigências da lei que instituiu o Simples Nacional.

Tanto o SPED, que inclui a Nota Fiscal Eletrônica, como o Cadastro Sincronizado têm impacto 

direto na melhoria do ambiente de investimento e no aperfeiçoamento do sistema tributário, 

pois permitirão a integração de dados cadastrais dos fiscos das três esferas de governo.

O contrato de financiamento com o BNDES tem o valor de R$ 13,3 milhões, sendo R$ 12 milhões 

do BNDES e R$ 1,3 milhão de contrapartida do Governo do Estado.

•  Área da Administração e recursos Humanos

- Valorização do Servidor

O Plano de Qualificação dos Servidores Públicos Estaduais é estruturado tendo, como conteúdo 

da matriz programática, módulos temáticos relativos à Modernização Administrativa, Desenvol-

vimento Gerencial, Tecnologia da Informação e Eventos Temáticos, operacionalizados através de 

cursos de especialização, qualificação e aperfeiçoamento, realizados no ambiente da Escola de 

Governo do Maranhão - EGMA e em centros de treinamento de organizações parceiras.
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O Plano de Qualificação dos Servidores Públicos Estaduais, para 2010, foi elaborado a partir de 

demandas institucionais identificadas através do Mapeamento de Expectativas e Demandas de 

Capacitação dos órgãos da Administração Pública Estadual, em 2009, tendo como finalidade o 

planejamento conjunto de ações de capacitação para os servidores públicos estaduais.

A EGMA, em 2010, investiu em cursos abertos e personalizados, nas modalidades presenciais e 

à distância com o objetivo de qualificar e aperfeiçoar conhecimentos e habilidades dos servidores 

públicos estaduais. Tais cursos englobaram temáticas diversificadas relacionadas às áreas múl-

tiplas do conhecimento e habilidades e de conteúdos específicos de cada órgão, de modo a con-

templar a natureza de sua missão, refletida em suas especificidades programáticas. O Quadro 

29 apresenta os indicadores de desempenho do Programa de Valorização do Servidor.

Quadro 29 - indicadores de desempenho do Programa de valorização do servidor – Ma 2010  

Fonte: seaPs

O Quadro 30 mostra as metas alcançadas com as diversas ações do Programa de Valorização do 

Servidor.

Quadro 30 - Metas alcançadas nas ações do Programa de valorização do servidor em 2010

Fonte: seaPs

Destacam-se, ainda, as seguintes realizações com vistas à valorização do servidor público 

estadual:

- Desenvolvimento do Programa de Qualificação dos Servidores Públicos Estaduais, 

realizando 5.011 (cinco mil e onze).capacitações, em São Luis e em municípios do in-

terior maranhense. 

Indicadores Realizados Previstos 
2009 2010 2009 2010 

Servidores Capacitados 3096 5011 6613 13500 

Órgãos Capacitados 52 56 37 48 

Municípios Capacitados 6 6 6 32 

 

 

Programa / Ações Produto Unidade de 
medida 

Realizados em 
2010 

Realizados em 
2007-2010 

Abertos e Personalizados Servidor capacitado unidade 876 4953 

Inclusão Digital Servidor capacitado unidade 770 3018 
Eventos Temáticos (Workshops e 
Palestras) Servidor capacitado unidade 38 578 

Programa de Gestão Compartilhada Conselheiro capacitado unidade 3287 3287 
Pós-Graduação Servidor capacitado unidade 40 80 

TOTAL - - 5011 11916 
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- Realização de 02 (dois) cursos de Especialização (modalidade à distância, em parceria 

com o SENAC): Especialização em Ensino a Distância; Especialização em Educação 

Ambiental

- Programa de Gestão Compartilhada – capacitação de Conselheiros Tutelares e de Di-

reito do Estado do Maranhão;

- Desenvolvimento de ações de capacitação personalizadas para a Secretaria de Estado 

da Segurança Publica, através da Academia Integrada de Polícia;

- Realização da Oficina “Estratégias e Ferramentas para Elaboração de Plano de Capa-

citação” com vistas a fortalecer o macroprocesso de planejamento, de maneira parti-

cipativa para que as ações a serem implementadas tenham efetiva validação pelos 

órgãos envolvidos. Participaram da Oficina, 24 (vinte e quatro) órgãos públicos, repre-

sentados por seus agentes da Rede;

- Realização do Projeto Especial de Inclusão Digital para servidores públicos estaduais 

aposentados e ativos com mobilidade reduzida, no Centro Recreativo Social dos Ser-

vidores Públicos Estaduais (Programa de Apoio Integral aos Aposentados – PAI);

- Realização de Mapeamento do Perfil Técnico-Funcional dos Agentes da Rede Estadual 

de Capacitação;

- Mapeamento para Identificação das Necessidades de Treinamento, mediante aplica-

ção de formulários específicos para os gestores e servidores, bem como disponibiliza-

ção de modelos para  formatação do Plano de Capacitação Institucional e do Quadro 

Síntese do Plano de Qualificação dos Órgãos.

•  Área da Administração e recursos Humanos / Viva Cidadão

O Viva Cidadão é um órgão desconcentrado da Secretaria de Administração e Previdência 

que tem como missão básica “fortalecer o exercício da cidadania, facilitando o acesso da 

comunidade à ação de qualidade na prestação de serviços públicos”.

Constituído na sua estrutura organizacional por Unidade Fixas e Unidades Móveis, trabalha 

em regime de parceria com representantes de serviços públicos das esferas federal, estadu-

al, municipal e da iniciativa privada. O Viva Cidadão é uma unidade administrativa do Gover-

no de grande credibilidade na população maranhense tendo em vista a qualidade dos servi-

ços prestados ao cliente cidadão com grau de satisfação acima de 95%.

Os resultados obtidos foram resultantes das condições/recursos disponibilizados pelo Go-

135



verno do Estado para dinamização, implementação e expansão das Unidades, bem como 

para a dinâmica da Gestão e agilidade do atendimento o que garantiram ao Órgão a manu-

tenção do Certificado com o selo de Qualidade iso 9001-2008

Indicadores de Desempenho das Unidades do Viva Cidadão de São Luís: Praia Grande, João 

Paulo e Jaracaty e das Unidades do Viva Cidadão do Interior: Imperatriz, Carolina, Presidente 

Dutra, São Bento e Balsas são apresentados no Quadro 31.

Quadro 31 - indicador de desempenho do Programa Maranhão solidário e inclusivo

* resultado obtido até novembro de 2010

•  Área de Administração e recursos Humanos / Hospital dr. Carlos Macieira 

O Hospital Dr. Carlos Macieira é uma unidade de serviços hospitalares, administrado pela Se-

cretaria de Estado de Administração e Previdência Social, conveniado para execução dos ser-

viços médicos junto à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão – SES, para o atendimento 

de forma exclusiva aos servidores públicos civis e militares, dos poderes executivo, legislativo 

e judiciário, assim como dos membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público, ativos 

contribuintes do FUNBEM e de seus dependentes, Procuradoria de Justiça e Tribunais de Jus-

tiça Estaduais, pensionistas e aposentados, conforme convencionado na cláusula primeira, 

parágrafo único do convênio já referido anteriormente.

Para a prestação dos serviços médico-hospitalares no Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. 

Carlos Macieira, foram destinados recursos financeiros no valor estimado de R$ 155.839.098,60 

(cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e nove mil, noventa e oito reais e sessen-

ta centavos), com repasse mensal de até R$ 2.597.318,31 (dois milhões quinhentos e noventa 

e sete mil trezentos e dezoito reais e trinta e um centavos).

Iniciamos com uma série de levantamentos das deficiências estruturais-administrativas e de 

recursos humanos, bem como, as condições de assistência médico-hospitalares propriamente 

ditas e oferecidas à população, assim como também, o levantamento rigoroso dos prestadores 

de serviço terceirizados, tanto de recursos humanos quanto prestação de serviços.

Programa Produto Unidade de 
medida Realizado em 2010 

Maranhão Solidário e  Inclusivo 

Cidadão de Direitos e Deveres Atendimento 
realizado Unidade *1.975.364 

Expansão e Instalação de  Unidades do 
Viva Cidadão 

Atendimento 
realizado Unidade  S. Luís (Jaracaty) e Balsas 

Instalação de Novos Serviços Serviços 
instalados Unidade 

Postos de serviços: 
Bolsa Família (Balsas)  
e Superintendência do Trabalho 
(Homol. Contratual) 
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Apresentam-se nos quadros 32, 33, 34 e 35 algumas metas físicas pactuadas na gestão ante-

rior, correspondente ao período de julho de 2009 a junho de 2010, como ponto de referência de 

produtividade a ser cumprida pela administração anterior, metas estas que justificariam o 

valor pactuado no convênio nº 002/2009/ASSEJUR/SEAP, Processo nº 3633/2009/SEAS.

Quadro 32 - Metas na área de assistência médica e hospitalar pelo Hospital Carlos Macieira - 2010

Fonte: seaPs

Internação hospitalar Meta física pactuada 
mensal 

Média meta física 
Realizada mensal 

Internações 200 182 

UTI 14 20 

Total Meta Física 214 202 
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Quadro 33 - Metas alcançadas na área de atendimento de alta Complexidade pelo Hospital 
Carlos Macieira - 2010

Fonte: seaPs

Quadro 34 - Metas relativas ao pronto-atendimento 24 horas, no Hospital Carlos Macieira em 
2010, Ma

Fonte: seaPs

Procedimentos Meta física Pactuada 
Mensal 

Média meta física 
Realizada Mensal 

Cirurgia Cardiovascular 3 3 

Hemodinâmica 3 2 

Cirurgia Vascular 3 3 

Neurocirurgia 3 5 

Cirurgia Ortopédica 3 15 

Cirurgia Toráxica 3 1 

Total Meta Física 18 29 

 

Urgência/Emergência Meta física Pactuada 
 Mensal 

Média meta física  
Realizada Mensal 

Clínicas 4.500 4.540 

Pequenas cirurgias/procediment 800 2.704 

Total Meta Física 5.300 7.244 
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Quadro 35 - Metas relativas aos serviços ambulatoriais do Hospital dr. Carlos Macieira em 
2010 - Ma

Fonte: seaPs

•  Área de Administração e recursos Humanos / Previdência Social

O Estado do Maranhão possui Regime Próprio de Previdência Social desde 1938. O Instituto 

de Previdência do Maranhão - IPEM, órgão de natureza autárquica, tinha sob sua responsa-

bilidade a gestão previdenciária.

A previdência dos servidores públicos sempre foi tratada como mera extensão da política de 

pessoal, entretanto com a promulgação da Emenda Constitucional n° 20 e a edição da Lei 

Federal n° 9.717/98 o Estado foi obrigado a organizar o seu Regime Próprio com base em 

critérios que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial do mesmo.

O Estado do Maranhão pela Lei n° 7.357/98 de 29 de dezembro de 98 (revogada pela Lei 

Ambulatório Meta física Pactuada 
Mensal 

Média meta física 
Realizada Mensal 

Angiologia 176 160 

Cardiologia 1.056 980 

Clínica cirúrgica 176 229 

Clínica médica 1.408 1.487 

Dermatologia 176 307 

Endocrinologia 352 387 

Gastroenterologia 352 364 

Ginecologia 1.408 1.116 

Geriatria 176 297 

Hematologia 88 85 

Infectologia 88 61 

Neurocirurgia 88 68 

Neuropediatria 176 44 

Neurologia 176 308 

Nefrologia 88 225 

Oftalmologia 1.056 1.197 

Ortopedia 960 1.206 

Otorrinolaringologia 640 545 

Pediatria 704 589 

Pneumologia 132 140 

Proctologia 132 153 

Reumatologia 352 354 

Urologia 352 348 

Total meta física 10.312 10.650 
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Complementar 73/2004) e Lei Complementar nº 40/98 reorganizou a previdência dos 

servidores, adotando as providências para adequação do seu Regime Próprio à Legislação 

Federal. 

Dentre as medidas implantadas, destacam-se as seguintes: a segregação de massa dos 

servidores; a segregação de recursos destinados para a Previdência ao FEPA, daqueles des-

tinados à assistência saúde dos servidores para o FUNBEN; a participação dos servidores 

no colegiado; fixação de alíquota de contribuição do servidor em 11% enquanto que a patro-

nal foi fixada em 15%; extinção do IPEM; reorganização do Fundo de Pensão.

Com a reorganização o Estado do Maranhão passou a custear o pagamento dos benefícios 

providenciais de seus servidores através de dois regimes distintos integrantes de seu RPPS, 

a saber:

- Um orçamentário, destinado ao pagamento dos benefícios de aposentadorias e pen-

sões concedidas até dezembro de 1995;

- Um capitalizado, constituído por um fundo de ativos com finalidade previdencial, de-

nominado Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA, destinado ao paga-

mento dos benefícios de natureza previdencial concedidos a partir de janeiro de 1996, 

que abrange todos os atuais segurados ativos do Estado bem como todos os assisti-

dos e beneficiários que tiveram benefícios concedidos a partir dessa data.

O Estudo Atuarial de 2010 (posição de setembro de 2009) demonstra que o RPPS possui 

64.800 servidores ativos, 22.011 aposentados e 7.004 pensionistas.

Do universo dos servidores ativos, para 19.963 servidores o direito à aposentadoria é imi-

nente (servidores que já cumpriram todos os requisitos necessários à obtenção da aposen-

tadoria podendo requerer o benefício a qualquer momento).

Os resultados obtidos no estudo da massa de segurados cuja responsabilidade pelo paga-

mento é do FEPA (“Regime Capitalizado”) são os descritos no Quadro 36 e 37 referente à 

provisão de benefícios concedidos e a conceder.
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Quadro 36 - Provisão Matemática de benefícios Concedidos pela Previdência estadual - Ma

Fonte: seaPs

Quadro 37 - Provisão Matemática de benefícios a Conceder pela Previdência estadual - Ma

Fonte: seaPs

Já os resultados obtidos no estudo da massa de segurados cuja responsabilidade pelo paga-

mento é do Tesouro Estadual (“Regime Orçamentário”) são os descritos no Quadro 38:

Quadro  38 - Provisão Matemática de benefícios Concedidos pela Previdência estadual - Ma

Fonte: seaPs

Benefício N° Beneficiários 
Valor Mensal 

do Salário 
Provisão 

Matemática 

Aposentadoria 15.077 24.933.523,43 3.713.876.863,12 

Pensão por morte 2.706 4.085.753,36 686.971.291,83 

Total 17.783 29.019.276,79 4.400.848.154,95 

 

Benefício N° Beneficiários Valor mensal do 
Salário 

Provisão 
Matemática 

Apos.Iminente 19.963 35.222.205,04 5.258.065.765,27 

Após. não Iminente 44.837 91.170.032,55 4.282.545.174,23 

Total 64.800 126.392.237,59 9.540.610.939,50 

 

Benefício N° Beneficiários Valor Mensal do 
Salário 

Provisão 
Matemática 

Aposentadoria 6.934 17.670.635,85 2.147.444.168,92 

Pensão por morte 4.298 10.810.784,81 1.370.801.392,65 

Total 11.232 28.481.420,66 3.518.245.561,57 
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•  Área de Administração e recursos Humanos / Fundo de Previdência

O Fundo de Previdência é representado pelo valor patrimonial acumulado para fazer fren-

te aos pagamentos dos benefícios previdenciários já concedidos e a conceder. A situação 

atual é mostrada abaixo:

Situação atuarial (rPPS)

Situação atuarial (regime Orçamentário)

•  Área de Administração e recursos Humanos / Assistência à Saúde

O Estado presta assistência saúde aos servidores através do Hospital Carlos Macieira, na 

capital e de credenciamentos médico, odontológico e laboratorial, no interior.

O financiamento dessa assistência é efetivado pelo FUNBEN- Fundo de Benefícios dos 

Servidores do Estado do Maranhão, formado pela contribuição do servidor, na proporção 

de 1% sobre salário contribuição e do Estado, 1% sobre os vencimentos dos servidores e 

outras receitas.

Através do PAI – Programa de Apoio ao Idoso, o aposentado do Estado é valorizado na sua 

condição biopsicossocial, na medida em que promove uma intensa programação anual, 

constante de cursos, oficinas, encontros, esportes, lazer, atendimento médico e jurídico.

Tem ainda, o Centro Social dos Servidores, que disponibiliza quadras de esporte, piscina 

infantil e adulto e através de sorteio mensal conta com 27 pousadas para uso dos servi-

dores estaduais.

 

Fundo de Previdência 770.634.561,90 

Compensação Financeira 697.072.954,72 

Provisão Matemática 13.941.459.094,45 

Déficit Técnico Total 12.473.751.577,83 

 

Fundo de Previdência                       0,00 

Compensação Financeira  175.912.278,10 

Provisão Matemática 3.518.245.561,57 

Déficit Técnico  

Total 3.342.333.283,47 
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•  Área de Administração e recursos Humanos / Assistência Jurídica

Ao proporcionar acesso à Justiça a inúmeros cidadãos maranhenses que não dispõem de 

recursos para contratar um advogado, a Defensoria Pública do Maranhão se mostra como 

um poderoso mecanismo de efetivação de direitos e garantias fundamentais, não restri-

tos ao ajuizamento de ações junto ao Poder Judiciário.

Através da utilização de formas alternativas de resolução de conflitos (mediação e conci-

liação) e de ações de natureza pedagógica voltadas à educação para a cidadania, os Defen-

sores Públicos exercem um papel de agentes políticos de transformação social.

No Maranhão, o ainda reduzido número de membros não tem impedido a Defensoria de 

cumprir seus objetivos institucionais. Além da tradicional atuação desenvolvida pelos De-

fensores Públicos nas Varas de Família, que corresponde a aproximadamente 80% (oiten-

ta por cento) dos processos em tramitação, e nas Varas Criminais, a Instituição vem apre-

sentando também atuação destacada na prevenção e combate à violência contra a pessoa 

idosa, na regularização de registros civis, em demandas de saúde, em conflitos fundiários 

e em questões cíveis em geral. O Quadro 39 apresenta os principais indicadores obtidos 

pelo órgão no período 2009/2010.
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Quadro 39 - indicadores de desempenho da defensoria Pública do Maranhão no período 
2009/2010.

Centro integrado de apoio e Prevenção à violência Contra a Pessoa idosa, órgão da dPe.  | * os núcleos de imperatriz e açailândia iniciaram suas atividades no mês de agosto de 2010.

Indicadores Realizado Previsto 
2009 2010 2009 2010 

Número de atendimentos nas Varas de 
Família (Capital) 33.362 36.402 27.000 30.000 

Número de atendimentos nas Varas 
Criminais (Capital) 10.321 11.789 9.000 10.000 

Número de atendimentos nas Varas de 
Execução Penal (Capital) 5.837 6.202 4.500 5.000 

Número de atendimentos realizados 
pelo CIAPVI 1 (Capital) 18.014 19.644 15.500 17.000 

Número de atendimentos de natureza 
cível (Capital) 4.333 4.905 3.500 4.000 

Número de atendimentos realizados 
pelo Núcleo de Moradia e Defesa 
fundiária (Capital) 

1.751 1.906 1.400 1.600 

Número de atendimentos realizados 
pelo Núcleo da Saúde, do Idoso e da 
Pessoa com Deficiência (Capital) 

1.169 1.320 1.000 1.100 

Número de atendimentos realizados 
pelo Núcleo da Infância e Juventude 
(Capital) 

2.911 3.085 2.400 2.500 

Número de atendimentos realizados 
pelo Núcleo de Timon 7.447 7.521 6.200 6.500 

Número de atendimentos realizados 
pelo Núcleo de Caxias 4.522 4.879 4.000 4.200 

Número de atendimentos realizados 
pelo Núcleo de São José de Ribamar 1.186 1.283 1.000 1.100 

Número de atendimentos realizados 
pelo Núcleo de Paço do Lumiar 2.447 2.607 2.000 2.200 

Número de atendimentos realizados 
pelo Núcleo de Bacabal 4.193 4.166 3.800 3.900 

Número de atendimentos realizados 
pelo Núcleo de Imperatriz* --- 930 --- 750 

Número de atendimentos realizados 
pelo Núcleo de Açailândia*  981  600 

Número total de atendimentos em São 
Luís 77.698 85.253 64.300 71.200 

Número total de atendimentos nos 
Núcleos do Interior 19.795 22.367 17.000 19.250 

Total Geral 97.493 107.620 81.300 90.450 
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Os gráficos 8 e 9 mostram o quantitativo de atendimentos realizados pela Defensoria 

Pública do Estado do Maranhão, na Capital – São Luís e nos interiores do Estado no ano 

de 2010, segundo a modalidade e especificidade do atendimento. 

O gráfico 10 apresenta um resumo geral do quantitativo de atendimento na capital / in-

terior, mostrando assim a necessidade de ampliar esse trabalho para todo o Estado do 

Maranhão.

gráfico 8 - Quantidade de atendimentos realizados pela defensoria Pública do Maranhão, 
na capital, em 2010

gráfico 9 - número de atendimentos realizados pela defensoria Pública do Maranhão, no 
interior, em 2010
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gráfico 10 - síntese dos atendimentos realizados pela defensoria Pública em todo o es-
tado do Maranhão, em 2010
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•  Área de Comunicação Social

Este documento descreve, de maneira objetiva, as atividades desenvolvidas no ano de 

2010 pela Secretaria de Estado de Comunicação.

Dando continuidade ao trabalho realizado durante o período de abril a dezembro de 2009, 

esta Secretaria desenvolveu uma gestão da comunicação governamental no sentido de 

dar publicidade às ações do Governo do Estado, informando à população sobre as obras e 

serviços em realização pela nova administração estadual.

 

De forma mais eficiente e eficaz à luz da lei eleitoral, a Gestão de Marketing buscou desen-

volver e apoiar campanhas que mostrassem o trabalho desenvolvido pelo Governo em 

todo o Estado. Também buscou estar presente em eventos de relevância para o bem do 

Estado, tais como nas áreas de educação, saúde, esporte e lazer, por exemplo.

De acordo com o contrato de serviços publicitários, o atendimento da Secretaria de Estado 

de Comunicação, ficou a cargo de 4 (quatro) agências vencedoras do processo de licitação 

ocorrido para que a comunicação governamental se realizasse com êxito.

Seguindo o trâmite de atendimento às demandas de governo para que as agências execu-

tem os trabalhos, o processo é iniciado com a solicitação das esferas de governo feita a 

esta Secretaria por meio de um briefing de campanha. O briefing é encaminhado ao Secre-

tário de Comunicação e seus Secretários Adjuntos para ciência e, de acordo com o orça-

mento e disponibilidade de recursos, o serviço é aprovado parcial ou totalmente.

Terminado este primeiro estágio, é feito o acionamento da agência contratada para que 

sejam repassadas as providências. Algumas campanhas são demandadas diretamente 

pela SECOM e se originam da necessidade de o Governo do Estado divulgar projetos e 

ações nas suas mais diversas áreas de atuação. 

Atuação

Entendendo que a principal função da comunicação governamental é tornar a relação en-

tre o Estado e os seus cidadãos mais próxima e sua comunicação de fácil entendimento, 

mais abrangente e mais eficaz, a SECOM priorizou aquilo que lhe pareceu se encaixar 

nesses parâmetros de raciocínio. Ou seja, a comunicação foi usada como instrumento de 

cidadania, operacionalizando as demandas que nos chegaram no intuito de levar à opinião 

pública fatos de significação ocorridos na esfera governamental. 
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Desenvolvemos atividades da seguinte forma:

- Planejamento a partir de deliberação de diretrizes da Governadora do Estado, Ro-

seana Sarney, e do Secretário de Comunicação. Todas as demandas na área de pro-

paganda e publicidade de todos os órgãos do Governo do Estado passam pela Ges-

tão de Marketing da SECOM;

- Há um esforço concentrado para que a unificação de imagem e linguagem conti-

nuem a ser uma meta de trabalho;

- Tarefas executadas com a continuidade e ampliação da presença do governo nos 

municípios maranhenses de maneira correta, obedecendo aos prazos legais da le-

gislação eleitoral;

- Foi dada atenção especial ao período de utilização correta das marcas do Governo e 

suas secretarias ao longo do período eleitoral, para que não parasse as ações de 

comunicação.

              

 Execução da Política de Comunicação

A missão da Gestão de Marketing da Secretaria de Estado de Comunicação é o planeja-

mento, organização e execução da política de Comunicação Social do Governo. Além da 

aprovação de campanhas publicitárias, realizamos, rotineiramente, uma série de ativida-

des que complementam o trabalho de divulgação das ações governamentais, como, por 

exemplo:

- Avaliação de conteúdo, produção, veiculação e resultados das campanhas 

produzidas;

- Contato com os assessores de comunicação de toda a máquina administrativa do 

Governo do Estado, incluindo os das Secretarias de Estado e órgãos ligados direta e 

indiretamente ao Governo;

-  Avaliação conjunta com as assessorias de cada Secretaria ou órgão da viabilidade 

dos seus cronogramas de atividades;

-  Avaliação de peças institucionais do Governo do Estado.  

Todas estas ações foram readequadas após encontro promovido por esta secretaria, com 

a Presença do Procurador Geral do Estado da época, e com todos os assessores de comu-

nicação do Governo para que fossem dirimidas as dúvidas em face da Legislação Eleitoral.
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Atividades desenvolvidas em 2010

- Campanha - Réveillon

A festa de início de ano sempre teve a participação do Governo do Estado, pois faz 

parte da nossa cultura a comemoração da chegada de mais um ano. Compreenden-

do o seu papel, a SECOM participou com toda a campanha publicitária de divulgação 

das festas.

O Réveillon foi comemorado na orla marítima de São Luís e também na Avenida 

Beira Rio de Imperatriz, com a realização de shows com artistas nacionais e da 

terra e queima de fogos. 

Para o referido evento foram produzidas as seguintes peças: outdoor, placas lumi-

nosas, VT, spot, blimps, testeiras e anúncios de jornal, orla e no centro da cidade. 

Peças como: VT para televisão, spot de rádio, anúncio de jornal e revista, outdoor e 

busdoor foram utilizadas como reforço de comunicação com o objetivo de divulgar 

e informar sobre o Réveillon 2010 realizado pelo Governo do Estado.

- Projeto Midia Contracheque

Seguindo a tendência da publicidade inovadora, foi proposta uma comunicação di-

reta e exclusiva ao servidor público do nosso Estado. Com isso foi apresentada uma 

alternativa de utilizarmos um canal de comunicação diferenciado: o contracheque 

do servidor. Nele estaria contida, no período de fevereiro a junho, a publicidade dos 

serviços exclusivos aos servidores públicos estaduais e comunidade correlata (fa-

miliares).

- Campanha do Carnaval

“Carnaval do Maranhão, de volta a alegria!”. Este foi o mote da campanha publicitá-

ria de Carnaval desenvolvida pelo Governo do Estado.

A campanha destacou a volta das brincadeiras do nosso Carnaval. Uma das expres-

sões culturais mais fortes do povo maranhense. Com uma estratégia de mídia vol-

tada não somente para o Maranhão, mas também com anúncios em veículos de 

comunicação com visibilidades regional e nacional. 

Foi realizada também a Campanha Carnaval - DST/ AIDS, como parte da campa-

nha de Carnaval, quando foram realizados materiais específicos sobre o tema den-

tro da mesma linha de produção e criação de peças. 
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Com a intenção de alertar a população sobre o risco da doença e como se prevenir a 

síndrome, a ação específica foi a distribuição de folder/cartilha juntamente com o 

preservativo.

Além do material já citado, foram produzidas as seguintes peças: outdoor, VT,        

backbus, spot, folhetos, banner, placas luminosas, anúncio de revista, layout de ca-

misas e toda a ornamentação dos principais locais de concentração de brincantes 

nos circuitos idealizados pela Secretaria de Estado da Cultura

- Campanha Aftosa

Integrando o calendário de atividades da Secretaria de Agricultura, a  campanha 

contra a Febre Aftosa se faz necessária no sentido de que é vital para a economia 

do Estado, uma vez que as ações de prevenção e combate visam tirar o Maranhão 

de um grupo de risco da doença, podendo assim facilitar a comercialização da carne 

produzida no Estado. 

O mote da campanha foi a necessidade de a vacinação do gado atingir a meta de 

100%. Foram elaboradas as seguintes peças: VT para televisão, outdoor, spot para 

rádio, jingle, camisa, boné, cartaz, calendário de vacinação, folder e anúncio para 

jornal.

A campanha de combate à Febre Aftosa alcançou todo o Estado com o reforço em 

suas áreas mais críticas, identificadas pela equipe da Secretaria de Estado da Agri-

cultura.

- 2º Fase da Campanha da Febre Aftosa

O Maranhão iniciou a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa dando con-

tinuidade ao primeiro momento realizado anteriormente, exigindo assim uma cam-

panha publicitária sem muitas alterações de concepção criativa, mas com todo um 

planejamento de mix de mídia voltado para sua execução com o objetivo de garantir 

a eficácia da campanha.

A campanha foi realizada pelo Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secre-

taria Estadual de Agricultura (SEAGRO) e de sua vinculada, a Agência Estadual de 

Defesa Agropecuária (AGED), responsável pela coordenação e monitoramento an-

tes, durante e depois de toda a vacinação do rebanho bubalino (búfalo) e bovino. 

Entre as peças desenvolvidas: anúncio, backbus, jingle, cartaz, panfleto, outdoor, VT 

e spot.
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- Produção Revista Viva Casa

Com o lançamento do Projeto Viva Casa do Governo do Estado, tornava-se neces-

sária a divulgação em material impresso com qualidade para expressar a grandio-

sidade do projeto.

- Campanha Projeto Turístico Esportivo

 

Campeonato de Beach Soccer

O esporte é, em todo o mundo, uma grande oportunidade de fomento ao tu-

rismo. E esta Secretaria de Comunicação, entendendo o seu papel de desen-

volvimento de políticas públicas para o fomento ao esporte e turismo, apoiou 

em sua área de competência, por meio da comunicação publicitária, o Cam-

peonato Maranhense de Beach Soccer. Com o apoio, baseado principalmente 

na mídia televisiva e radiofônica.

- Campanha Programa de Regularização Fundiária

No processo de divulgação do Programa de Regularização Fundiária, realizado pela 

Secretaria de Patrimônio da União juntamente com a SEDAGRO, a SECOM identifi-

cou que a melhor forma de mídia seria a de uso de publicidade em camisetas - con-

sideradas mídia exterior impactante/ambulante e de longa duração.

- Campanha – Aprovados no Projeto Mais Cultura

Em apoio ao Projeto Mais Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado, a nossa su-

gestão de mídia foi a divulgação dos aprovados neste projeto de extrema importân-

cia para o fomento às práticas culturais no Maranhão. Foi confeccionado e veicula-

do em dois grandes jornais de circulação no Estado um anúncio alusivo ao tema 

para a devida publicidade dos projetos vencedores.

- Programa Viva Saúde

 

Com um espaço institucional na página de internet, foi idealizado um programa de 

saúde para todo o Maranhão. Com temas de variados tipos, trabalhando a preven-

ção de doenças, com dicas de saúde e qualidade de vida, produzindo e exibindo re-

portagens especiais sobre os tratamentos de doenças que estão ao alcance de      

todos, através da rede pública de saúde estadual. O Programa Viva Saúde foi pro-

duzido e veiculado nesta mídia específica com o tempo de duração de 15 (quinze) 

minutos, cada.
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- Garantia da Safra 2010

A SECOM teve participação nas ações de comunicação do Programa Garantia da 

Safra, que é uma ação do PRONAF que ampara os agricultores familiares na adesão 

ao programa, para minizar prejuízos provocados a partir da possibilidade de perda 

de pelo menos 50% nas suas lavouras, tanto por seca quanto por excesso de chuva. 

As ações foram avaliadas e, de acordo com a solicitação e capacidade de persuasão 

e objetivos de alcance da mensagem, foram criados e confeccionados 80 (oitenta) 

banners para a divulgação em locais determinados, além de 50 (cinquenta) mil fol-

ders em material de qualidade para distribuição nos locais de ação do projeto.

- Lista de Selecionados – Programa Meu Primeiro Emprego – Imperatriz

Um dos programas ícones desta gestão necessitava de uma divulgação abrangente 

e eficiente na região tocantina para informar os selecionados. Portanto, foram vei-

culadas as listas dos convocados nos jornais de expressão da região.

- Projeto Cuidando do Futuro

Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o projeto Cuidando do Futuro 

é voltado principalmente aos jovens. Mas, com a necessidade de abrangência total 

por parte da nossa sociedade, a comunicação do projeto foi realizada com a criação 

e produção de banners, pastas, camisas e bloco de anotações, spot, VT de 30 (trinta) 

segundos e veiculação na TV e rádio (neste último foram veiculados programetes 

educativos), com o objetivo de dar início a este grande projeto de alcance social.

- Combate ao Trabalho Escravo

No dia de mobilização pelo combate ao trabalho escravo no Maranhão, foi solicitada 

pela Secretaria de Trabalho do Governo do Estado a confecção de 2 (dois) banners 

em tamanhos diferentes a serem colocados em local definido pela Secretaria.

- Campanha Gripe A - Lista de Postos de Vacinação

Em apoio à Secretaria de Saúde no combate à Gripe A, a SECOM atendeu à solicita-

ção, em tempo, para que fosse feita a divulgação dos postos de vacinação nos mais 

abrangentes veículos de comunicação do Estado. Com isso foram produzidos dois 

tipos de comerciais para televisão com o tempo de 30 (trinta) segundos, cada, além 

de material de 1 (um) minuto e um spot de rádio com o mesmo tempo de inserção. 

Todo o material foi distribuído nas televisões e em rádios da capital e do interior 

para a veiculação também dos postos da 2ª etapa da campanha.
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- Via Sacra 2010

Fazendo parte do calendário religioso do Maranhão desde a década de oitenta, a 

encenação da Via Sacra pelo Grupo GRITA necessita de esforço comunicacional para 

sua realização. O Governo do Estado, através da SECOM, realizou apoio em ações de 

comunicação a este evento de suma importância para toda a comunidade, em es-

pecial à comunidade do bairro Anjo da Guarda.

Foram criados e produzidos folder (bilíngue) de divulgação, material para televisão 

e dois blimps. Sendo que o material para televisão foi veiculado nas principais emis-

soras de televisão e rádio da nossa cidade.

- Ação de Comunicação – 1 Ano de Governo - Jornal

Em ação de prestação de contas das ações realizadas pelo Governo depois de 1 

(um) ano de gestão, a SECOM realizou inicialmente uma veiculação de página dupla 

de jornal para expor à população as ações realizadas no período.

Além dos veículos impressos, foram também utilizadas mídias de rádio e TV, com a 

roteirização e produção de spots e vídeos de 1 ano do novo Governo do Maranhão.

- Campanha Festa do Trabalhador

Evento realizado em comemoração ao Dia do Trabalho, a Festa do Trabalhador foi 

divulgada através das seguintes peças: 01 (um) banner de fundo de palco, 01 (um) 

material para TV de 30 (trinta) segundos e 01 (um) material para rádio de 30 (trinta) 

segundos. Tais peças foram veiculadas nas emissoras de TV e rádio com abrangên-

cia estadual.

- Campanha Terra Viva - Divulgação do Programa nos Municípios Maranhenses

O programa Terra Viva é parte de um dos programas estruturantes do Governo do 

Estado e que se constitui em um caminho de inclusão social e econômica, com o uso 

ambiental ecologicamente equilibrado para a preservação e o fortalecimento da 

agricultura familiar. Foram criadas as peças de divulgação que pudessem atuar 

com mais eficiência no interior do estado, dando suporte às visitas e reuniões do 

projeto. Foram 20 (vinte) mil impressos de folder e 80 (oitenta) banners de divulga-

ção.
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- Geração Futura - Divulgação nos Municípios

No Maranhão, o jovem vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões e ações 

públicas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos jovens, promovendo a 

cidadania e inclusão social na zona urbana  e principalmente na zona rural.

Seguindo esta diretriz, o Governo do Maranhão realiza o Programa Geração Futura 

da Agricultura Familiar, que objetiva o aprimoramento e o desenvolvimento das ha-

bilidades, despertando as competências dos jovens rurais em suas atividades agrí-

colas e não-agrícolas, com a meta que os jovens se tornem agentes de desenvolvi-

mento rural, orientados por processos pedagógicos inovadores, incluindo a 

pedagogia da alternância, bem como das tecnologias sociais.

Nesse projeto as ações de comunicação são de extrema relevância para que sejam 

alcançados os objetivos junto aos atendidos nas ações da Secretaria que coordena 

o Geração Futura. Foram criados e confeccionados mil crachás de identificação, mil 

fichas, setecentos certificados, quatro mil folders, setecentas camisas, setecentas 

sacolas e banner de fundo de palco.

- Viva Mulher - Apresentação de Ações da SEMU

Com a elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, o Go-

verno do Estado adota um novo perfil, pautado pela responsabilidade e compromis-

so de cuidar das mulheres do Maranhão através de ações organizadas em cinco 

eixos de atuação, que são:

- Enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher;

- Participação das mulheres nos espaços econômicos e de decisão do poder;

- Enfrentamento do racismo, sexismo, lesbofobia e desigualdades geracionais 

que atingem as mulheres especialmente jovens, idosas e com deficiência;

- Saúde das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos;

- Valorização e defesa dos diretos das mulheres em situação de prisão;

Foram criados e confeccionados folders, banners, painel de fundo de palco, impres-

sos 20 (vinte) mil exemplares do Cordel Maria da Penha para que fosse amplificada 

a divulgação da Lei, se fazendo possível a comunicação do Programa Viva Mulher e 

a forma de proteção de vítimas de violência, como garante a Lei.
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- Campanha Estação de Tratamento – CAEMA

Para dar maior visibilidade aos serviços prestados pela CAEMA, foi necessário criar 

um VT de trinta segundos informando sobre a estação de tratamento daquele ór-

gão. Tal material publicitário foi veiculado em emissoras de televisão de alcance 

estadual, para que o maior número de pessoas pudesse ser informado destes in-

vestimentos e, acima de tudo, para que ficassem cientes da obra de cunho social e 

principalmente de preservação da saúde da população.

- Eficiência Energética

Focada no servidor público estadual, a campanha sobre a utilização inteligente da 

energia, tanto em casa quanto no trabalho, visava sensibilizar a todos os servidores 

do Estado nesta ação de coletividade. 

Para que o objetivo da campanha fosse alcançado, foi sugerida e realizada uma cam-

panha com peças de internet e cartaz como ferramentas e meios de comunicação.

- Dia da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Governo do Estado realizou um 

amplo esforço de comunicação com o objetivo de homenagear todas as mulheres 

maranhenses. Foram realizadas criação e produção de peças para televisão e rádio 

e anúncio para jornal, empena, outdoor, adesivo para carro e cartão envelope. 

- Criação e Produção - Reuniões Técnicas

Os programas de governo, tais como Regularização Fundiária, Garantia da Safra e 

Aquisição de Alimentos, solicitaram como reforço de divulgação a produção de ban-

ner para a sua execução nas cidades onde ocorreram as reuniões. 

- Entrega de Ambulâncias

Fazendo parte dos projetos do Governo do Estado para a melhoria da saúde no 

Maranhão, foram entregues ambulâncias pela Secretaria de Saúde, o que necessi-

tava de uma ação comunicacional e de infraestrutura para que se alcançasse êxito. 

Então foi criado um banner de fundo de palco e estrutura. 
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- Campanha Dia das Mães

Com o objetivo de homenagear as mães de todo o Estado, o Governo realizou a di-

vulgação de peça publicitária em jornal impresso de uma página. Pela SECOM, foi 

feito o trabalho de criação do anúncio e veiculação.

- Seguro de Vida do Servidor

O Seguro de Vida do Servidor necessitava de uma comunicação ao mesmo tempo 

específica e abrangente para que os servidores do Estado pudessem ser informa-

dos do projeto. Dessa forma, foi criada uma campanha com as peças: backbus, fol-

der externo, folder interno, cartaz e banner internet.

- Balanço Geral do Governo

Para dar visibilidade ao exercício financeiro do Governo do Estado, foram confeccio-

nados capa, livro e pasta do Balanço Geral do Governo.

- Refinaria Premium

O Maranhão foi contemplado pelo Governo Federal com a escolha de Bacabeira 

para sediar a Refinaria Premium da Petrobras. Com isso tornava-se necessária 

uma ampla campanha publicitária para divulgação de tal investimento. Foram en-

tão criados anúncios de jornal e banner de internet, com a intenção de tornar públi-

ca uma das grandes conquistas do povo maranhense.

- FAMEM Pré-Sal

A Federação dos Munícipios do Estado do Maranhão realizou um encontro para 

discussão sobre a divisão dos recursos do pré-sal. Fazendo parte desta parceria, o 

Governo do Estado prestou seu apoio com a produção e veiculação de VT de trinta 

segundos para o êxito do evento.

- Encontro de Vereadores

Em apoio ao Encontro de Vereadores do Estado do Maranhão, foi criado e veiculado 

o material de televisão e rádio a ser inserido na programação de seis municípios 

onde este encontro aconteceu.

- Viva Cine Cidadão

A primeira fase do Viva Cine Cidadão contemplou apenas a criação do Projeto sob a 
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responsabilidade da Secretaria de Administração, o que demandou ações de comu-

nicação específicas nessa etapa de concepção. Foram feitas a criação de marcas 

para a aplicação em peças como plotagem de veículos, pórtico, troféu e banner. 

Também foram feitas as roteirizações para a produção de VT  e spot de trinta se-

gundos para veiculação na mídia televisiva e radiofônica.

- Semana do Teatro

O evento é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura, através do Teatro 

Arthur Azevedo, com o patrocínio do Banco do Nordeste, BNDES e Governo Federal. 

Possui grande importância para a nossa cultura e manutenção desta expressão 

artística tão viva em nossa sociedade. Foram desenvolvidas as peças outdoor e 

guia de programação.

- Adesivo Rádio Timbira

Após a reestruturação da Rádio Timbira do Maranhão por este Governo, tornou-se 

necessária uma estratégia de alcance aos seus ouvintes através de uma campanha 

de comunicação. Foi definido que a Rádio iria utilizar o seu próprio espaço para fa-

zer esta divulgação. Porém, ficou válida a sugestão de aproximar o ouvinte da Rádio 

com uma peça simples de contato. O adesivo para carro foi elaborado e produzido 

com o objetivo de estar mais próximo dos olhos e ouvidos dos cidadãos.

- Declaração dos Direitos Humanos

Atendimento à solicitação de criação e produção de dez mil cartazes contendo a 

declaração dos direitos humanos com uma diagramação leve e de fácil observação 

a serem fixados em locais pré-determinados pela Secretaria de Direitos Humanos, 

na capital e no interior do Estado.

- Semana Maranhense de Retiros Culturais

Cumprindo sua política de comunicação, a SECOM deu o seu apoio ao evento, reali-

zado na Praça Maria Aragão. As peças realizadas foram: outdoor, banner, adesivo e 

cartaz.

- Apoio - Rebanhão

Como forma de apoio ao evento religioso tradicional em nosso estado foi feita a 

criação de banner, além ter sido disponibilizadas a comunicação em palco, com luz 

e som para realização, e comunicação do evento com a marca de apoio do Governo 

do Estado.
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- Dia do Trabalho

Em comemoração ao Dia do Trabalho, o Governo do Estado prestou sua homena-

gem aos trabalhadores através de mensagem divulgada nos mais diversos meios 

de comunicação como: front light, jornal, outdoor e backbus.

- Viva Jaracaty 

Com a implantação de mais uma unidade do programa Viva Cidadão, no Shopping 

Jaracaty, tornou-se necessária uma sinalização externa para que pudesse orientar 

as pessoas daquela região que necessitassem dos serviços oferecidos. Foi então 

elaborado um front light para que os cidadãos se orientassem. 

Além da comunicação externa tornava-se vital que esta nova unidade tivesse uma 

sinalização interna, feita para melhor orientar o cidadão que ali chegasse para ser 

atendido. Foram desenvolvidas peças de: placas suspensas; placas para porta; to-

tens; faixas; adesivo para portas; placa da fachada e placa de inauguração.

- Produção de Vídeos das Cidades do Maranhão

Entendendo que o turismo em todas as regiões do Estado necessita de divulgação 

específica, a SECOM assumiu a produção de vídeos turísticos das cidades do Mara-

nhão, para fomento ao turismo de regiões  explorando informações de economia, cul-

tura história e sobre as belezas naturais do nosso grande estado. Inicialmente foram 

produzidos vídeos contemplando as cidades de: Nova Olinda do Maranhão; Zé Doca; 

Pedro do Rosário; Araguanã; Santa Luzia do Paruá; Presidente Médici; Centro do Gui-

lherme; Gov. Nunes Freire; Maracaçumé e Centro Novo do Maranhão; Gov. Archer; 

Codó; Lima Campos; Dom Pedro; São Mateus; Timbiras; Pedreiras; Peritoró; Gonçalves 

Dias e Coroatá.

- Campanha Viva Gente

O Projeto Viva Gente pode ser entendido como um conjunto de medidas e progra-

mas realizados pelo Governo do Estado ao longo de sua gestão com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos maranhenses. Para que estas ações 

pudessem ser sentidas de uma maneira mais ampla, a SECOM foi incumbida de dar 

divulgação ao projeto. E uma dessas ações era a criação e produção de vídeo e jin-

gle. Foram roteirizados e produzidos vídeos e jingles dos seguintes programas de 

governo: Viva Casa; Viva Luz; Viva Água; Viva Meu Primeiro Emprego.
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- Campanha Planseq

O Plano Setorial de Qualificação direcionado ao setor da construção civil surgiu a 

partir de uma iniciativa conjunta entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o 

Ministério do Trabalho e Emprego para promover uma ação nacional de qualificação 

e inserção profissional para os beneficiários do Programa Bolsa Família.  O Governo 

do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia 

firmou convênio com o Governo Federal para implantar o Planseq em nosso Estado. 

Com isso, foi solicitado que a SECOM se responsabilizasse pela criação da  marca do 

programa no Maranhão, para utilização em material de apoio tipo: apostila, papel 

timbrado, cartaz, certificado e slogan.

- Manual do Procon e Procon Online

Atuando no Estado do Maranhão, o Procon-MA solicitou a esta Secretaria um ma-

terial de apoio para a divulgação dos direitos dos consumidores. Após o briefing, fi-

cou constatado que em um primeiro momento o material necessário seria um fol-

der explicativo para que o apoio aos consumidores pudesse ser iniciado em todos os 

locais. Foram criados e produzidos cinquenta mil folders de divulgação com dicas e 

informações pertinentes ao tema.

Dando seguimento à sua atuação, foi criado um projeto inédito em nosso estado: o 

Procon Online. O projeto facilita o acesso do consumidor a seus direitos e tem entre 

os serviços online: consultas sobre seus direitos; denúncias de empresas e serviços; 

agendamento de reclamações. 

Para iniciarmos o programa foram criadas e produzidas peças de comunicação com 

o objetivo de dar a mais ampla divulgação possível. Utilizamos folder, cartaz, outdo-

or, busdoor e banner de internet.

- Campanha Sorriso Saudável

Realizado pela Secretaria de Administração e Previdência do Governo do Estado, o 

Programa Sorriso Saudável necessitava de apoio de comunicação para poder atingir 

o seu objetivo. A partir do briefing foi realizado um mix de mídia homogêneo para 

atender às necessidades do projeto, tendo como peças básicas o banner de internet, 

outdoor, cartaz e folder explicativo.

- Campanha de São João 

A Campanha de São João teve início com o patrocínio de ações comunicacionais dos 

ensaios realizados ao longo do período que antecede os festejos juninos. Outra ação 
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desenvolvida foi a realização de um documentário sobre o nosso São João, para que 

as pessoas pudessem conhecer os atores deste espetáculo ímpar da nossa cultura, 

além de servir de ferramenta de divulgação e publicidade espontânea.

Considerado o maior evento do nosso calendário cultural, o São João do Maranhão 

teve uma campanha completa e com repercussão nacional. 

Peças desenvolvidas: VT, spot, outdoor, livreto, backbus, painel de fundo de palco e 

banner, anúncio em revista, pórticos e anúncio de jornal.

- Mídia realizada no Ano de 2010

A SECOM cumpre o seu papel de praticar as políticas públicas de comunicação, dentro de 

um planejamento e operacionalidade pautada no rigor da legislação dando apoio em ações 

de comunicação aos projetos do Governo do Estado, como: Pró-Maranhão; Mãos à Obra; 

Campanha de Autoestima; Estradas/Infraestrutura.

As ações contaram com a veiculação em rádios, jornais, televisão, outdoors e backbus, na 

capital, no interior e em outros estados, como ocorreu na campanha de São João, por 

exemplo. As veiculações em outros estados objetivavam incrementar o turismo e atrair 

investimentos para o Maranhão.

Outras ações que foram solicitadas e que obtiveram a participação do Governo do Estado 

em sua comunicação sempre representavam um esforço com saldo positivo para toda a 

sociedade, seja na cultura, no esporte, no turismo ou em outra forma de manifestação da 

sociedade maranhense, que necessitava da presença e atuação forte do Estado para que 

tais eventos se tornassem viáveis e tivessem o alcance de grande parcela da população.

A SECOM compreende as potencialidades dos meios de comunicação, tradicionais e não 

tradicionais, como formas de alavancar a democracia, o desenvolvimento e os direitos do 

cidadão à pluralidade da comunicação. Com isso, as estratégias de interlocução com a 

sociedade, com o uso de mídias elaboradas e das novas mídias que surgem, são sempre 

analisadas como ferramentas saudáveis de interação Governo/Sociedade. 

Pautada no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esta Secretaria uti-

liza de todos os seus esforços para alcançar seu objetivo de tornar públicas as ações de 

Governo aos cidadãos do nosso Estado.

“Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito incluía liberda-
de de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 

idéias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras.”
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- Metas SECOM 2011

Para o ano de 2011, a Secretaria de Estado de Comunicação solicitou, das Secretarias e 

órgãos, ações que pudessem compor o plano de comunicação governamental com suas 

principais ações. Podemos citar alguns deles:

CAMPANHA DE RÉVEILLON 

CAMPANHA DE CARNAVAL

ENCONTROS DO GOVERNO DO ESTADO COM A SOCIEDADE CIVIL

JEMS 

AFTOSA 

DENGUE 

FÓRUNS REGIONAIS DE CULTURA 

COMUNICADOS 

FESTA DA JUÇARA 

FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

CAMPANHA DE PUBLICIZAÇÃO DAS MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA 

SEMANA DE MÚSICA 

SEMANA DE TEATRO 

CAMPANHA EM EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS 

COMBATE ÀS DROGAS 

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 

SEGURANÇA NO TRÂNSITO 

SÃO JOÃO 
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CAMPANHAS DE FOMENTO AO ESPORTE E LAZER

DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO E FEIRAS REFERENTES AO TEMA 

SEMANA DA CULTURA POPULAR 

FESTIVAL DA MELANCIA 

CAMPANHAS SAGRIMA/SEDAGRO/AGED 

CAMPANHAS DE SEGURANÇA

CRIAÇÃO DE ANÚNCIO DE DATAS COMEMORATIVAS 

CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO NO ESPORTE E EVENTOS ESTUDANTIS

PRÓ-JOVEM 

JOGOS DE VERÃO DO SUL DO MARANHÃO 

CAMPANHA DE ACESSIBILIDADE

SEMINÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAMPANHA PROGRAMA BIODIESEL

CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO

CAMPANHA DE ACESSIBILIDADE (DIREITOS HUMANOS)

SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO

CAMPANHA DIA DO PROFESSOR

CAMPANHA DO MÊS DA CRIANÇA

VIVA COMUNICAÇÃO
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Além dessas ações, a Secretaria de Comunicação vai atuar, de forma inédita, na aplicação 

de políticas públicas voltadas para a inserção de jovens no mundo digital, por meio do 

Programa Viva Comunicação. O Programa prevê o uso de passaporte digital para per-

mitir o acesso à internet e o uso da rede para cursos que vão melhorar o acesso à in-

formação e capacitar mão-de-obra para o mercado de trabalho maranhense. Serão 

ofertadas 15 mil vagas em 5 regiões consideradas de baixo acesso à rede mundial de 

computadores.
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4. PErSPECTIVAS PArA 2011

Os dois anos de mandato, concluídos em 2010, credenciaram o Governo do Estado a propor uma agenda 

positiva para 2011, visando alavancar definitivamente o desenvolvimento do Maranhão.

Nestes dois anos, o Governo fixou a plataforma para o crescimento sustentável do Estado, abriu os cami-

nhos para o avanço do setor produtivo e para um futuro mais digno do povo do Maranhão, a partir do 

conhecimento mais aprofundado dos seus desafios e limitações e das decisões tomadas, visando criar 

credibilidade e legitimidade do Governo junto à classe empresarial e aos maranhenses em geral.

 As condições do presente são amplamente favoráveis para a construção de um novo momento na histó-

ria do Maranhão. É incontestável que o alinhamento desse conjunto de fatores, que conformam a atual 

conjuntura econômica e social do Estado, determinará um crescimento vigoroso  e a melhoria da qualida-

de de vida do povo maranhense.

 Para consolidar estas condições, o Governo vai implementar, neste novo período governamental, ações 

de curto, médio e de longo prazo, que viabilizarão o pretendido alinhamento dos fatores conjunturais.

As ações de curto prazo serão concretizadas numa agenda positiva a ser executada, em 2011, definida a 

partir dos programas e projetos priorizados no Plano Plurianual 2008-2011 e suas Revisões, que irão 

garantir à sociedade maranhense um conjunto de obras e serviços que atendam as suas demandas ime-

diatas e que possam cotidianamente melhorar sua qualidade de vida. 

As ações de médio prazo, abrangendo um período de 4 anos, se materializarão no Plano Plurianual 2012-

2015, que será formulado pelo meu governo no decorrer de 2011. Este Plano contemplará as diretrizes e 

orientações estratégicas de governo, as estratégias setoriais, os programas, projetos e atividades que 

irão fortalecer as mudanças político-institucionais e estabelecer as bases do novo modelo de desenvolvi-

mento para o Estado, focado num Maranhão socialmente inclusivo, ambientalmente sustentável e geo-

graficamente descentralizado.  

Complementando o processo de planejamento, o Governo formulará, em 2011, as ações com a visão de 

futuro. Para tanto, será elaborado o Plano Estratégico de Atração de Investimentos, com visão de desen-

volvimento de longo prazo (mínimo dez anos).  O plano vai gerar uma proposta que ultrapassa os limites 

de tempo estabelecido por esse e o próximo mandato de governo, ao mesmo tempo, que vai atender às 

demandas de médio e curto prazo.

Neste Relatório estaremos destacando as ações de curto prazo, que integrarão a agenda positiva para 

2011, as quais integram os programas estabelecidos na 3ª Revisão do PPA. A seguir apresentam-se as 

ações de Governo segundo as políticas setoriais priorizadas.
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4.1.  IndúSTrIA E COMÉrCIO

Um dos maiores fatores de atração de investimentos de que dispõe o Estado do Maranhão é o Porto do 

Itaqui. Por isso, estão previstos investimentos públicos e privados na ordem de R$ 445,6 milhões, sen-

do R$ 246 milhões para o Terminal de Grãos – TEGRAM; R$ 87,7 milhões para a construção do berço 

108; R$ 42,2 milhões na conclusão do berço 100; R$ 47,6 milhões na recuperação do berço 101 e ainda 

R$ 22,1 milhões para a conclusão da dragagem dos berços 100 a 103 e da retroárea dos berços 100 e 

101.

Entre os novos empreendimentos ancorados na excelência do Porto do Itaqui se cita a Unidade Termo-

elétrica do Itaqui, do grupo EBX, o Terminal de Grãos – TEGRAM, que tem sua primeira fase prevista 

para entrar em funcionamento em 2012 e a indústria de papel e celulose da Suzano.

Para 2011 vários projetos estruturantes entrarão em operação, dentre eles elencam-se:

Empresa Projeto Localização 
Estimativa 
Empregos 

Implantação 

Estimativa 
Empregos 
Operação 

Conclusão Status 

Ambev Duplicação da 
produção de bebidas São Luís 750 150 2011 Fase de conclusão 

Brascopper Produção de cabos 
de alumínio São Luís 200 114 2011 Terraplenagem 

Grupo Sá 
Cavalcante 

Construção de 
Shopping Center São Luís 1.000 3.000 2011 Em construção 

MPX Usina Termelétrica – 
UTE Itaqui (360 MW) São Luís 2.600 - 2011 Em construção 

Grupo Mateus 
Construção de 8 lojas 

de supermercados  
até 2011 

São Luís - 2.719 2011 03 lojas concluídas 

Votorantim 
Cimentos 

Unidade de moagem 
de Cimento São Luís 363 63 2011 

Início da 
construção DEZ 

2010 

Vale 
Operação e expansão 
de vários projetos - 

Fase 2011 
São Luís - 1.991 2011 Em andamento 

Gusa 
Nordeste 

Siderurgia - Aço 
(tarugos e billets-1a. 

Etapa) 
Açailândia 1.000 1.000 2011 Montagem 

eletromecânica 

FC Oliveira 
Ampliação e 

lançamento de novo 
produto 

Codó - 660 2011 Em construção 

Consórcio 
CESTE 

Geração de Energia - 
UTE (1.087 MW) Estreito 7.500 - 2011 Montagem das 

Comportas 
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A Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - SEDIC teve suas competências am-

pliadas, a partir de 2011, pela Medida Provisória nº 82 de 14/12/2010, passando a formular, imple-

mentar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas e ações 

voltadas para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Por isso seus programas do orçamento 

de 2011, Maranhão de Oportunidades e suas ações (Distrito Industrial Legal; Indução da Política Indus-

trial; Adensamento das Cadeias Produtivas do Agronegócio; Fomento à Potencialidade Mineral ao Ma-

ranhão;  Promoção da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) serão realinhados à nova missão 

do órgão.  

4.2.  InFrAESTrUTUrA, LOGíSTICA E TrAnSPOrTE

A Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA tem a missão de coordenar, supervisionar, fiscalizar 

e executar ações governamentais nas áreas de transportes e obras públicas, com suporte do Departa-

mento Estadual de Infraestrutura de Transportes – DEINT, órgão regulador e fiscalizador das políticas 

de transportes do Estado. Para 2011, as ações destes órgãos se organizam em duas áreas, a saber: 

Ações Estruturantes de Obras Rodoviárias e Ações Estruturantes de Obras Civis.

As ações de Obras Rodoviárias estão contempladas nos programas governamentais do PPA alocado no 

orçamento 2011. Estes programas -  a saber: Logística e Transporte e Construção e Melhoria de Equi-

pamentos Urbanos - preveem a recuperação, conservação e pavimentação de rodovias da infraestru-

tura viária estadual e acessos aos municípios, cuja melhoria dos indicadores econômicos e sociais de-

pende das facilidades que o transporte rodoviário oferece. Também estão contemplados mecanismos 

objetivando alternativas sustentáveis, modais e intermodais, transporte ferroviário e aquaviário, de 

modo a desenvolver economicamente o Estado reduzindo custo na distribuição de produtos agrícolas.

Principais obras a serem executadas pelo Programa 531 – logística de transportes

Construção da Ponte do Quarto Centenário, em São Luís, que ligará a Avenida  Ferreira Gullar (bairro do 

São Francisco) ao Centro Histórico da capital, próximo ao Terminal Hidroviário da Praia Grande. Terá 

2.384 metros de extensão, 16,20 metros de largura e deverá custar aos cofres públicos aproximada-

mente R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Pavimentação das rodovias abaixo discriminadas, objetivando melhorar o sistema viário, proporcio-

nando uma alternativa de qualidade de tráfego, tudo com o objetivo de desafogar o fluxo de veículos.

- MA-262 Matões-Parnarama/Ent. MA-034 – Baú

- MA-383 Governador Luís Rocha/São Domingos

- MA-322 Brejo de Areia/Altamira
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- MA-025 Afonso Cunha/Chapadinha

- MA-307 Centro do Guilherme/Presidente Médici

- MA-008 Ent. MA-323/Serra da Desordem

- MA-329 Itaipava do Grajaú/Ent. BR-226

- MA-245 Lagoa Grande/Lago da Pedra

- MA-138 São Pedro dos Crentes/Fortaleza dos Nogueiras

- MA-334 Feira Nova/Riachão

- MA-320 Santo Amaro/Ent. BR-402

 

Restauração das rodovias pavimentadas a seguir detalhadas, destinando-se a melhorar a malha viária 

do Estado já recuperada, aumentando, de certa forma, os indicadores sociais independentes em larga 

escala das facilidades que o transporte rodoviário oferece, já devidamente comprometido com o eleva-

do incremento da frota de veículos.

- MA-106 Bequimão 1
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- MA-314 Entroncamento MA-014/São João Batista

Conservação da rede rodoviária pavimentada e implantada, com distribuição equânime entre as unida-

des regionais, a um custo anual de aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). 

Ainda no que diz respeito à logística e transporte, as perspectivas para 2011 incluem a implementação 

de obras rodoviárias conforme pedido encaminhado ao PAC e apresentado, a seguir:

As ações de Obras Civis estão contempladas no orçamento 2011 e preveem melhorias nos municípios, 

com novos e melhores prédios e logradouros públicos, bem como a implantação e pavimentação de vias 

urbanas, visando proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores públicos e melhores 

condições de atendimento ao público, buscando, também, eliminar barreiras arquitetônicas e urbanís-

Tipo de Investimento Localidade Valor – R$ 
(em R$ 1.000,00) 

 Implantação de Transporte coletivo de 
massa na área metropolitana São Luís-(Veículo Leve sobre trilhos) (24km) 1.200.000 

 Implantação de Transporte Ferroviário, 
Metro de Superfície São Luís – Rosário 50 km 300.000 

 Implantação do Ramal 
Ferroviário/Norte Sul Estreito/Balsas/Eliseu Martins 218,3 km 1.400.000 

 Implantação na BR-226 Timon 100 km 100.000 

 Implantação BR-402 Barreirinhas/Divisa MA/PI 120 km 130.000 

 Implantação na BR-324 Balsas-MA, Ribeiro Gonçalves – PI - 110 km 140.000.000 

 Duplicação da BR-135 Bacabeira/Miranda do Norte – 75 km 83.000.000 

 Duplicação da BR-010 Imperatriz/Açailândia – 66 km 90.000.000 

 Construção da Retroárea dos Berços 
104 e 105 do Porto do Itaqui (1 fase) São Luís – MA 38.944.680 

 Construção do Berço 99 do Porto do 
Itaqui São Luís – MA 211.989 

 Construção do Novo Armazém do 
berço 102 do Porto do Itaqui São Luís – MA 19.162 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

 Construção de Barragens de proteção 
dos campos inundáveis da baixada 
Maranhense 

Viana, São João Batista, Cajapió, Bacurituba e 
Bequimão, extensão de 120 km 40.000 
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ticas para o público portador de deficiências.

Principais obras a serem executadas pelo Programa 137 – Construção e Melhoria de equipamentos Ur-
banos

- A implantação da Via Expressa, em São Luís, que ligará a Av. Carlos Cunha (Jaracaty) à Av. Jerônimo 

de Albuquerque (Curva do 90) e à Av. Daniel de La Touche. Terá 7.765m de extensão e custará aos 

cofres públicos aproximadamente R$100.000.000,00 (cem milhões de reais);

- A implantação da Avenida Metropolitana, em São Luís, que interligará a região sul à região norte, 

construída entre a BR 135 (aeroporto) e a Avenida dos Holandeses (Araçagi), terá 26,50km de ex-

tensão e custará aos cofres públicos aproximadamente R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta mi-

lhões de reais);

- Parceria com os municípios para construção ou melhoramentos em vias urbanas, mercados públi-

cos, praças públicas, centros administrativos, quadras poliesportivas etc., a um custo anual de 

aproximadamente R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). 

As ações serão executadas com recursos do Tesouro Estadual e em parceria com o Governo Federal.

4.3.  AGrOPECUÁrIA, PESCA E dESEnVOLVIMEnTO AGrÁrIO

O potencial agrícola do Estado do Maranhão o coloca, atualmente, como promissor polo de produção agro-

pecuária e de pesca. No caso específico da soja o Estado tem se destacado pela competitividade como 

mostra o ranking dos estados produtores na safra 2009/2010. O Maranhão foi o segundo maior produtor 

do Nordeste e o oitavo do País, na produção desta leguminosa.

Pela Medida Provisória nº 82 de 14/12/2010, o Governo reestruturou este setor por considerá-lo estra-

tégico para o desenvolvimento do Estado. O fortalecimento desta vocação natural do Maranhão irá pro-

mover o aumento da produção e da produtividade, bem como a inclusão social de grande parte da popu-

lação maranhense. Com esta perspectiva, as ações de curto prazo, na área de Agropecuária, Pesca e 

Desenvolvimento Agrário, estão direcionadas para criar novas oportunidades de negócios, reestrutura-

rem as cadeias produtivas de aquicultura e pesca, além de estimular o empreendimento do agronegócio.

Os resultados pretendidos com a proposta apresentada para execução no exercício 2011 serão mensura-

dos pelo apoio prestado aos produtores rurais pela SAGRIMA, SEDAGRO e suas vinculadas, AGERP, AGED 

e ITERMA, com a implementação dos seguintes programas: Desenvolvimento Sustentável da Pesca e 

Aquicultura; Arranjos Produtivos Locais – APLs; Planejamento e Gestão Territorial; Fortalecimento da 

Agricultura Familiar e Reforma e Regularização Fundiária
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Os citados programas contemplam ações que envolvem a implantação de pólos de produção, desenvolvi-

mento e apoio a projetos de irrigação, fornecimento de insumos e implementos agrícolas, aquisição de 

máquinas e equipamentos agrícolas. Estão também inseridas ações relativas à implantação de agroin-

dústrias, construção de estruturas de armazenagem, beneficiamento e comercialização.

4.4. TUrISMO

A Secretaria de Estado do Turismo, dentro das diretrizes PPA 2008/2011, tem como objetivo para 2011 

o fortalecimento e consolidação da política estadual do turismo com destaques para as ações:

- Finalizar a elaboração do Plano Maior 2020 que se insere no planejamento sustentável para o 

turismo maranhense, visando à criação e implementação de estratégias de promoção do destino 

Maranhão nos mercados nacional e internacional, bem como a valorização da diversidade cultu-

ral e natural do Estado, elevando com isso a autoestima dos maranhenses;

- Implementar o Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR, no Maranhão, voltado 

para uma ampla revitalização do Centro Histórico de São Luís, um dos mais expressivos cartões 

postais do Estado, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade. Outro 

ponto que será trabalhado pelo programa é a melhoria da infraestrutura da capital maranhense;

- Realizar o 2º Salão de Turismo do Maranhão – realização do evento marco do turismo mara-

nhense, que reúne os 10 pólos turísticos do Estado, visando à promoção interna e externa, bem 

como a integração e troca de experiências entre os gestores dos destinos turísticos. Como resul-

tado possibilita uma maior aproximação entre as empresas, órgãos públicos, academias e socie-

dade em geral;

- Implementar o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Região Turística do Meio-Norte - 

PDSRT, que tem como objetivo central a estruturação e organização dos pólos turísticos, bus-

cando a formatação de novos produtos, além de ações que contemplam: capacitação, sensibili-

zação, fortalecimento institucional, descentralização da política estadual de turismo, entre 

outras;

- Criar e disponibilizar o Site Oficial do Turismo – imprescindível na comunicação e disseminação 

de informações sobre o turismo do Maranhão, com dados sobre os pólos, destinos, atrativos, 

acessos, promoções e campanhas. Em um mundo globalizado, a página na web é uma poderosa 

ferramenta para a divulgação, realização de negócios e contatos.
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4.5. MInAS E EnErGIA

No campo das Minas e Energia o Governo do Maranhão vai empreender ações que possibilitam o apro-

veitamento de recursos minerais e energéticos no Estado, de forma sustentável, conforme a seguir:

- Continuar o acompanhamento do Programa de Universalização de Energia, cuja contrapartida,  

comprometida pelo Estado para 2011 é de R$ 23 milhões. 

- Construir o Mapa Eólico do Estado; 

- Construir o Mapa Solarimétrico do Estado, para ampliação do uso de Energia Solar; 

- Implementar o novo Balanço Energético do Maranhão (2009/2010); 

- Viabilizar o 1° Seminário de Geologia e Hidrogeologia do Maranhão, com apoio do Ministério de 

Minas e Energia- MME e do Governo do Estado;

4.6. SAúdE E SAnEAMEnTO

Estão previstas para consolidação e ampliação da estrutura física da rede de serviços assistenciais de 

saúde e consequente aumento da oferta de leitos de média e alta complexidade investimentos, em 

parceria com o Ministério da Saúde, na ordem de R$ 159.200.000,00 para construção das seguintes 

unidades de saúde e acesso ao programa de atenção básica:

- Construção e equipamento de 04 Hospitais de Alta Complexidade de 150 leitos nos municípios de 

Pinheiro, Imperatriz, Caxias e Presidente Dutra;

- Construção e equipamento de 01 hospital de alta complexidade (Hospital das Clínicas) em São Luís, 

com 500 leitos;

- Construção e equipamento de 01 hospital de alta complexidade de 100 leitos, em Balsas;

- Construção de 01 Centro de Alta Complexidade em Oncologia em São Luís, anexo ao Hospital das Clínicas;

- Implementar  nos 64 hospitais de 20 leitos os programas de Atenção Básica de forma a torná-los 

“Hospitais de Referência da Atenção Primária” com co-financiamento do Ministério da Saúde.

- Realizar, em parceria com os municípios, ações para fortalecimento da Atenção Básica destinando 

recursos na ordem de R$ 10.451.414,00 por meio dos Programas: Fortalecimento da Atenção Pri-
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mária; Prevenção, Atenção e Vigilância em HIV/AIDS e outras DSTs; Estratégia de Saúde da Famí-

lia e Saúde Bucal e Saúde Mental.

- Destinar recursos na ordem de R$ 5.895.998,00 para as ações de Vigilância Alimentar; Controle de 

Distúrbios e Deficiências Nutricionais e Leite é Vida, bem como articular junto ao Ministério do 

Desenvolvimento Social – MDS a extensão da distribuição do leite tipo C para crianças de 0 a 6 anos 

e gestantes com risco nutricional e desnutridas  de 100 para os 217 municípios;

- Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde, em articulação com os municípios, destinando para o 

Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças e Agravos recursos no montante de 

R$ 10.000.000,00;

- Destinar ao Programa Assistência Farmacêutica para fornecimento de medicamentos contem-

plados no componente especializado e programa de alto custo (medicamentos oncológicos, pro-

tocolo estadual e leites especiais) e garantir aos municípios o atendimento da população com 

medicamentos de forma racional para complementar as ações de saúde da atenção básica o 

montante de R$ 40.000.000,00.

Na área de Saneamento, a CAEMA dará continuidade ao seu plano de investimento formatado nos 

programas abaixo especificados:

- No Programa Universalização do Abastecimento de Água, em parceria com o Governo Federal, 

serão aplicados recursos do PAC 1, da ordem de 123 milhões para iniciar a substituição da adu-

tora do ITALUIS, do trecho Campo de Perizes, com extensão de 19 km. 

- Com recursos provindos do PAC 2, serão elaborados os projetos executivos de ampliação e me-

lhoria do Sistema de Abastecimento de Água dos municípios de São Luís, Bacabeira, Açailândia, 

Imperatriz, Santa Inês, Barra do Corda, Buriticupu e Barreirinhas. O montante de recursos é de 14 

milhões, financiado pelo Governo Federal e com contrapartida do Governo Estadual.

- Também está previsto a execução das obras de perfuração de poços, recalques, adução, captação, 

adutoras, redes de distribuição, Estações de Tratamento de Água e reservatórios nos municípios 

de São Luís, Pinheiro, Itapecuru Mirim, Nina Rodrigues, Vargem Grande, Chapadinha, Bom Jar-

dim, Cajari, Primeira Cruz, Vitorino Freire, Santo Amaro, Santa Helena, Tufilândia, Aldeias Altas, 

Colinas, Zé Doca, Monção, Riachão e Bom Jesus da Selva. Estas obras envolvem recursos da or-

dem de R$ 73 milhões que ainda estão sendo viabilizados.

- No Programa Universalização do Esgotamento Sanitário, serão realizadas obras de sistema de 

coleta e tratamento dos esgotos dos municípios de São Luís, São José de Ribamar e Itapecuru 

Mirim com recursos do PAC 1, na ordem de 140 milhões, financiados pelo Governo Federal em 

contrapartida do Governo Estadual.
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A elaboração dos projetos executivos do esgotamento sanitário para as principais cidades do Estado 

também estão contemplados no plano de investimento da CAEMA. A elaboração destes planos é a con-

dição para o acesso aos recursos do PAC 2. Os municípios contemplados são: Açailândia, Santa Inês, 

Barra do Corda, Buriticupu, Barreirinhas, Imperatriz e São Luís. Este recurso é da ordem de R$ 11 mi-

lhões, financiados pelo Governo Federal e contrapartida do Governo Estadual.

Na cidade de Itapecuru Mirim, a implantação do esgotamento sanitário orçado no valor de R$ 20 mi-

lhões, terá os recursos de R$ 5 milhões do PAC 1 e R$ 15 milhões do PAC 2, financiados pelo Governo 

Federal e contrapartida do Governo Estadual.

4.7. EdUCAçãO

Em alinhamento à Proposta de Plano de Governo 2011-2014, a Secretaria de Estado da Educação im-

plementará as diretrizes educacionais elencadas abaixo, para o próximo quadriênio na área. Os princi-

pais programas alocados no orçamento 2011, que viabilizarão o cumprimento destas diretrizes são: 

Programa de Valorização dos Profissionais da Educação; Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 

e Programa de Expansão e Melhoria da Rede Física.

- Promover a educação como política de inclusão social não discriminatória de formação para o exercício 

da cidadania e para o trabalho, valorizando a diversidade regional, sociocultural, étnica e de gênero;

- Implantar, nas redes públicas, em parcerias com os municípios, programas e projetos voltados 

para universalização do acesso ao ensino fundamental e fortalecimento da ação pedagógica;

- Estimular a ampliação da oferta de educação infantil nas redes municipais de ensino;

- Ampliar, em parceria com os municípios, os programas que objetivam a alfabetização de 100% 

dos alunos no primeiro ano do ensino fundamental;

- Apoiar as iniciativas dos municípios voltadas para a melhoria das instalações escolares;

- Desenvolver e implantar nas redes púbicas, estadual e municipal do ensino, programas de aper-

feiçoamento da gestão escolar;

- Promover a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis da educação básica;

- Desenvolver programas direcionados para a educação no meio rural, levando em conta, as poten-

cialidades agrícolas e pesqueiras observadas as peculiaridades geoeconômicas;

- Apoiar os municípios na oferta de transporte escolar;
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- Implantar, na rede pública estadual de ensino, programas destinados à correção de fluxo, redu-

ção da evasão, abandono e repetência, bem como ao aumento do rendimento escolar disponibi-

lizando-os, também, aos municípios;

- Dar continuidade ao programa de ampliação, equipamento, reequipamento e recuperação da 

rede física escolar;

- Ampliar a oferta de vagas no ensino médio;

- Implantar “escolas em tempo integral” no ensino médio e educação profissional;

- Estimular e apoiar os municípios para a implantação de “escolas em tempo integral” na educação 

infantil e ensino fundamental.
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4.8. SEGUrAnçA PúBLICA

A Secretaria de Estado de Segurança Pública, em 2011, reforçará sua atuação nas áreas de Ampliação 

e Modernização do Sistema de Segurança; de Valorização e Capacitação dos Profissionais da Seguran-

ça Pública e de Expansão da Política de Prevenção à Violência e Intensificação da Repressão Qualifica-

da. Os programas definidos pela 3ª Revisão do PPA para atingir tais objetivos estabeleceram como 

metas de suas ações, as seguintes:

- Área da Ampliação e Modernização do Sistema de Segurança

Reforma e adequação de 16 Unidades policiais e penais, sendo 11 na Ilha do Maranhão, 01 em 

Chapadinha, 01 em Rosário 01 em Bacabal e 01 em Santa Inês, no valor total de R$ 340.382,00 

(trezentos e quarenta mil trezentos e oitenta e dois reais);

Reformar e equipar 10 Delegacias de Polícia na Ilha de São Luís no valor de R$ 1.098,092 (hum 

milhão, noventa e oito mil e noventa e dois centavos);

Expandir a modernização do Sistema de Segurança por meio do reaparelhamento e informa-

tização, beneficiando 53 unidades policiais e penais, sendo 39 na Ilha de São Luís e 14 em 

Imperatriz;

Ampliar a estrutura do Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e do Centro 

de Inteligência das Polícias com investimentos no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e 

oitocentos mil reais);

Instalação e reaparelhamento de 10 Delegacias de Polícia no valor de R$ 1.552.789,00 (um 

milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil e setecentos e oitenta e nove reais);

- Área da Valorização e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública

Capacitação de 300 profissionais de segurança pública (policiais civis, peritos, agentes pe-

nitenciários, policiais militares e bombeiros militares) do Sistema de Segurança, no valor 

de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

- Área da Expansão da Política de Prevenção à Violência e Intensificação da Repressão Qualificada

Realizar ações efetivas de prevenção à violência por meio da expansão Projetos de Inclu-

são Social, beneficiando 10.000 adolescentes e jovens da Ilha do Maranhão com investi-

mento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
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Fortalecer o policiamento ostensivo e a intensificação das operações policiais com am-

pliação das medidas de combate ao crime, beneficiando toda a população maranhense, 

com investimento no valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

- Área da Reintegração Social do Apenado

Humanização do Sistema Carcerário com atendimento digno a 5.600 apenados, recursos 

no valor de R$ 5.600.00 (cinco milhões e seiscentos mil reais);

Promover a Ressocialização de 510 apenados do Sistema Penitenciário no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais).

4.9. HABITAçãO

Na área de Habitação os trabalhos estão voltados para as seguintes atividades:

- No projeto PAC Rio Anil, serão contempladas várias famílias nos bairros Fé em Deus (320 unida-

des habitacionais) e no Diamante (112 unidades habitacionais), além de continuidade da Avenida 

contorno do Rio Anil e da reforma e ampliação do Teatro Padre Haroldo, dentre outras ações;

- O Governo do Estado, em parceria com os municípios e o Governo Federal, construirá 30.000 mil 

unidades habitacionais em 18 municípios maranhenses através do Programa Federal Minha 

Casa Minha Vida nos municípios com mais de 50 mil habitantes, assim como 2.340 casas nos 78 

municípios com menos de 20 mil habitantes.

4.10. ESPOrTE E JUVEnTUdE

Na área de Esporte e Juventude, o Governo dará continuidade a execução aos trabalhos através dos 

programas/ações assim especificadas:

- Redesenho dos Jogos Escolares Maranhenses - JEMs 2011;

- Projeto Maranhão nas Olimpíadas de 2016;

- Nova visão para os Projetos de Iniciação Esportiva;

- Estudo de mapeamento das áreas de esporte e lazer no Estado;
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- Implementação de Projetos para melhor idade e portadores de necessidades especiais;

- Apoio e incentivo à prática esportiva na área rural (Jogos dos Acampamentos Rurais Maranhenses);

- Apoio aos Grêmios Escolares;

- Apoio ao Conselho Estadual da Juventude;

- Criação do Portal da Juventude, com a criação do Banco de Oportunidades ( estágios, empregos e outras);

- Apoio às atividades da juventude através de congressos, seminários, cursos, debates, festivais, 

atividades culturais e outras;

- PROJOVEM TRABALHADOR (fase das atividades em sala de aula);

- PROJOVEM URBANO (continuação das atividades);

- Implantação de 06 Núcleos de Esporte, Recreação e Cultura para crianças, jovens e adultos        

(recursos de Emenda Parlamentar Federal com contrapartida estadual);

- Reforma de várias praças esportivas (Pista de Atletismo, Ginásio Castelinho, Parque Aquático, 

Ginásio Rubens Goulart, Ginásio Costa Rodrigues - Recursos de Emenda Parlamentar Federal 

com contrapartida estadual);

- Viva, Maranhão! (atividades de lazer que serão desenvolvidas em vários municípios do Estado).

4.11. CULTUrA

- Garantir a institucionalização da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e a regulamentação do Fundo 

Estadual de Cultura;

- Realizar o mapeamento cultural do Estado do Maranhão e criar o Sistema Estadual de Informação 

e Indicadores Culturais;

- Criar Núcleos Regionais de Cultura nos principais pólos do Estado;

- Estabelecer um calendário oficial de editais que atendam aos diversos segmentos culturais;

- Promover a realização de fóruns permanentes das diversas expressões artístico-culturais em mu-

nicípios pólos, para discutir políticas públicas para a cultura do Estado;
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- Executar o Plano Estadual de Museus;

- Elaborar um calendário anual de eventos e encontros culturais;

- Estabelecer parceria entre a SECMA e os municípios maranhenses, para que garantam a estrutura 

necessária aos técnicos do Estado, quando da realização de eventos e capacitações;

- Realizar o Projeto Praia Grande das Artes em todo o Estado;

- Estabelecer políticas de gestão do espaço da Praia Grande;

- Produção, distribuição e veiculação de um Programa de Rádio pela SECMA e distribuído em todo o Estado;

- Estabelecer critérios para o uso das Emendas Parlamentares.
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4.12. dIrEITOS HUMAnOS

No campo de Direitos Humanos os recursos alocados são da ordem de R$ 2.771.701,00,  destinados ao 

desenvolvimento e continuidade  das  ações  do Programa Gestão Pública:

- Manter a continuidade na prestação dos serviços, visando sempre à defesa dos Direitos Huma-

nos e a cidadania.

- Gerar, prestar, apoiar e sempre articular com todas as entidades que combatem as violações dos 

Direitos Humanos, buscando sempre a melhora da qualidade de vida da população maranhense, com 

ênfase na busca pela moradia adequada, na defesa de todo e qualquer tipo de abuso e preconceito.

- Atender à população maranhense, de forma eficaz e imediata, sempre visando identificar e tomar 

providências cabíveis, pugnando todo e qualquer tipo de violação aos direitos humanos e cidadania

- Fortalecer as parcerias com o Governo Federal e os serviços oferecidos pelo centro de referência 

em direitos humanos, ampliando a abrangência para 7 municípios-pólos, cada um com (4) quatro 

postos avançados em povoados e municípios menores com previsão de meta para prestar aten-

dimento e orientação jurídica e psicossocial a 20.000 (vinte mil) pessoas vítimas de violação de 

direitos humanos, ampliação dos serviços oferecidos pela política.

Projeto: Registro Civil na Maternidade 2011 

• Visitas técnicas nos municípios  37 

• Oficinas para capacitar agentes de mobilização  04 

• Municípios beneficiados com os mutirões 37 

• Instalação de unidades interligadas para emissão de registro civil de nascimento nos 
estabelecimentos de saúde integrantes do SIH/SUS 50 

• Capacitação de registradores de cartórios e agentes de saúde 150 
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4.13. IGUALdAdE rACIAL

A Secretaria de Estado de Igualdade Racial - SEIR desenvolverá as seguintes atividades:

- Garantia de orçamento para execução da Política de Promoção da Igualdade Racial no Plano 

Plurianual – PPA 2011-2015;

- Elaboração do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial (2011-2015);

- Implantação/implementação da política de promoção da igualdade racial nos municípios mara-

nhenses e disseminação do estatuto;

- Fomento à transversalidade entre as políticas públicas com foco na promoção da igualdade racial;

- Coordenação e Fortalecimento do Fórum Intergovernamental de Política de Igualdade Racial/

FIPIR e apoio na realização das Conferências Municipais e Estadual;

- Sensibilização, divulgação e fortalecimento dos direitos e cultura da População Negra, Povos 

Indígenas e Comunidades Tradicionais;

- Apoio ao processo de regularização fundiária das terras remanescentes de quilombos.

- Apoio a ações voltadas para a saúde da população negra, dos povos indígenas e comunidades 

tradicionais;

- Fortalecimento de parcerias com movimentos sociais, ONGs, empresas e organismos internacionais;

- Coordenação Estadual do Pacto pelo Semiárido e Agenda Criança Amazônia;

- Articulação com Universidades para convênio de estágio curricular;

- Manutenção e assessoramento ao Conselho Estadual de Igualdade Étnico-Racial/CEIRMA;

- Participação efetiva nos Conselhos, Fóruns, Comissões e outros espaços de discussões.
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4.14. MULHEr

A SEMU define suas propostas a partir do Plano Estadual de Políticas Públicas contempladas na ação 

Viva Mulher conforme descrição abaixo:

•  Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres

- Garantir a institucionalização do Programa Viva Mulher e implantação de Ouvidoria;

- Ampliar a equipe técnica do Viva Mulher, para disseminar o modelo de intervenção referencial 

para o atendimento de mulheres vivenciando ou sob o risco de vivenciar situações de vulnerabi-

lidade, junto às equipes técnicas dos Órgãos Gestores Municipais e da Rede de Atenção a          

Mulher;

- Constituir a equipe para a coordenação e execução das ações da Unidade Móvel do Viva Mulher;

- Operar o Sistema Informatizado de Monitoramento (SE SUITE) da Rede de Atenção à Mulher do 

Maranhão;

- Dar a continuidade da disseminação e aplicação da Lei Maria da Penha no Estado do Maranhão;

- Fortalecer os organismos e grupos de mulheres para atuarem no enfrentamento à violência 

contra a mulher, à violência sexual e ao tráfico de pessoas;

- Fortalecer a Rede de Atenção à Mulher vítima de violência através da capacitação, aparelhamen-

to/reaparelhamento das unidades de atendimento;

- Criar um Banco de Dados sobre situação de violência contra as mulheres no Maranhão.

•  Participação das Mulheres nos Espaços Econômicos, de decisão e de Poder

- Articular e estabelecer parceria com as Secretarias Estaduais e empresas envolvidas com a im-

plantação dos projetos industriais no Maranhão;

- Fortalecer o apoio técnico aos grupos produtivos femininos sobre técnicas de gestão e empreen-

dedorismo, com vistas a sua autogestão e sustentabilidade;

- Intermediar a inclusão social de mulheres em situação de vulnerabilidade em programas, servi-

ços e projetos sociais e/ou culturais, com especial atenção às mulheres do campo e da floresta 

e de comunidades tradicionais;
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- Estimular e ampliar representações de mulheres nos espaços deliberativos de controle social 

das políticas públicas para mulheres e a participação de mulheres nos espaços políticos;

- Promover o acesso das mulheres aos espaços econômicos, sociais e de poder através da                

documentação.

•  Enfrentamento do racismo, Sexismo, Lesbofobia e desigualdades Geracionais que atingem as Mu-
lheres, com especial atenção às mulheres jovens, com deficiência e Idosas

- Formar os atores/atrizes sociais para o enfrentamento ao racismo, sexismo, lesbofobia, ques-

tões geracionais e das mulheres com deficiência;

- Promover a integração de mulheres negras, indígenas, lésbicas, idosas, jovens e com deficiência;

- Dar visibilidade aos movimentos de mulheres historicamente discriminados pela sociedade.

•  Saúde das Mulheres, direitos Sexuais e reprodutivos:

- Contribuir para a promoção dos direitos sexuais, reprodutivos e da saúde da população feminina;

- Orientar as  mulheres jovens e adultas em relação à sexualidade, saúde da mulher e gravidez na 

adolescência.

 “Valorização e defesa dos direitos das Mulheres em Situação de Prisão”.

4.15. ASSISTÊnCIA SOCIAL E SEGUrAnçA ALIMEnTAr

 E nUTrICIOnAL

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social-SEDES é responsável pela coordenação das 

Políticas de Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional. Suas ações estão consolidadas no 

Plano Plurianual/PPA 2008-2011, e estruturadas com base no Sistema Único de Assistência Social/

SUAS e no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional/SISAN. 

Com relação às ações de assistência social no Maranhão, estas estão organizadas conforme preconiza 

a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS em Programas, Projetos, Serviços e Benefícios. Na perspec-

tiva do Sistema Unificado de Assistência Social, essas ações passam a ser implementadas dentro de 

dois grandes grupos de ações programáticas: Ações de Proteção Social Básica e Ações de Proteção 

Especial.



A SEDES se planejou, para em 2011, dar continuidade a todos os programas/ações implementados em 

2010, com ênfase para o fortalecimento do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Para isso se propõe a investir na estruturação dos Sistemas Municipais, com foco nos municípios que 

ainda não foram capacitados, nem monitorados.

Uma outra atividade relevante a ser priorizada refere-se à implementação das ações do Projeto Consoli-

dando o SISAN-MA, conveniado com o MDS, em que está previsto a finalização da minuta do Plano Esta-

dual de Segurança Alimentar e Nutricional – PLANESAN. Serão realizados dois grandes Seminários Regio-

nais para estruturação de sistemas municipais de SAN e a produção de material educativo sobre o SISAN 

e CONSEA-MA. Para tanto faz-se necessário a criação de uma Câmara Intersetorial de SAN – CAISAN, 

conforme previsto no Decreto Federal Nº 7272 de 25 de agosto de 2010 e no termo de referência.

Potencializar as ações de Monitoramento e Implantação de Projetos de SAN nos 47 municípios que já 

implantaram seus sistemas locais de SAN, com o financiamento de projetos de inclusão produtiva, ge-

ração de renda e Educação Alimentar e Nutricional - EAN. Os outros municípios que ainda não iniciaram 

ações voltadas para a política de SAN serão contemplados com as Ações de Capacitação. 

Manter o fornecimento das refeições nos dois Restaurantes Populares e na Cozinha Comunitária do 

Bequimão.

Implementar o Projeto QUILOMBOSAN, que tem como objetivo “Promover o direito humano à alimen-

tação adequada às populações de comunidades tradicionais quilombolas em comunidades do municí-

pio de Colinas, tendo como beneficiários famílias integrantes do Programa Bolsa Família e/ou inseri-

dos no CADUNICO do Governo Federal”. 
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