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1 - APRESENTAÇÃO 
 

 
 

 

 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

 

 

Sinto-me honrada e tenho a grata satisfação de me dirigir à Assembleia 

Legislativa de nosso Estado com o objetivo de prestar contas das ações de meu 

Governo e apresentar nossas propostas de trabalho e expectativas para este ano 

que se inicia. 

O Maranhão chega a 2012 com o Maranhão atravessando seu melhor 

momento, apesar da crise econômica que assola o mundo e limita o crescimento 

econômico do Brasil. 

No ano que se encerrou, o Governo do Estado ampliou os investimentos 

no setor público em 16,4%, comparados com o exercício anterior, aplicando mais 

de R$ 1,35 bilhões em obras e outros projetos, parte deles em atendimento às 

demandas e indicações das senhoras e senhores deputados. 

As ações aqui relatadas retratam o Maranhão que, juntos, estamos 

construindo e pelo qual lutamos com todas as nossas forças. 

Boa parte dos resultados alcançados em 2011 já resultam do 

planejamento estratégico, da racionalização administrativa e do processo de 

recuperação do equilíbrio fiscal, retomados em 2009. 

Depende-se, ainda, de forma expressiva, das transferências federais, 

mas tais receitas, que financiavam 54,3% de todas as receitas do orçamento de 

2010, passaram a custear apenas 51,3% do orçamento de 2011. 

Orgulho-me em poder registrar que a expansão da economia 

maranhense passa a constituir-se, de fato, na locomotiva do nosso 

desenvolvimento. A arrecadação estadual, em especial o ICMS, não só 

compensou a retração das transferências federais, mas sinaliza o alvorecer de 
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um ciclo de investimentos baseado em recursos próprios e menos suscetível às 

incertezas nacionais e internacionais. 

Em 2011, meu Governo inovou o modelo de planejamento, ao elaborar o 

Plano Plurianual 2012-2015 com a efetiva e valiosa contribuição da classe 

política, dos governos municipais, da sociedade civil e da cidadania maranhense, 

por meio dos Seminários Regionais de Lideranças. Mais de 2.370 propostas 

apresentadas pelo povo do Maranhão foram incorporadas ao PPA, parte delas já 

atendidas no próprio exercício de 2011. 

Nos investimentos em infraestrutura, destaco a construção do espigão 

costeiro e o início das obras da Via Expressa e da Avenida do Quarto Centenário, 

empreendimentos fundamentais para nossa capital e que representam um 

presente do Governo do Estado à cidade de São Luís pelo transcurso do seu 

aniversário de 400 anos de fundação.  

Registro, ainda, que, em 2011, meu Governo restaurou mais de 3.650 

Km de rodovias estaduais, além da celebração de convênios com mais de uma 

centena de municípios, aos quais o Estado presta colaboração financeira para 

pavimentação de vias urbanas e melhoria de estradas vicinais, de grande 

importância para o escoamento da produção agropecuária do Estado. 

O vasto potencial turístico do Maranhão precisa ser muito bem 

aproveitado. Foi com esse objetivo que dedicamos 2011 ao planejamento desse 

setor, tão alvissareiro em todo o mundo e que encontra no Maranhão suas mais 

variadas formas de expressão. Foi concluída a elaboração do Plano Maior 2020, 

que definiu os pilares para o desenvolvimento do setor turístico para esta 

década. 

A expansão do setor industrial ocorre em ritmo acelerado. São grandes 

investimentos realizados em todo o Estado, que vão mudando o perfil da 

economia maranhense e agregando valor ao processo produtivo.  

A refinaria Premium I da Petrobras, em Bacabeira, a unidade da Suzano 

Papel e Celulose, em Imperatriz, a termelétrica da MPX, em Santo Antônio dos 

Lopes, as fábricas de óleo de soja da Algar, em Porto Franco e da Notaro 

Alimentos, em Balsas, são exemplos do processo de industrialização 

desconcentrado que estamos vivendo e no qual o Governo do Estado tem 
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investido todos os esforços necessários a garantir um adequado ambiente de 

produção, competitividade e melhoria da qualidade de vida da nossa gente. 

Esses e outros investimentos estão gerando no Estado cerca de 200 mil 

novas oportunidades de trabalho. Para tanto, como forma de gerar e distribuir 

melhor a renda aos maranhenses, meu Governo elaborou e está executando o 

programa Maranhão Profissional, por meio do qual já foram capacitados mais de 

70 mil trabalhadores, a maioria já integrada ao mercado de trabalho. 

No setor primário avançamos de maneira equilibrada, respeitando as 

diversas formas de organização do setor, e atuando de maneira a garantir 

ganhos de produtividade e qualidade na produção de alimentos. A cobertura 

vacinal contra a febre aftosa alcançou 96% do rebanho, o que aumenta nosso 

otimismo de que ao final de 2012 seremos um Estado livre da aftosa com 

vacinação. 

Foram reformulados os mecanismos de distribuição de sementes, 

garantindo a entrega de 2.600 kg de sementes de arroz, milho e feijão e 3.000 

kg de sementes de hortaliças aos agricultores familiares em período adequado 

para o plantio. A produção de grãos no Estado superou a marca de 3,2 milhões 

de toneladas. Além disso, meu Governo reestruturou o órgão de defesa 

agropecuária, garantindo aos profissionais do setor remuneração compatível 

com o trabalho desempenhado. 

Destaco, em 2011, o fortalecimento da estrutura do órgão de assistência 

técnica e extensão rural (AGERP) de modo a garantir o aumento da produção e a 

melhoria da qualidade dos produtos, como passo importante para a expansão do 

agronegócio. 

Como instrumento de integração da região da baixada à economia do 

Estado, foi elaborado um programa de construção de diques e barragens a ser 

implementado em parceria com o Governo Federal. 

A transformação pela qual passa nossa economia exigirá cada vez mais 

uma sociedade bem qualificada para ocupar os postos de trabalho que advirão 

dos investimentos em curso no Estado. Para contribuir com a formação de 

pessoal e geração e difusão de tecnologias, expandimos e interiorizamos a 

atuação da UEMA e da UNIVIMA. 
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A formação de um cidadão começa ainda em seus primeiros anos de 

vida. Para imprimir ritmo e valorizar a sociedade meu governo investe na 

valorização dos profissionais de educação. Foram empossados 1.197 professores 

no último ano, e contratados outros 10 mil docentes para atender às escolas 

estaduais. 

Vale destacar que o Estado desenvolveu uma política de remuneração do 

magistério que o coloca entre os cinco que pagam aos professores os melhores 

salários do Brasil, inclusive superiores ao piso nacional. 

Em 2011, foram reativados os conselhos de políticas ambientais. O 

efetivo funcionamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente e do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos fortalece a gestão ambiental, amplia a capacidade 

executiva dos órgãos ambientais e protege nossa sociedade do crescimento 

desordenado. 

Enfrenta-se um enorme desafio que é o de atender com saneamento 

básico a população distribuída no território maranhense. O abastecimento de 

água, nos últimos quatro anos, chega a mais de 6% da população, beneficiando 

agora 58% dos maranhenses. Só o trabalho empreendido no último ano 

representou um terço de todo esse esforço.  

No tocante à saúde, a estratégia de Saúde da Família já beneficia 85% 

da população. Outras ações são empreendidas com o fim de garantir mais saúde 

e qualidade de vida aos que residem no Maranhão.  

Destaco, ainda, a implementação de 15 unidades do Serviço Móvel de 

Urgência e Emergência, a inauguração dos hospitais de 20 leitos em Paulino 

Neves, Morros e Magalhães de Almeida, do Centro de Medicina Especializada, 

dos centros cirúrgicos e UTI dos hospitais Tarquínio Lopes Filho (Geral) e Infantil 

Juvêncio Matos e da nova sede da Farmácia Estadual de Medicamentos (FEME), 

em São Luís, além das UPA’s do Anjo da Guarda, do Parque Vitória, da Cidade 

Operária, do Vinhais, do Araçagy, de Imperatriz e de Coroatá. 

Meu Governo reconhece e valoriza a cultura maranhense em suas mais 

variadas formas de manifestação. Não poupa esforços para investir na 

manutenção e divulgação das tradições e expressões populares, com destaque 
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para o “Carnaval da Tradição”, o “Divino Maranhão” e o “São João do 

Maranhão”. 

Da mesma forma, o meu Governo reconhece e preserva os valores de 

nosso patrimônio histórico material e imaterial. Em 2011, foram realizadas 

intervenções no prédio sede da Secretaria de Estado da Cultura, na Casa de 

Nhozinho, no Cafua das Mercês e na Casa de Cultura Josué Montelo. 

O Maranhão teve uma atuação destacada nos Jogos Escolares Brasileiros 

(JEBs), consequência natural da democratização dos Jogos Escolares 

Maranhenses (JEMs), da melhoria da infraestrutura esportiva e recreativa do 

Estado e da ampliação das ações de esporte e lazer nos municípios do 

Maranhão. 

Como resposta do Governo do Estado ao déficit habitacional, foram 

construídas, em 2011, mais de 7.582 habitações, enquanto outras 2.711 foram 

melhoradas e ampliadas, beneficiando mais de 10 mil famílias com moradia 

digna e melhoria da qualidade de vida. No programa Minha Casa, Minha Vida, 

em parceria com o Governo Federal e com os municípios, foram construídas mais 

de 70 mil unidades habitacionais no Estado. 

Àqueles que ainda se encontram em situação de vulnerabilidade, 

garante-se assistência por meio da ação integrada do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). Nessa área, dentre as ações desenvolvidas, o benefício 

assistencial eventual e emergencial foi concedido a 1.200 famílias. O Programa 

Viva Água beneficiou 167.751 famílias com a quitação de suas contas de água. O 

Programa Viva Luz beneficiou 380.110 famílias. 

O programa Viva Cidadão, que objetiva fortalecer a cidadania, 

possibilitando a emissão de documentação civil e prestação de serviços públicos 

em um mesmo espaço, realizou aproximadamente 2,3 milhões de atendimentos 

em 2011, superando a meta estabelecida e alcançando um índice de satisfação 

dos usuários de seus serviços próximos de 100%. 

Foi elaborado o programa estadual de combate à pobreza rural, com 

atuação integrada de todos os órgãos responsáveis por políticas públicas de 

desenvolvimento social com ênfase à inclusão produtiva, capacitação 

profissional, geração de emprego e renda. 
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Para garantir a segurança da população, foram construídas três 

delegacias (Balsas, Codó e Timon) e reformadas outras trinta unidades policiais 

no interior e na capital. Adquiridas 204 viaturas, sendo 150 carros e 54 

motocicletas, para as polícias Civil e Militar e para o Corpo de Bombeiros, além 

de outros equipamentos e insumos necessários à atuação desses profissionais. 

A regionalização do sistema penal é prioridade, marcada pelas obras de 

construção de unidades prisionais para até 120 reclusos nos municípios de 

Davinópolis, Santa Inês e Rosário. Além dessas, firmou-se convênio com o 

Ministério da Justiça para a construção de mais duas unidades, em Pinheiro e em 

Santa Inês. 

A Assembleia Legislativa, nesse contexto, desempenha um 

importantíssimo papel. Contribui com o debate sobre as ações do governo e atua 

de forma diligente na tramitação das matérias mais urgentes. O meu 

agradecimento a todas as Senhoras Deputadas e a todos os Senhores Deputados 

pelo desempenho desta Casa Legislativa em favor do Maranhão, no ano de 

2011, ao tempo em que renovo a minha convicção e o meu desejo de profícua 

atuação parlamentar em 2012. 

Reitero, enfim, o compromisso assumido de continuar investindo no 

desenvolvimento sustentável do Estado, na dinamização da economia, na 

assistência e promoção da sociedade e na defesa do patrimônio histórico, 

cultural e ambiental dos maranhenses. 

 

ROSEANA SARNEY 

Governadora do Estado 
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2 – PANORAMA SOCIOECONÔMICO E FISCAL 

DO ESTADO DO MARANHÃO 



 

 
 

Governo do Estado  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

  
P

á
g
in

a
  
1
4

 

Mensagem da Governadora à Assembleia Legislativa 

 
 

 

 

 

O ano de 2011 foi marcado mundialmente por um clima de tensão e 
incerteza em torno do desempenho das economias da Europa e dos Estados 
Unidos. Decerto, havendo um desdobramento da crise financeira de 2008, 
tanto o Brasil quanto o Maranhão ainda sentirão seus efeitos. No âmbito 
estadual, os canais principais por onde a crise poderá adentrar são: a 
contração do crédito ao consumo e/ou investimentos; a oscilação dos preços 
das commodities, bem como o arrefecimento da demanda por estes produtos.  

Sendo assim, para evitar os possíveis efeitos negativos, as autoridades 
brasileiras iniciaram, já em 2011, uma série de cortes na taxa básica de juros 
da economia, apesar das pressões inflacionárias que surgiram como reflexo 
da política econômica expansionista de 2010. Além disso, reduziu-se impostos 
para produtos chamados “linha branca” (eletrodomésticos). O objetivo foi o 
de impedir o aumento do custo do crédito, mantendo um bom volume de 
investimentos que, em última análise, gera emprego e renda para toda a 
população.  

Todavia, tanto o Brasil quanto o Maranhão vêm melhorando seus 
desempenhos no que diz respeito aos principais indicadores econômicos. 
Dessa forma, medidas de estímulo ao mercado interno são de grande valia 
em momentos onde o cenário externo não é favorável. Apresenta-se, a 
seguir, uma síntese dos principais indicadores socioeconômicos que refletem 
como o Estado vem se comportando no período recente.   

2.1 - Situação dos Indicadores Sociais 
 
Na área pública, os responsáveis pela política social vêm integrando o 

estudo dos indicadores sociais às suas análises com a visão de promover a 
evolução e progresso de seu povo. Dessa forma, além de considerar o 
Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, a parte quantitativa da análise econômica 
e social considera-se, também, a quota qualitativa, no que se refere a 
indicadores, tais como: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de 
Gini, Taxa de Mortalidade Infantil e Taxa de Analfabetismo, para citar os 
principais. 

 
 
 
 
 

2 - PANORAMA SOCIOECONÔMICO E FISCAL  
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Tabela 1 – Principais Indicadores Sociais do Estado do Maranhão 

Principais Indicadores Sociais do Maranhão ¹ 

População Total  
Habitantes Pop. Urbana Pop. Rural 

6.574.789 
4.147.149 2.427.640 

63% 37% 

Densidade Populacional  
Hab/Km² 

19,81 

Distribuição da População por Sexo 
Homens Mulheres 
49,61% 50,39% 

Participação de Crianças, Jovens/Adultos e Idosos 
Crianças Jovens/Adultos Idosos 
30,94% 60,41% 8,65% 

População Urbana (%) 
Homens Mulheres 
48,13% 51,87% 

População Rural (%) 
Homens Mulheres 
52,14% 47,86% 

Distribuição da População por Cor ou Raça 

Branca Preta Parda 
22,13% 9,69% 66,52% 

Amarela Indígina S/Declaração 
1,13% 0,54% 0,001% 

População Economicamente Ativa (2009) 2.956 (Mil Pessoas) 
Taxa Bruta de Natalidade - (2008) 21,2‰ 
Taxa de Mortalidade Infantil (2009) 36,5‰ 
Esperança de Vida ao Nascer (2008) 68 anos 

Média de Anos de Estudo (15 anos ou +) - 2009 
Branca Preta Parda 

6,9 anos de estudo 6,2 anos de estudo 5,9 anos de estudo 
PIB Per Capita - (2009) Em R$ 1,00  6.161 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-2005) 0,683 

Índice de Gini do Rendimento das Pessoas Ocupadas 
(2009) 0,538 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais de idade 
(2009) 

Branca Preta Parda 
15,50% 20,10% 20,00% 

Fonte: IBGE       
¹ Informações de 2010, exceto para os itens que já possuem referência.   
 

No que se refere ao Maranhão, a Tabela 1 mostra os principais 
indicadores sociais do Estado. Vale ressaltar a evolução da população 
maranhense. Na década de 1950, apenas 17% da população era urbana. Em 
2010 este percentual sobe para 63%, contra 37% da população rural. 
Ademais no Total de 6.574.789 habitantes do território maranhense, 50,39% 
são mulheres, enquanto que 49,61% são homens. 

2.2 - Situação dos Índices Econômicos Agropecuários 

O Levantamento Sistemático da Produção Agropecuária (LSPA) nos 
permite demonstrar como foi o comportamento das principais culturas 
produzidas no Maranhão, Nordeste e Brasil entre janeiro e novembro de 
2010 e 2011, bem como a relação entre todos. Podemos observar, na Tabela 
2, os números acerca da área plantada, colhida e do rendimento referente ao 
Estado. 



 

 
 

Governo do Estado  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

  
P

á
g
in

a
  
1
6

 

Mensagem da Governadora à Assembleia Legislativa 

 
 

Tabela 2 – Produção, Área Plantada, Área Colhida e Rendimento das Principais 
Culturas do Estado do Maranhão   

Produto Período 
Área 

Produção 
(Mil Ton) 

Rendimento 
(Kg/Ha) 

Produção 
Brasil   (Mil 

Ton) 

Produção 
Nordeste 
(Mil Ton) 

Produção  

 Plantada 
(Ha) 

Colhida 
(Ha) MA/BRA MA/NE 

Algodão 

2010 (a) 13.030 13.030 43 3.289 2.931 1.065 1,5% 4,0% 
2011 (b) 16.755 16.755 61 3.665 5.060 1.708 1,2% 3,6% 

b/a 28,6 28,6 43,3 11,4 72,7 60,3 - - 

Arroz 

2010 (a) 481.544 476.255 590 1.239 11.309 890 5,2% 66,2% 
2011 (b) 469.052 469.052 708 1.509 13.457 1.171 5,3% 60,5% 

b/a -2,6 -1,5 20,0 21,8 19,0 31,5 - - 

Cana-de-
açúcar 

2010 (a) 55.286 50.477 3.177 62.930 719.157 69.255 0,4% 4,6% 
2011 (b) 48.533 48.533 2.794 57.574 651.629 73.669 0,4% 3,8% 

b/a -12,2 -3,9 -12,0 -8,5 -9,4 6,4 - - 

Feijão¹ 

2010 (a) 39.217 39.217 16 396 1.523 265 1,0% 5,8% 
2011 (b) 40.982 40.982 17 417 1.975 613 0,9% 2,8% 

b/a 4,5 4,5 10,1 5,3 29,6 130,8 - - 

Feijão² 

2010 (a) 44.845 44.845 22 488 1.205 332 1,8% 6,6% 
2011 (b) 49.731 49.731 26 521 1.119 233 2,3% 11,1% 

b/a 10,9 10,9 18,4 6,8 -7,1 -29,9 - - 

Mandioca 

2010 (a) 380.923 210.042 1.541 7.335 24.354 8.127 6,3% 19,0% 
2011 (b) 207.554 207.554 1.777 8.563 26.190 8.276 6,8% 21,5% 

b/a -45,5 -1,2 15,4 16,7 7,5 1,8 - - 

Milho¹ 

2010 (a) 380.974 373.646 533 1.425 33.099 2.718 1,6% 19,6% 
2011 (b) 371.822 371.822 580 1.560 34.129 4.249 1,7% 13,6% 

b/a -2,4 -0,5 8,9 9,5 3,1 56,3 - - 

Soja 

2010 (a) 495.756 494.236 1.322 2.676 68.519 5.304 1,9% 24,9% 
2011 (b) 530.389 530.389 1.571 2.962 74.838 6.230 2,1% 25,2% 

b/a 7,0 7,3 18,8 10,7 9,2 17,5 - - 
Fonte: LSPA/IBGE - Acumulado de Janeiro a Novembro           
¹ Primeira safra                 
² Segunda safra                 

 

Diante dos dados acima, podemos observar que, no que se refere à 
produção, com exceção da cana-de-açúcar, todos os produtos relatados na 
apresentaram variação positiva. O crescimento mais significativo foi o do 
algodão, de 43,3%. Tais resultados podem ser atribuídos aos bons preços 
praticados no mercado, bem como ao impulso vindo da plantação no Sul do 
Estado e do acréscimo da área plantada e colhida.  

O segundo maior aumento foi o do arroz, 20,0%. Apesar de 
apresentar variação negativa quanto à área plantada e colhida (-2,6% e -
1,5%, respectivamente), o arroz obteve incremento no seu rendimento em 
21,8%, percentual superior ao observado na variável produção em mil 
toneladas no mesmo período. Em termos de participação na produção do 
país, o arroz maranhense aparece com 5,3% até novembro de 2011. Quando 
a relação é feita com o nordeste, este percentual se eleva para 60,5%. 
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Ainda no que tange à produção, o feijão (1ª e 2ª safras) variou 
significativamente na segunda safra, +18,4%, resultado do incremento da 
área plantada (10,9%) e colhida (10,9%). O feijão apresentou elevação de 
6,8% no seu rendimento.  

O milho (1ª safra) teve resultados de área plantada e colhida, 
produção e rendimento, respectivamente, de: -2,4%, -0,5%, 8,9% e 9,5%. 
Nota-se que, mesmo com a redução em termos de área, a produção se 
elevou em virtude do aumento da produtividade. 

Outra cultura fortemente expandida foi a da soja. Sua produção 
variou positivamente 18,8%, explicada, em parte, pelo incremento de 7,0% e 
de 7,3% da área plantada e colhida, respectivamente. O rendimento variou 
+10,7%. Fato interessante foi registrado em relação à produção de 
mandioca. Apesar de ter sua área plantada reduzida em 45,5%, apresentou 
crescimento de 15,4%, aumentando seu rendimento em 16,7%. Em termos de 
participação na produção do Brasil e do Nordeste, a mandioca apresenta 
números da ordem de 6,8% e 21,5%, respectivamente. 

Tabela 3 - Número de animais abatidos do rebanho bovino do Maranhão – Em número de 
cabeças no período 2007-2011 

 

Trimestres 
2007 2008 2009 2010 2011 

MA BR MA BR MA BR MA BR MA BR 
janeiro-
março  200.239 7.957.028 191.655 7.249.416 181.116 6.489.534 137.645 7.083.634 163.729 7.103.119 

abril-junho  176.714 7.744.271 193.589 7.618.908 164.787 6.899.900 145.498 7.595.256 161.521 7.065.476 

julho-
setembro  190.822 7.625.479 203.771 7.144.302 183.695 7.203.556 157.274 7.403.827 174.085 7.284.262 

Total¹ 567.775 23.326.778 589.015 22.012.626 529.598 20.592.990 440.417 22.082.717 499.335 21.452.857 

Cres. do 
total até 
Setembro. 
(%) 

- 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

- 3,74 -5,63 -10,09 -6,45 -16,84 7,23 13,38 -2,85 

Fonte: IBGE                     
¹ Acumulado até setembro                   

 

No que diz respeito à pecuária, a tabela 3 mostra que o número de 
animais abatidos1

                                                           
1 Somente rebanho bovino: bois, vacas, novilhos, novilhas, vitelos e vitelas. Cabe lembrar que os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos 
que estão sob a inspeção sanitária federal, estadual ou municipal. 

 no Estado avançou 13,38%, passando de 440.417 cabeças 
em 2010 para 499.335 em 2011. É uma atividade de grande relevância para 
o Maranhão, haja vista grande parte de seu território pertencer à área rural. 
Em termos de participação no total do rebanho nacional, atinge 2,33%.  
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Em suma, as principais culturas exibidas na Tabela 22

Contudo, se verificarmos o resultado fechado de 2010, em 
comparação com o resultado até novembro do mesmo ano, podemos 
observar uma redução de aproximadamente 27% nos postos de trabalho. O 
que significa que, não havendo uma tendência de queda no saldo líquido de 
contratações de novembro para dezembro, o resultado poderia ser agradável 
do ponto de vista de variações positivas nos saldos das contratações líquidas. 
No entanto, há uma tendência de queda - excetuando-se o ano de 2009 - de 

, apresentam-se 
com resultados satisfatórios, exibindo crescimento relevante da produção. Este 
aumento também refletiu positivamente no mercado de trabalho do setor 
agropecuário, que será visto adiante.  

Portanto, em relação à safra anterior, os resultados são animadores. 
Importante destacar que, muito embora não seja este setor (primário) que 
mais adiciona valor no PIB, contribui sobremaneira para o sustento de 
milhares de maranhenses, principalmente no interior do Estado. 

2.2.1- Indústria Extrativa Mineral 

As principais indústrias extrativistas do Estado são a VALE e a 
ALUMAR, fato que já se repete há alguns anos. Sua produção, destinada 
primordialmente para o mercado externo, concentra-se na extração de 
minério de ferro e alumínio. Em 2011 essa realidade não se alterou. A VALE, 
por exemplo, é a principal exportadora do Maranhão, com participação de 
27,5% no período de janeiro a novembro de 2011, em relação ao total 
exportado. Apesar do bom número, sua presença, em termos de produção, 
reduziu-se 44,4% em comparação com o mesmo período de 2010, quando 
sua participação atingiu 52,4%. Os dados do sistema RAIS/CAGED para 2011 
(janeiro-novembro) mostram decréscimo de 48,7% no saldo de contratações 
líquidas quando comparado com o mesmo período de 2010. Em valores 
absolutos, o saldo diminuiu de 261 para 134 postos de trabalho.    

2.2.2- Indústria de Transformação 

A indústria de transformação registrou em 2011 uma redução no seu 
nível de atividades. Segundo o sistema RAIS/CAGED houve uma redução de -
15,4% no saldo de contratações líquidas durante o período de janeiro a 
novembro, em relação ao ano anterior. Foram 2.939 postos líquidos em 2011 
contra 3.474 em 2010. Dentre os segmentos que contribuíram para esta 
queda estão: indústria de bebidas, têxtil e vestuário, madeira e mobiliários, 
mecânica, entre outros. Importante também salientar a diminuição da 
produção de cana-de-açúcar/etanol.  

                                                           
2 De janeiro a novembro de 2011 em relação ao mesmo período do ano anterior. 
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novembro para dezembro (em média, 37,0% de 2006 a 2010). Sendo assim, 
o ano para a indústria de transformação deverá apresentar um resultado 
menor em relação ao ano anterior, apesar dos bons números em termos de 
valores absolutos. 

2.2.3 - Construção Civil 

 Nos últimos anos, o setor de construção civil se tornou um dos 
grandes vetores de impulso à economia do Estado. Apresentou nítido 
crescimento nos últimos anos e contribuiu para aquecer outras atividades 
agregadas, – móveis, materiais de construção, eletrodomésticos – 
dinamizando a economia e elevando a renda dos maranhenses.   

Tabela 4 - Financiamentos para aquisição de imóveis no Maranhão, 2007/2011- (Em R$ Milhões)  

Ano 2007 2008 2009 2010 
Jan - Set 

2010¹ 2011¹ 

Valor (R$ Milhões) 53,53 87,53 168,76 261,54 188,89 318,15 

Variação - 63,5% 92,8% 55,0% - 68,4% 

Fonte: Bacen             
¹ Até Setembro             

 

Gráfico 1 - Financiamentos para aquisição de imóveis no Maranhão, Janeiro de 2007 a Setembro 

de 2011 – (Em R$ Milhões)  

 

Segundo os dados do BACEN/SBPE, em 2011, o volume de 
financiamentos para aquisição de imóveis (Gráfico 1) foi consideravelmente 
superior em comparação com o ano de 2010. Um olhar ainda mais 
aprofundado revela o forte crescimento mantido desde 2007. Em termos 
percentuais, apresenta taxa de crescimento geométrica de 69%. Na tabela 4 
estão evidenciados os valores absolutos dos recursos para financiamento 
imobiliário de forma que, em 2007, o volume atingido foi de R$ 53,5 milhões, 
passando para R$ 318,2 milhões, apenas nos primeiros nove meses de 2011. 
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Comparando com 2010, volume de R$ 188,9 milhões, apresentou variação 
nominal positiva de 68,4%.  

2.2.4- Consumo Aparente de Cimento 

Uma breve análise sobre o consumo aparente de cimento no 
Maranhão, Tabela 4 e Gráfico 2, nos permite duas observações principais: a 
primeira diz respeito ao crescimento considerável que vem ocorrendo há pelo 
menos oito anos. De 2002 a 2010, o consumo atingiu taxa geométrica de 
crescimento de 11,6%. O segundo ponto refere-se ao consumo de cimento 
nos primeiros nove meses de 2011, em relação ao mesmo período de 2010 
onde observamos um recuo de 11,0%, reduzindo-se de 980.777 para 
896.198 mil toneladas.  

Ainda em relação a 2011, o consumo pode fechar o ano abaixo do 
registrado em 2010, em virtude do que vem ocorrendo no acumulado até o 
mês de setembro, como citado no parágrafo anterior. Mesmo assim, em 
termos absolutos, o resultado deverá ser positivo para o Estado. Vale ressaltar 
que este indicador acompanha os bons números da construção civil, assim 
como o forte crescimento do volume de financiamentos para aquisição de 
imóveis. 

Gráfico 2 – Consumo Aparente de Cimento3

  

 

 

 no Maranhão, 2002/2011- Em Mil Toneladas e 
variação percentual (Em %, Dir.) 

 

                                                           
3 Extraído do site: http://www.snic.org.br/25set1024/numerospag/numeros.asp?grafico=2. 
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Tabela 5 – Consumo Aparente de Cimento no Maranhão, 2002/2011 (Em Mil Toneladas) e 
Variação (Em %)  

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Jan - Set 

2010 2011 

Total 568.000 471.000 531.000 569.000 694.000 816.852 959.753 1.121.902 1.371.524 980.777 896.198 

Variação - -17,1% 12,7% 7,2% 22,0% 17,7% 17,5% 16,9% 22,2% - -8,6% 

Taxa Geométrica de Crescimento (2002 - 2010) 11,6% 

Fonte:  SNIC                       
 

2.2.5- Comércio Varejista 

Os dados dessazonalizados do IBGE relativos ao comércio varejista 
mostram, conforme o Gráfico 3, que a partir de 2005 houve um 
distanciamento do crescimento do Maranhão em relação ao Brasil. O Estado 
obteve excelentes resultados (maior que o nacional) até 2008, antes da 
deflagração da crise financeira mundial. Ainda assim, recuperou-se e, já a 
partir do segundo semestre de 2009, retomou a linha de crescimento anterior. 
Os principais fatores para o bom desempenho foram os aumentos da massa 
de rendimentos do maranhense e da oferta de crédito. 

Gráfico 3 – Volume de Vendas no Comércio Varejista no Maranhão, Nov/03 – 
Out/11. Dados dessazonalizados (número índice: 2003 = 100)  

 

  

Em 2011, se compararmos o volume de vendas de janeiro a outubro4

                                                           
4 Variação em relação ao mesmo mês no ano anterior (%). 

, 
nota-se avanço em todos os períodos, com forte elevação em fevereiro, 
março, abril e maio (crescimento de 2 dígitos) e aumentos moderados nos 
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demais Tabela 5. Foram taxas maiores do que as registradas nas vendas do 
Brasil. Na média mensal do ano, houve variação positiva de 9,97%. No que 
se refere à média nacional, esta foi de 6,74% ao mês. Em termos de mercado 
de trabalho5 no comércio, o varejista emprega cerca de 81,0% da mão-de-
obra, enquanto que o atacadista, cerca de 19,0%.    

Tabela 6 – Variação do Volume de Vendas no Comércio Varejista do Maranhão, 
Nov/10 – Out/11 (Número Índice: 2003 = 100) 

 

Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior - Em % - (Série dessazonalizada) 

Esfera nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 

Maranhão 17,11 17,11 10,76 14,43 13,76 15,78 10,04 5,85 7,12 7,60 6,60 7,75 

Brasil 9,20 10,02 8,76 5,69 7,56 7,47 7,82 6,83 7,98 5,09 5,22 4,95 

Fonte: IBGE - Número índice: 2003 = 100                   
 

2.2.6- Comércio Exterior 

Observando os dados da Tabela 6, referente ao setor externo 
maranhense, observamos que a corrente de comércio variou positivamente 
em 38,5%6. Isso demonstra o crescente avanço do Estado, em termos de 
comércio com outros países, fato registrado ano após ano desde 1988, a 
exceção dos anos de 2003 e 2009 (crise financeira).   

Tabela 7 – Evolução das Exportações, Importações, Saldo Comercial e Corrente de 
Comércio Exterior do Maranhão, no período 1998/2011 (Em US$ Milhões FOB) 

Ano Exportação % ao ano Importação % ao ano Saldo Comercial Corrente de 
Comércio % ao ano 

1998 636 -14,6 316 -23,4 319 952 91,8 

1999 663 4,3 367 16,0 296 1.030 8,14 

2000 758 14,4 485 32,2 273 1.243 20,73 

2001 544 -28,2 831 71,2 -286 1.375 10,58 

2002 652 19,8 869 4,6 -216 1.521 10,63 

2003 740 13,4 662 -23,8 78 1.402 -7,85 

2004 1.231 66,4 736 11,2 495 1.967 40,33 

2005 1.501 21,9 1.157 57,2 344 2.658 35,13 

2006 1.713 14,1 1.726 49,2 -13 3.439 29,38 

2007 2.177 27,1 2.353 36,3 -176 4.530 31,75 

2008 2.836 30,3 4.103 74,3 -1.266 6.939 53,17 

2009 1.233 -56,5 1.993 -51,4 -761 3.226 -53,51 

2010 2.920 136,9 3.817 91,5 -897 6.737 108,83 

2011 3.047 4,3 6.281 64,6 -3.234 9.328 38,5 

Fonte: MDIC/Alice Web             
No que diz respeito ao saldo comercial, este vem apresentando 

seguidos déficits. Em 2011, registrou queda de US$ -3.234,0 milhões FOB. 
Em relação a 2010, as exportações variaram +4,3%, e as importações se 
elevaram +64,6%. Em 2011, as exportações, importações e a corrente de 

                                                           
5 Média dos dois últimos anos (RAIS/CAGED). 
6 Na comparação entre o acumulado de janeiro a dezembro de 2011 em relação ao mesmo período do ano anterior (2010). 
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comércio bateram recordes históricos no Estado, indicando um maior 
dinamismo da economia maranhense.  

A retomada da exportação de ferro-gusa, a ampliação dos embarques 
de soja produzidos na região de Balsas e da Alumina calcinada produzida na 
capital pela ALUMAR, além da melhora do preço das pelotas de minério de 
ferro e da entrada de ouro na pauta de exportações do Estado, explicam o 
bom resultado das exportações. 

Na Tabela 7 estão expostos os principais países e blocos econômicos 
de destino das nossas exportações em 2010 e 2011, bem como suas 
participações no total exportado. Em relação aos primeiros, os Estados Unidos 
figuram com 14,8% de participação.   

Tabela 8 – Principais Países e Blocos Econômicos de Destinos das Exportações do 
Maranhão, em 2010 e 2011 - Valores em US$ Milhões FOB   

Países 
2011 2010 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões FOB Part. % 2011/10 
Total das Exportações 3.047,1 100,0 2.920,3 100,0 5,9 

Estados Unidos  449,9 14,8 251,1 8,6 79,2 

China  340,2 11,2 537,7 18,4 -36,7 

Japão  266,9 8,8 398,8 13,7 -33,1 

Canadá  236,1 7,7 134,0 4,6 76,2 

Espanha  226,9 7,4 226,9 7,8 0,0 

Áustria  181,8 6,0 124,0 4,2 46,7 

Argentina  161,2 5,3 86,8 3,0 85,6 

Islandia  160,9 5,3 141,3 4,8 13,9 

Coréia Do Sul  157,1 5,2 84,7 2,9 85,5 

Noruega 148,7 4,9 21,7 0,7 585,7 

Principais Blocos Econômicos 

Ásia (Exclusive Oriente Médio)  807,8 26,5 1.112,9 38,1 -27,4 

União Européia - UE  733,3 24,1 891,0 30,9 -17,7 

Estados Unidos (Inclusive Porto Rico)  449,9 14,8 251,1 8,7 79,2 

Associacão Européia de Livre Comércio - Aelc  414,3 13,6 217,0 7,7 90,9 

Canadá  236,1 7,7 134,0 4,1 76,2 

Demais Blocos   405,6 13,3 314,2 10,5 29,1 
Fonte: MDIC           

 

Dentre as principais empresas exportadoras, o primeiro lugar em 
participação no total exportado em 2011 fica com a mineradora VALE S.A. 
com 27,3%. Em 2010, esse percentual atingiu 50,4%. Em segundo aparece a 
Alcoa World Alumina Brasil Ltda. com 14,5% (Tabela 8). 
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Tabela 9 – Principais Empresas Exportadoras do Maranhão, em 2010 e 2011 - 
Valores em US$ Milhões FOB   

 

Empresas 
2011 2010 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões FOB Part. % 2011/10 
Total das Exportações 3.047,1 100,0 2.920,3 100,0 4,3 

Vale S.A.  832,6 27,3 1.470,9 50,4 -43,4 

Alcoa World Alumina Brasil Ltda  442,2 14,5 227,3 7,8 94,5 

BHP Billiton Metais Sa  264,9 8,7 174,0 6,0 52,2 

Bunge Alimentos S/A  255,4 8,4 157,0 5,4 62,6 

Alcoa Alumínio S/A  193,4 6,3 264,2 9,0 -26,8 

Viena Siderúrgica S/A  145,7 4,8 110,2 3,8 32,1 

Cargill Agrícola S A  144,0 4,7 65,4 2,2 120,4 

Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré 116,4 3,8 12,4 0,4 837,3 

Gusa Nordeste S/A  111,7 3,7 61,9 2,1 80,5 

Alcan Alumina Ltda  83,5 2,7 33,1 1,1 152,1 
Fonte: MDIC           

No que tange à pauta de exportação maranhense, o complexo ferro, 
soja e alumínio correspondem a mais de 90% do total. Na Tabela 9 
apresentamos o ranking dos dez produtos mais exportados pelo Maranhão 
em 2010 e 2011.  

Tabela 10 – Principais Produtos Exportados pelo Maranhão, em 2010 e 2011 - 
Valores em US$ Milhões FOB   

Produtos 
2011 2010 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões FOB Part. % 2011/10 

Total das Exportações 3.047,1 100,0 2.920,3 100,0 5,9 

Minérios De Ferro Aglomerados e Seus Concentrados   832,6 27,3 696,3 23,8 19,6 

Alumina Calcinada   777,2 25,5 422,2 14,5 84,1 

Outros Grãos De Soja, Mesmo Triturados   597,8 19,6 411,3 14,1 45,4 

Ferro Fundido Bruto Não Ligado, C/Peso<=0.5%   435,9 14,3 238,3 8,2 82,9 

Alumínio Não Ligado Em Forma Bruta   185,4 6,1 208,8 7,1 -11,2 

Ouro em Barras, Fios, Perfis de Sec. Maciça   66,3 2,2 15,7 0,5 323,9 

Consumo De Bordo - Combustíveis E Lubrificante 46,4 1,5 20,1 0,7 130,7 

Algodão Simplesmente Debulhado, Não Cardado   34,8 1,1 16,9 0,6 105,7 

Ligas De Alumínio em Forma Bruta   21,4 0,7 67,6 2,3 -68,3 

Rutosidio (Rutina) E Seus Derivados   13,3 0,4 0,9 0,0 -- 
Fonte: MDIC           

Quanto às importações do Maranhão, observamos inicialmente que 
os Estados Unidos e a Índia correspondem a quase 60% da origem das 
importações do Maranhão em 2011. Além dos principais países de origem, à 
Tabela 10 mostra os principais blocos econômicos, com destaque para a Ásia 
e o próprio EUA.   
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Tabela 11 – Principais Países e Blocos Econômicos de Origens das Importações do 
Maranhão, em 2010 e 2011 - Valores em US$ Milhões FOB   

Países 
2011 2010 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões FOB Part. % 2011/10 
Total das Importações 6.281,4 100,0 3.817,1 100,0 58,5 
Estados Unidos  2.084,9 33,2 1.398,8 36,6 49,0 
Índia  1.555,1 24,8 663,3 17,4 134,5 
Países Baixos (Holanda)  455,0 7,2 200,8 5,3 126,6 
Coréia Do Sul  453,5 7,2 387,1 10,1 17,2 
Antilhas Holandesas  204,8 3,3 - - - 
Taiwan (Formosa)  193,1 3,1 100,1 2,6 92,9 
Belarus  158,1 2,5 16,1 0,4 879,9 
Aruba  147,7 2,4 - - - 
Coveite  119,0 1,9 33,3 0,9 257,3 
Argentina  94,1 1,5 29,0 0,8 225,0 

Principais Blocos Econômicos 
Ásia (Exclusive Oriente Médio)  2.367,9 37,7 1.438,2 37,7 56,8 

Estados Unidos (Inclusive Porto Rico)  2.084,9 33,2 1.398,8 36,6 40,4 

União Européia - UE  690,2 11,0 506,5 13,3 30,5 

Demais Da América  352,5 5,6 - --- --- 

Oriente Médio  256,9 4,1 106,1 2,8 176,7 

Demais Blocos   528,9 8,4 367,5 9,6 40,2 
Fonte: MDIC           

 

No rol das principais empresas importadoras, o destaque fica por 
conta da Petrobrás, com 85,3% de participação no total. Cabe lembrar que o 
Maranhão é distribuidor de derivados de petróleo para o Norte e Nordeste. 
Ademais, as estatísticas do comércio exterior não registram as transações 
interestaduais, ou seja, o Estado pode estar importando outros produtos, os 
quais não se concentram na pauta de importações a ser mencionada na 
sequência. 

Tabela 12 – Principais Empresas Importadoras no Maranhão, em 2010 e 2011 - 

Valores em US$ Milhões FOB   

Empresas 
2011 2010 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões FOB Part. % 2011/10 

Total das Importações 6.281,4 100,0 3.817,1 100,0 64,6 

Petróleo Brasileiro S A Petrobrás  5.358,4 85,3 3.170,0 83,0 69,0 

Vale S.A.  163,5 2,6 129,0 3,4 26,8 

Alcoa Alumínio S/A  91,0 1,4 67,3 1,8 35,4 

BHP Billiton Metais Sa  90,9 1,4 57,7 1,5 57,6 

Fertipar Fertilizantes Do Maranhão Ltda.  80,8 1,3 36,8 1,0 119,7 

Bunge Fertilizantes S/A  73,3 1,2 38,9 1,0 88,2 

Yara Brasil Fertilizantes S/A  72,1 1,1 60,8 1,6 18,6 

Alcoa World Alumina Brasil Ltda.  59,4 0,9 31,2 0,8 90,5 

Cda - Companhia De Distribuição Araguaia  57,7 0,9 62,2 1,6 -7,2 

Fertilizantes Tocantins Ltda.  35,2 0,6 - - - 
Fonte: MDIC           
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A participação da Petrobrás no total das importações é reflexo da 
pauta de produtos derivados do petróleo que são importados pelo Estado, 
aproximadamente no mesmo percentual de 86,4% Tabela 12. Apesar do 
grande volume de importações e dos seus efeitos positivos, podendo ser 
conseqüência de um maior dinamismo econômico, esta ainda se concentra 
em bens que pouco agregam valor ao Estado. Houve variação de +69,1% dos 
derivados de petróleo em 2011, em comparação com o ano anterior.  Nota-
se que esse é o componente (combustíveis e lubrificantes) que mais contribuiu 
para o déficit comercial neste ano, acréscimo de 90,0%. 

Na outra ponta, as importações de bens de capital regrediram em 
relação a 2010, com variação de -3,3%, apresentando a menor participação 
no total, em 2,1%. Os bens intermediários representam 10,4% em 2011.  

Tabela 13 – Pauta de Importação do Maranhão, em 2010 e 2011 - Valores em US$ 
Milhões FOB   

Produtos 
2011 2010 Var. % 

US$ Milhões FOB 
Part. 

% US$ Milhões FOB Part. % 2011/10 

Total do Período 6.281.386.678 100,0 3.817.083.572 100,0 64,6 

Bens de Capital  133.076.366 2,1 137.655.637 3,6 -3,3 

Bens de Capital (Exc.Equip.de Transporte uso 
Industr.)  68.422.231 51,4 90.521.768 65,8 -24,4 

Equipamentos de Transporte de uso Industrial  64.654.135 48,6 47.133.869 34,2 37,2 

Bens Intermediários  651.279.178 10,4 402.265.949 10,5 61,9 

Alimentos e Bebidas Destinados à Indústria  36.819.949 5,7 25.852.369 6,4 42,4 

Insumos Industriais  591.338.385 90,8 370.157.195 92,0 59,8 

Pecas e Acessórios de Equipamentos de 
Transporte  23.001.942 3,5 5.262.700 1,3 337,1 

Bens Diversos  118.902 0,0 993.685 0,2 -88,0 

Bens De Consumo  71.838.663 1,1 69.297.763 1,8 3,7 

Bens de Consumo Duráveis  1.637.382 2,3 463.669 0,7 253,1 

Bens de Consumo não Duráveis  70.201.281 97,7 68.834.094 99,3 2,0 

Combustíveis e Lubrificantes  5.425.192.471 86,4 3.207.864.223 84,0 69,1 
Fonte: MDIC           
2.2.7- Mercado de Trabalho 

Conforme a Tabela 14, o mercado de trabalho em 2011 apresentou 
desaceleração, quando comparado a 2010. Até novembro, os dados do 
sistema RAIS/CAGED/MTE demonstram redução de 22,0% no saldo de 
contratações líquidas. Para este resultado, podemos citar como fatores 
determinantes, a diminuição de -48,7% na indústria extrativa mineral, -15,4% 
na indústria de transformação e -16,6% no comércio. Dentre os setores que 
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apresentaram variação positiva no mercado de trabalho, destaque para os 
principais: +109,3% na agropecuária e +17,2% no setor de serviços.  

Apesar dos números citados anteriormente, os valores absolutos do 
saldo de contratações líquidas são bastante expressivos em 2011. Vale 
destacar que 2010, de certa forma, foi um ano atípico, em virtude da crise 
financeira de 2008/2009. Portanto, sendo um ano pós-crise, cresceu sob uma 
base fraca (2009) e logo após um período marcado por um número 
considerável de demissões.   

Tabela 14 – Saldo de contratações líquidas7 no mercado de trabalho do Maranhão, 2010 e 
acumulado até novembro de 2011 

Subsetores de Atividade 2011¹ (A) 2010¹ (B) 2010 
Total 26.802 34.344 43.005 

Extrativa Mineral 134 261 419 

Indústria de Transformação 2.939 3.474 2.553 

Ind. Prod. Min. Não Metálicos 488 407 676 

Ind. Metalúrgica 870 96 269 

Ind. Mecânica 52 141 107 

Ind. Materiais Elétricos e Comunicações 33 27 36 

Ind. Materiais de Transporte 67 46 67 

Ind. Madeira e Mobiliários 107 324 440 

Ind. Papel, Papelão, Editor. -62 85 97 

Ind. Borracha, Fumo, Couros -25 76 89 

Ind. Quím., Prod. Farm. Veter. 798 379 -289 

Ind. Têxtil, Vestuário 59 69 102 

Ind. Calçados 7 1 -1 

Ind. Prod. Aliment. Bebidas 545 1.823 960 

Serviço de Industria de Ulidade Pública 227 32 0 

Construçao Civil 120 10.435 12.446 

Comércio 7.146 8.564 12.087 

Comércio Varejista 5.795 7.004 9.967 

Comércio Atacadista 1.351 1.560 2.120 

Serviço 10.741 9.164 15.100 

Instituições Financeiras 794 169 180 

Com. Adm. Imóv. Serv. Téc-Prof. 4.488 3.696 6.371 

Transportes e Comunicações 2.084 1.219 1.645 

Serv. Aloj. Alim. Rep. Manut. 447 2.889 5.552 

Serviços Méd., Odontol. 1.576 633 702 

Ensino 1.352 558 650 

Administração Pública 339 -49 203 

Agropecuária 5.156 2.463 197 
Fonte: Mte-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Lei 4923/65     
¹ Resultado até Novembro       

 

                                                           
7 Admissões menos demissões. 
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No mercado de trabalho municipal, os dez municípios selecionados na 
Tabela 15 representam 83,7% do total do saldo líquido do Estado. A capital 
São Luís apresenta 45,9% de participação, Imperatriz 14,4% e Açailândia 
13,1%. Dentre todos os selecionados, apena o município de Paço do Lumiar 
apresentou variação negativa em 2011, no acumulado até novembro. O setor 
de serviços, com 40,1% de participação no saldo do Estado, destacou-se como 
o que mais contratou em 2011, seja em termos gerais, seja no total dos 
municípios selecionados. Na sequência, aparecem os setores do comércio 
(26,7% no saldo estadual) e da agricultura (19,2% no saldo estadual), 
respectivamente. 

Tabela 15 – Saldo de contratações líquidas no mercado de trabalho Municipal, 
acumulado até novembro de 2011 

Municípios Extrativa 
Mineral 

Indústria de 
Transformação SIUP Construção 

Civil Comércio Serviços Adm. 
Pública Agricultura Outros 2011² Part. 

(%) 

Brasil 17.772 320.678 8.979 226.439 376.355 870.443 28.979 124.57 471.108 2.320.753 - 

Maranhão 134 2.939 227 120 7.146 10.741 339 5.156 - 26.802 1,2 

São Luís - 727 194 453 2.536 4.732 80 -13 3.582 12.291 45,9 
São José de 
Ribamar - 31 -24 -447 120 1.103 - - -282 501 1,9 

Paço do Lumiar - 15 9 5 -34 -530 - 30 50 -455 -1,7 

Açailândia - 314 1 45 143 1.033 - 2.338 -366 3.508 13,1 

Imperatriz 29 220 -11 195 606 733 4 419 1.664 3.859 14,4 

Bacabal - 51 -10 113 44 33 - 40 220 491 1,8 

Codó 3 185 3 45 132 38 - -25 60 441 1,6 

Caxias - 64 -6 24 40 58 - 20 239 439 1,6 

Timon - 39 -7 -165 37 132 - -3 89 122 0,5 

Balsas 21 42 -2 -39 248 187 - 291 488 1.236 4,6 
Total dos 
Municípios 53 1.688 147 229 3.872 7.519 84 3.097 5.744 22.433 83,7 

Fonte: Mte-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-Lei 4923/65             
¹ Não envolve todos os municípios. Por este motivo o somatório dos presentes difere do total do Estado.       
² Atualizado até Novembro/2011                   

 

2.3 - Produto Interno Bruto 

 

Os dados mais atualizados do PIB maranhense apontam variação real 
negativa (-1,7%), deixando o Estado na 23ª posição no ranking dos Estados 
em 2009 ver Tabela 16. Em comparação com o Nordeste e o Brasil, o 
Maranhão cresceu menos em termos reais nos dois últimos períodos, 
2008/2007 e na relação 2009/2008, sendo que nesta última registrou 
decréscimo. Gráfico 4. O resultado de 2009 é facilmente explicado em virtude 
da crise financeira mundial ocorrida desde meados de 2008.  
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Gráfico 4 – Variação Real do Produto Interno Bruto do Maranhão, Nordeste e Brasil, 2004/2009 

– (Em %) 

 

 

Para 2010 e 2011, as projeções do IMESC apontam um crescimento real de 
10,0% e 7,0%, respectivamente, conforme a Tabela 16. Em relação ao tamanho do 
PIB, o Estado ocupa a 16ª posição, fato que vem se repetindo desde 2005. Em 
termos de PIB per capita, atinge a 26ª colocação no ranking nacional em 2009 (R$ 
6.259,43). 

Tabela 16 – Produto Interno Bruto8 e PIB Per Capita do Maranhão no período 2003/ 2011 – (Em 
R$ Milhões) 

Ano Valores Correntes 
(R$) Variação (%) IPCA¹ (%) População 

(Hab.) 
PIB per capita 

(R$) 

2003 18.483 4,33 9,30 5.940.079 3.112 

2004 21.605 8,97 7,60 6.021.742 3.588 

2005 25.335 7,34 5,69 6.103.327 4.151 

2006 28.620 5,50 3,14 6.184.538 4.628 

2007 31.606 9,00 4,46 6.118.995 5.165 

2008 38.487 4,40 5,90 6.305.539 6.104 

2009 39.855 -1,70 4,31 6.367.138 6.259 

2010¹ 47.006 10,00 11,30 6.569.683 7.155 

2011¹ 53.817 7,00 7,00 6.641.950 8.103 

Fonte: IBGE/IMESC         
¹ Para 2010 e 2011 utilizou-se o IGP-DI (% a.a.)       

 

Em valores correntes, 2009 alcançou o valor de R$ 39.855,0 bilhões, 
ante R$ 38.487,0 bilhões referente ao ano anterior. Nominalmente, 
apresentou variação positiva de +3,6%. 
                                                           
8 2010 e 2011 – Projeções. 
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Gráfico 5 – Produto Interno Bruto, PIB Per Capita - (Em R$ Milhões) e Variação (Em %) - 
Maranhão (2003/2011) 

 

 

Ademais, de acordo com o gráfico 5 notamos que o PIB maranhense, 
em valores correntes, vem crescendo desde 2003. Excetuando a variação 
(real) negativa de 2009, o Estado deve continuar sua trajetória ascendente em 
termos de produto, de forma a elevar o patamar do PIB per capita, 
distribuindo mais renda à população. 

2.4 - Situação das Finanças Públicas 

2.4.1- Resultado Orçamentário 

O comportamento das finanças públicas do Estado, em 2011, seguiu a 
mesma tendência dos anos anteriores, apresentando crescimento considerável 
da arrecadação, como consequência de um programa de estruturação 
observado nas políticas adotadas pela fazenda estadual. Esta nova postura 
fazendária tem surtido efeito, também, no âmbito nacional. Aliado a isso, um 
conjunto de medidas adotadas, a partir da aprovação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, contribuíram sobremaneira para o amadurecimento 
fiscal, tanto do Estado quanto dos municípios.  

Tabela 17 – Resultado Orçamentário do Maranhão, 2010/2012 - (Em R$ 
milhões) 

Especificação 2010 (A) 2011¹ (B) 2012² B/A (%) 

Receita Total 8.425,5 9.332,9 10.966,8 10,8 

Receitas Correntes 9.039,2 10.618,1 11.703,5 17,5 

Tributária 3.469,3 3.974,1 4.071,2 14,5 
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Continuação 

Especificação 2010 (A) 2011¹ (B) 2012² B/A (%) 

Contribuição 250,3 257,3 584,1 2,8 

Patrimoniais 351,0 280,5 242,5 -20,1 

Serviços 1,5 1,4 419,7 -6,4 

Transferências 4.883,0 6.015,8 6.163,7 23,2 

Outras 84,1 89,0 222,3 5,8 

Receitas de Capital 247,4 104,1 638,9 -57,9 

Operações de Crédito 218,2 90,1 359,4 -58,7 

Alienação de Bens 0,4 0,0 95,3 - 

Amortização e Empréstimos 0,8 0,0 0,6 - 

Transferências de Capital 28,0 14,0 183,6 -50,0 

Receita Intra-orçamentária 294,7 0,0 0,0 - 

Deduções da Receita³ 1.155,9 1.389,3 1.375,5 20,2 

Despesa Total 8.425,5 9.332,9 10.966,8 10,8 

Despesa Corrente 6.946,4 7.961,3 8.952,4 14,6 

Pessoal e Encargos Sociais 3.398,6 3.428,9 4.618,8 0,9 

Juros e Encargos da Dívida 525,5 628,8 605,1 19,7 

Outras Despesas Correntes 3.022,3 3.903,6 3.728,4 29,2 

Despesas de Capital 1.479,0 1.371,6 1.826,5 -7,3 

Investimentos 1.174,1 983,0 1.519,0 -16,3 

Inversões Financeiras 8,5 20,1 6,4 136,8 

Amortização da dívida 296,4 368,5 301,1 24,3 

Reserva de Contingência 0,0 0,0 188,0 - 

Resultado Orçamentário 861,2 1.389,3 1.375,5 61,3 
Fonte: SIAFEM /SEPLAN         
¹ Dados preliminares         
² Projeção constante na LOA 2012         
³ Deduções do FUNDEB         

 

No que se refere ao Maranhão, o resultado orçamentário9 apresentou 
saldo de R$ 1.389,3 milhões, variando positivamente em relação a 2010 
(61,3%), quando, naquele ano, registrou valor de R$ 861,2 milhões. 
Conforme mostra a Tabela 17, a estimativa para 201210

                                                           
9 O resultado orçamentário exposto na tabela 17 é obtido através da diferença entre receitas e despesas totais. Importante salientar que as deduções 
não são abatidas da receita total.  
10 Os valores de 2012 são projeções realizadas para a LOA. 

 exibe um número 
menor que o alcançado em 2011, no valor de R$ 1.375,5 milhões.  

Os resultados mais detalhados das contas de receitas e despesas do 
período 2010/2011 serão mostrados na sequência. 
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2.4.2- Receitas 

A análise da Tabela 18 mostra que a receita total de 201111 foi de R$ 
9.332,9 milhões. Em relação ao ano anterior (R$ 8.425,5 milhões), cresceu 
nominalmente, em 10,8%. Ainda em comparação com 2010, as receitas 
correntes avançaram 17,5%, totalizando R$ 10.618,1 milhões. 

Tabela 18 – Evolução da Receita do Maranhão, 2010/2012 - (Em R$ milhões) 

Especificação 
Período Part. Relativa (%) 

B/A (%) 
2010 2011¹ 2012² 2010 (A) 2011 (B) 

Receita Total 8.425,5 9.332,9 10.966,8 100,00 100,00 10,8 

Receitas Correntes 9.039,2 10.618,1 11.703,5 107,28 113,77 17,5 

Tributária 3.469,3 3.974,1 4.071,2 41,18 42,58 14,5 

Contribuição 250,3 257,3 584,1 2,97 2,76 2,8 

Patrimoniais 351,0 280,5 242,5 4,17 3,01 -20,1 

Serviços 1,5 1,4 419,7 0,02 0,01 -6,4 

Transferências 4.883,0 6.015,8 6.163,7 57,96 64,46 23,2 

Outras 84,1 89,0 222,3 1,00 0,95 5,8 

Receitas de Capital 247,4 104,1 638,9 2,94 1,12 -57,9 

Operações de Crédito 218,2 90,1 359,4 2,59 0,97 -58,7 

Alienação de Bens 0,4 0,0 95,3 0,01 0,00 - 

Amortização e Empréstimos 0,8 0,0 0,6 0,01 0,00 - 

Transferências de Capital 28,0 14,0 183,6 0,33 0,15 -50,0 

Receita Intra-orçamentária 294,7 0,0 0,0 3,50 0,00 - 

Deduções da Receita³ 1.155,9 1.389,3 1.375,5 13,7 14,89 20,2 

Fonte: SIAFEM /SEPLAN             
¹ Dados preliminares             
² Projeção constante na LOA 2012             
³ Deduções do FUNDEB             

 

Dentre as receitas correntes, o destaque fica por conta da receita de 
transferências, 56,11% de participação relativa na receita total livre de 
deduções e tributária, 37,06% de participação. Em relação à primeira, 
apresentou variação positiva de 23,2%, em comparação com 2010. Este 
resultado é ancorado no bom desempenho do Governo Federal12

                                                           
11 Os dados fechados ainda são preliminares, sujeitos a pequenas alterações. 
12 Terá um melhor detalhamento na sequência.  

.  

Decerto, entre os anos de 2004 e 2011, a receita total apresentou 
taxa geométrica de crescimento de 9,44%. A receita corrente atingiu 9,90% 
no mesmo período. 
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As receitas de capital13 recuaram mais de 50,0%, em comparação com 
o ano anterior. As operações de crédito atingiram o montante de R$ 90,1 
milhões, enquanto que as transferências de capital alcançaram somente R$ 
14,0 milhões. 

2.4.3- Receita Tributária 

Como já mencionado, o aperfeiçoamento dos mecanismos de 
arrecadação contribuiu para o avanço das receitas tributárias. No caso do 
Maranhão, o ICMS é figura ímpar no que se refere ao montante arrecadado. 
Na comparação entre os anos de 2011 e 2010, variou positivamente em 
15,5%, conforme a Tabela 19.  Ainda de acordo com a mesma tabela, 
notamos crescimento da receita do IPVA, ITCD e das Taxas. Somente o IRRF 
apresentou decréscimo em relação a 2010.  

Tabela 19 – Evolução da Receita Tributária do Maranhão, 2010/2012 -       
(Em R$ milhões) 

Arrecadação Estadual 
Período 

B/A (%) C/B (%) 
2010 (A) 2011¹ (B) 2012² (C) 

Receita Tributária 3.469,3 3.974,1 4.071,2 14,5 2,4 

ICMS 2.928,2 3.383,1 3.406,7 15,5 0,7 

IRRF 239,4 232,2 240,0 -3,0 3,3 

IPVA 174,0 208,0 203,8 19,5 -2,0 

ITCD 4,4 6,3 4,5 43,6 -29,2 

Taxas 123,3 144,4 216,2 17,1 49,7 

Fonte: Balancete Mensal - SEPLAN         

¹ Dados preliminares           

² Projeção constante na LOA 2012         
 

Tabela 20 – Participação relativa na receita tributária do Maranhão, 2007/2012 

Especificação 
Período 

2007 2008 2009 2010 2011¹ 2012² 

Receita Tributária 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ICMS 86,4% 85,2% 85,2% 84,4% 85,1% 87,5% 

IRRF 6,2% 7,0% 6,3% 6,9% 5,8% 6,4% 

IPVA 4,6% 4,7% 5,2% 5,0% 5,2% 5,2% 

ITCD 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 

Taxas 2,8% 3,0% 3,1% 3,6% 3,6% 0,8% 

Fonte: Balancete Mensal - SEPLAN           
¹ Dados preliminares             
² Projeção constante no PPA 2012 - 2015         

                                                           
13 Somente fonte tesouro (dados preliminares). 
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Segundo os dados apresentados na Tabela 20, quando o enfoque é a 
participação no total arrecadado, o ICMS apresenta média de 85,3% entre os 
anos de 2007 e 2011. Na sequência (média do mesmo período), temos: IRRF 
(6,5%) e IPVA (5,0%). Nesse sentido, é evidente que o incremento na 
arrecadação do ICMS proporcionou um bom desempenho da arrecadação 
tributária.  

Ademais, é importante salientar os benefícios trazidos para os 
municípios a partir do aumento do volume arrecadado. Estes recebem 
recursos vinculados às suas respectivas quotas-partes, principalmente de ICMS 
e IPVA. 

2.4.4- Transferências Constitucionais 

Apesar dos esforços e avanços em termos de arrecadação tributária, 
as transferências constitucionais apresentam um percentual elevado em 
relação às receitas totais. Sua participação relativa no total da receita livre de 
deduções é de 56,11%.  

Findada a crise financeira de 2008/2009 e seus efeitos, o Governo 
Federal passou a destinar um volume maior aos Estados, via Fundo de 
Participação (FPE). Sua recuperação teve início quando a União interrompeu 
os descontos e reduções de alguns dos seus impostos (principalmente IPI) e 
voltou a recuperar o fôlego no que tange à arrecadação. 

Tabela 21 – Transferências Constitucionais do Maranhão, 2010/2012 - (Em R$ 
milhões) 

Transferências Constitucionais 
Período 

B/A (%) 
2010 (A) 2011¹ (B) 2012² 

FPE 3.521,0 4.337,3 4.230,0 23,2 

Lei Complementar 87/96 24,6 24,6 24,3 0,0 

IPI - Exportação 38,2 44,9 51,1 17,8 

FUNDEB 754,8 1.113,4 924,0 47,5 

CIDE 53,7 63,9 59,8 19,0 

Outras Transferências 490,8 431,7 874,6 -12,0 

TOTAL 4.883,0 6.015,8 6.163,7 23,2 

Fonte:  SEPLAN         
¹ Dados preliminares         
² Projeção constante na LOA 2012         

 

A Tabela 21 exibe a evolução das transferências para o Maranhão, 
onde podemos observar a grande presença dos recursos do FPE. Em ralação a 
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2010, houve aumento nominal de 23,2%. No ano, atingiu o montante de R$ 
4.337,3 milhões. Outro dado que chama bastante atenção é o crescimento do 
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), 47,5%. É um 
número expressivo e que contribui consideravelmente para o Estado, visto o 
grande retorno que um bom ensino proporciona. 

Interessante mencionar que todos os itens apresentaram variação 
positiva em comparação com o ano anterior. O volume transferido via FPE foi 
maior do que o previsto na LOA de 2012. 

2.4.5- Receita Corrente Líquida 

Importante indicador de solvência das finanças públicas, a Dívida 
Consolidada Líquida (DCL) em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) 
apresentou-se decrescente nos últimos anos. A resolução nº 40/2001, do 
Senado Federal, estabeleceu como limite o percentual de 200% para os 
estados. Em 2011, o número esteve bem abaixo, 0,53. O gráfico 6 mostra o 
comportamento desta relação desde 2004 até 201514

 

. Por ele, percebemos o 
esforço fiscal feito pelo Governo do Estado. 

Gráfico 6 – Relação da DCL/RCL do Maranhão, 2004/2015  

2.5 - Despesas 

2.5.1 - Evolução da Despesa Estadual 

Assim como ocorrera com a receita, a despesa total de 2011 avançou 
10,8% em comparação com o ano anterior. Passou de R$ 8.425,5 milhões 
para R$ 9.332,9 milhões. Para este resultado, as despesas correntes 
aumentaram 14,6%, enquanto que as despesas de capital recuaram em -
7,3%. 
                                                           
14 De 2012-2015 os valores são os previstos para o PPA. 
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Dentre as despesas correntes, a conta de pessoal e encargos sofreu 
variação positiva de 0,9%, enquanto a conta de Juros Encargos da Dívida, 
aumentaram em +19,7% e as outras despesas correntes, em +29,2%. Esta 
Quanto à última situação, estão abrangidos os gastos com a manutenção da 
máquina administrativa, bem como com a oferta de serviços públicos. 

Tabela 22– Despesa Estadual do Maranhão, 2010/2012 - (Em R$ milhões) 

Especificação 
Período Part. Relativa (%) 

B/A (%) C/B 
(%) 2010 (A) 2011¹ (B) 2012² (C) 2010 2011 

Despesas Correntes(I) 6.946,4 7.961,3 8.952,4 82,4 85,3 14,6 12,4 

Pessoal e Encargos 3.398,6 3.428,9 4.618,8 40,3 36,7 0,9 34,7 

Juros e Encargos da Dívida 525,5 628,8 605,1 6,2 6,7 19,7 -3,8 

Outras Despesas Correntes  3.022,3 3.903,6 3.728,4 35,9 41,8 29,2 -4,5 

Despesas de Capital (II) 1.479,0 1.371,6 1.826,5 17,6 14,7 -7,3 33,2 

Investimentos 1.174,1 983,0 1.519,0 13,9 10,5 -16,3 54,5 

Inversões Financeiras 8,5 20,1 6,4 0,1 0,2 136,8 -68,4 

Amortização da Dívida 296,4 368,5 301,1 3,5 3,9 24,3 -18,3 

Reserva de Contingência (1%) RCL 
(III) 0,0 0,0 188,0 0,0 0,0 - - 

Total (IV = I + II + III) 8.425,5 9.332,9 10.966,8 100,0 100,0 10,8 17,5 

Fonte: Balanço Geral / SEPLAN               
¹ Dados preliminares               
² Projeção constante na LOA 2012               

 

Nas contas de despesa de capital, a grande baixa foi dos 
investimentos, da ordem de -16,3%. Mesmo crescendo consideravelmente, as 
inversões financeiras e a amortização da dívida (+136,8% e +24,3%, 
respectivamente) não impediram a variação negativa da despesa de capital, 
já que, em termos de valores absolutos, têm pouca participação relativa. 

No que diz respeito à participação relativa em relação à despesa total, 
temos 85,3% para as despesas correntes e 14,7% para as de capital. Os 
gastos com outras despesas correntes representam 41,8%, enquanto que 
pessoal e encargos 36,7% em 2011. No ano passado a situação estava 
invertida nestas duas últimas contas. Os dados estão na Tabela 22, que 
também mostram a previsão15

 

 para o exercício de 2012. 

 

 

                                                           
15 Dados da LOA/2012. 
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3 - PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2011 

 3.1 – Área Econômica 
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1 - POLÍTICA SETORIAL 

O ano de 2011 foi um dos períodos mais positivos quanto às 
atividades da SINFRA e do DEINT, no que se refere ao alcance dos seus 
objetivos setoriais.  

O grande objetivo do Sistema SINFRA é proporcionar a boa 
mobilidade da população estadual, sem esquecer da sua condição de órgão 
estruturante para o desenvolvimento da economia, cujo cenário atual requer 
um esforço maior para oferecer melhores condições de acesso às áreas 
demandadas pela indústria, agricultura, pecuária, entre outras. 

Destaca-se o plano para melhorar as condições viárias da cidade de 
São Luís, com a construção da Via Expressa e sua interligação com a Avenida 
do PAC através de uma nova ponte sobre o Rio Anil; a Avenida Metropolitana, 
que interligará todos os municípios da Ilha, constituindo um novo Anel Viário 
com início e término na BR- 135 (próximo ao Funil), o que  implica construir 
uma nova ponte sobre o Rio Bacanga, ao lado da barragem. Tal plano já se 
encontra em fase de implantação. 

Um dos quesitos que podem melhorar a posição do maranhão no 
ranking de gestão pública nacional, é a  ampliação da rede viária. Neste 
sentido,deve-se ressaltar que entre os anos de 2009 e 2011 foram 
restaurados e pavimentados 1.761,96 km, que somados às rodovias já 
pavimentadas, totalizam 4.964,76 km, o equivalente a 58,44% do total da 
malha estadual. 

O sistema rodoviário estadual contém 8.495,00 km, somando-se os 
3.590,00 km da malha rodoviária federal pavimentada, nosso estado tem 
uma rede total de 12.085,00 km. Assim, temos um sistema de rodovias 
pavimentadas de 8.554,00 km, equivalente 70,0% da malha global.  

Para isso, o Governo do Estado investiu R$1.168.638.263,00, sendo 
R$332.199.235,00 no exercício de 2011, incluindo obras rodoviárias e de 
construção civil. 

É útil mencionar que o planejamento e as providências para a 
pavimentação asfáltica do acesso para as 20 sedes municipais que ainda não 
possuem esse melhoramento, já foram tomadas e as obras já estão em 
andamento. 

INFRAESTRUTURA 
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No que diz respeito à conservação de rodovias não pavimentadas, a 
SINFRA e o DEINT intervieram em 3.100 km, nos últimos três anos.  

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Suas principais realizações e resultados estratégicos em 2011 por 
programa estão expressos nas tabelas abaixo. 

Tabela 23 – Principais produtos obtidos com o Programa Construção e 
Melhoria de Equipamentos Urbanos 

 

O setor de construção civil realizou 461 obras entre recuperação de 
prédios, reforma e construção de Vivas e Praças, campos de futebol e beach 
soccer, recuperação de bibliotecas, perfuração de poços tubulares, entre 
outros. 

O Espigão faz parte desse grupo, essa obra foi executada para reter o 
avanço do mar na Ponta da Areia que ameaçava os prédios e as vias locais. O 
projeto foi uma cortesia da Companhia Vale do Rio Doce que prevê, não só a 
solução do problema, mas também a contenção do assoreamento no canal de 
acesso ao porto de atracação das pequenas embarcações, na Rampa Campos 
Melo. 

O Espigão, que será acrescido de mais um trecho para construção  de 
marinas, receberá uma nova urbanização de seus acessos, haja vista que 
atualmente é um dos locais de visita da população da cidade e de turistas. As 
observações visuais mostram o efeito positivo da obra, que agora deposita 
material na orla, ao contrário da erosão de antigamente. 

 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008/2011 

 
Construção e 
Melhoria de 
Equipamentos 
Urbanos 

 

Construção e 
Melhoramento de 

Logradouros Públicos 

Logradouro 
Construído M² 7.197 

 
86.241 

 

Construção e 
Melhoramento de 
Prédios Públicos 

Prédio 
Construído M² 7.987 63.839 

Implantação e 
Pavimentação de Vias 

Urbanas 

Via Urbana 
Pavimentada M² 725.602 9.051.890 
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Tabela 24 - Principais produtos obtidos com o Programa Logística e 
Transportes 

 

Dentre os principais produtos obtidos, estão: 

 608,60 km de Rodovia Pavimentada; 
 5.884,01 km de Rodovia Restaurada. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

 Construir e Melhorar 8.320 m² de Logradouros Públicos e 
Conservar 30.000 m²; 

 Construir e Melhorar 13.973 m² de Prédios Públicos e Conservar 
10.000 m²; 

 Implantar e Pavimentar 100.000 m² de Vias Urbanas e Conservar 
27.500 m²; 

 Construir e Melhorar 3.200 m² de áreas para Aeródromos; 
 Construir e Melhorar 267 m² de Pontes e Conservar 40 m²; 
 Restaurar 601 km de Rodovias e Conservar 33 km; 
 Implantar e Melhorar 120 km de Estradas Vicinais e Conservar 50 

km; 
 Implantar a Via Expressa (5 km) e a Av. metropolitana (13 km); 
 Construir e Melhorar 160 m² de diques e barragens e conservar 

780 m²; 
 Elaborar 01 (um) Projeto para a construção de Hidrovias. 

Programa Ação Produto Unidade de 
Medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado 
em 

2008/2011 

Logística e 
Transportes 

Construção e 
Restauração de 
Pontes 

ponte 
construída 

ou restaurada 
M 21 2.051 

Melhoramento e 
Pavimentação de 
Rodovias 

rodovia 
pavimentada Km 100 584 

Restauração de 
Rodovias 

rodovia 
restaurada Km 3.656 5.884 

Estradas Vicinais 
estrada 
vicinal 

construída 
Km 12 3.676 

Construção e 
Restauração de Cais, 
Diques e Barragens 

dique/barragem 
construída/ 
ampliada/ 
restaurada 

M² 6.171 6.192 

Pavimentação e 
Restauração de 
Rodovias com 

Recursos da CIDE 

rodovia 
pavimentada Km 10 24 
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1 - POLÍTICA SETORIAL 

Dada a importância e a riqueza de recursos minerais e as 
potencialidades de diferentes fontes de energia que compõem a matriz 
energética brasileira de interesse socioeconômico e ambiental para o Estado e 
concomitantemente a grande quantidade de novos empreendimentos 
instalados no Maranhão, muitos deles produtores e outros demandantes de 
produtos minerais e energéticos, a Secretaria de Estado de Minas e Energia - 
SEME ganha importância no papel de coordenar a formulação e a 
implementação das políticas públicas do setor e ao mesmo tempo propor e 
desenvolver programas, projetos, processos e atividades do Governo Estadual 
relacionadas à mineração e a transformação mineral e o desenvolvimento de 
energia de diferentes fontes, articulando-os com demais programas 
governamentais e a outros segmentos industriais, comercias e correlatos no 
âmbito estadual.  

A SEME constituída nos termos da lei nº 9.380 de 23 de maio, de 
2011, tem como finalidade propor o arcabouço diretivo do setor de 
mineração e transformação mineral e o energético, bem como as diretrizes, 
os requisitos e as prioridades para o seu planejamento. Tem como foco o 
desenvolvimento de políticas de fomento às atividades de mineração e 
energéticas e o fortalecimento das atuações estadual e dos municípios que 
visem a um maior aproveitamento do potencial mineral e energético do 
Maranhão.  

A Política Estadual de Minas e Energia desenvolvida pela SEME leva 
em conta o Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM – 2030) e o Plano 
Nacional de Energia 2030(PNE -2030), que norteiam as políticas de médio 
e longo prazo que possam contribuir para que o setor mineral e o energético 
sejam alicerces para o desenvolvimento sustentável do País nos próximos 20 
anos  

A visão expressa no PNM-2030 considera que para um Brasil 
sustentável, o setor mineral tem muito a contribuir. Enfatiza que a realidade 
ao longo da caminhada dos próximos vinte anos estará sujeita a mudanças e 
que novos eventos poderão alterar trajetórias. Não obstante, o Plano desenhe 
uma visão de futuro promissora para o setor mineral brasileiro e apresente os 
objetivos estratégicos e as ações que dever materializar essa visão. Nessa 
construção três diretrizes formam os pilares do Plano: i) governança pública 

MINAS E ENERGIA 
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eficaz, ii) agregação de valor e adensamento do conhecimento por todas as 
etapas do setor mineral; e iii) sustentabilidade como premissa.  

A política nacional de energia prevê que a matriz energética cresça de 
218,7 milhões tep referência de 2005 para 555,8 milhões tep em 2030. Com 
investimentos previstos  até 2030 de U$S 804 bilhões.  

As atividades da SEME começaram de fato a partir de agosto de 2011 
após a sua transformação em Secretaria ordinária com autonomia 
administrativa e dotada de orçamento próprio. Neste período concentraram-
se os esforços na instalação da Secretaria com as licitações de contratação de 
produtos e serviços para viabilizar o inicio das ações programáticas previstas 
no PPA 2008-2011.    

Quadro 1 – Principais empreendimentos públicos e privados no setor 
de minas e energia 

Empreendimento Produto Localização 

Geranorte Geração de Energia - UHE (330 
MW) Miranda do Norte 

CSM - Aurizonia Empreendimentos Siderurgia - Aço (Placas de aço para 
exportação) (US$ 6 bi) Bacabeira 

Aurizonia Empreendimentos Terminal Portuário do Mearim Bacabeira 

Grupo Aurizona Exploração de ouro Godofredo Viana 

Consórcio CESTE Geração de Energia - UHE (1.087 
MW) Estreito 

Bioenergy Parque Eólico de Geração de 
Energia (1.400 MW) Tutóia e Paulino Neves 

Cemar - Cia Energética do 
Maranhão 

Construção de subestações, linhas 
de transmissão e ampliação do 
programa Luz para todos no estado 

Maranhão 

Gusa Nordeste S/A 
Usina Siderúrgica Integrada – Aciaria 
e Laminação de Aços Longos 
(tarugos e billets-1a. Etapa) 

Açailândia 

Brazil Resources Inc (BRI) e Apoio 
Engenharia e Mineração ltda Exploração de ouro Centro do Guilherme 

Jaguar Exploração de ouro Centro Novo do Maranhão 

OGX Prospecção de Gás e Petróleo Bacias do PA-MA 

OGX Pesquisa Gás e Petróleo Bacia do Parnaíba 

Petrobras Petróleo e Gás - Refinaria Premium I Bacabeira/São Luís 

Prio Extração e Logística Produção de biocombustíveis Chapadinha 

Gasmar Exploração e comercialização de gás 
- GNL / GLP e Gasoduto Barreirinhas, Peritoró e São Luis 
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2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

O maior resultado que ocorreu em 2011 foi a transformação de 
Secretaria de Estado Extraordinária para Ordinária, e apesar das restrições e 
dificuldades que uma recém-criada Secretaria pode encontrar, os objetivos 
preliminares e básicos já alcançados, visam criar e fortalecer suporte técnico 
para futuras empreitadas na área de Minas e Energia. 

Paralelamente ao trabalho interno, foram feitas viagens com os 
representantes desta Secretaria visando expansão, conhecimento e alerta de 
interesse da sua área de atuação em empreendimentos e projetos que 
apontem para uma maior visibilidade ao Estado, juntamente com captação de 
recursos e investimentos, culminando com crescimento econômico.  

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

As propostas para o ano futuro serão principalmente a Geração e a 
Disseminação de Informação, numa perspectiva de contribuir para a  
atração de investimentos na área. Neste sentido estão previstas, para 2012, o 
desenvolvimento das seguintes ações: 

 Apresentar 01 mapa esquemático das condições de exposição dos 
aquíferos; 

 Construir 01 casa ecológica eficiente, visando disseminar junto á 
sociedade e segmentos empresariais a importância do 
aproveitamento e utilização de técnicas da arquitetura bioclimática 
na estruturação de unidades habitacionais ecologicamente 
eficientes para a garantia do desenvolvimento sustentável; 

 Publicar 02 mapas de áreas de grande potencial para geração de 
energia a partir da força motriz dos ventos, da incidência solar, da 
força das marés e da força hidráulica incidentes no Estado; 

 Divulgar 01 mapa de todo o Sistema Viário Elétrico do Estado 
demonstrando a cobertura e o acesso às estruturas de postes, 
sistemas de transmissões, de distribuição e de geração; 

 Disponibilizar à sociedade 01 mapa do Balanço Energético do 
Maranhão, referenciando as possibilidades relacionadas à cadeia 
produtiva do segmento de petróleo e gás; 

 Criar 01 sistema de dados com o intuito de disponibilizar à 
sociedade em geral informações a respeito do segmento de 
petróleo e gás no Estado do Maranhão, referenciando as 
possibilidades relacionadas á cadeia produtiva. 
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1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Secretaria de Estado do Turismo do Maranhão – SETUR tem a 
missão de promover o turismo no Estado do Maranhão, como setor de 
transformação, fonte de riqueza econômica e crescimento social, por meio do 
desenvolvimento de produtos turísticos com padrão de qualidade e 
competitividade internacional, da ampliação e melhoria da infraestrutura e da 
promoção comercial do produto turístico maranhense no mercado nacional e 
no exterior. 

Apresenta-se um panorama geral das atividades desenvolvidas ao 
longo do ano de 2011, avançando 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 federais, estaduais e 
municipais, e ainda, com a iniciativa privada dos municípios envolvidos. 

As ações apresentadas pela SETUR-MA em 2011, são baseadas nos 
Programas e Ações do PPA 2008/2011, assim como nos Relatórios das fases I 
e II do Plano Maior 2020, que definiu como pilares  02 eixos de atuação: 
Plano de Marketing e Plano de Desenvolvimento.  

A Secretaria de Turismo tem 01 programa Finalístico abaixo 
especificado: 

 MAIS TURISMO 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

O planejamento das ações desta Secretaria está pautado no Plano 
Nacional de Turismo que tem entre suas principais premissas, a gestão 
descentralizada e participativa, a fim de promover a integração dos atores 
envolvidos na atividade, visando o desenvolvimento das diversas regiões 
maranhenses e objetivando contribuir para a estruturação do Estado, 
enquanto destino referência. 

O País tem apresentado resultados positivos nos últimos anos, no que 
se refere à atividade turística enquanto geradora de divisas, e o Maranhão, 
por sua vez, apresenta evolução, especialmente nos seus  Polos Turísticos 
Indutores, assim reconhecidos pelo Planejamento Estratégico do Turismo -  

TURISMO 
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Plano Maior 2020. Essa evolução se apresenta principalmente na atividade de 
transporte aéreo e alojamento, reconhecidas como características do turismo.  

As principais realizações e resultados estratégicos em 2011, por 
programa, estão expressos na Tabela 25 a seguir: 

Tabela 25 – Principais produtos obtidos com o Programa  

 

A estruturação da atividade turística promove o desenvolvimento 
sustentável regional, reduzindo as desigualdades sociais e propiciando a 
geração de ocupação e renda, ao mesmo tempo em que fortalece as 
identidades culturais. Nesse contexto, com o devido reconhecimento do 
turismo enquanto atividade econômica desenvolveu-se ações nos dez pólos 
turísticos do Estado, com a participação de vários parceiros, dentre os quais, o 
Ministério do Turismo e as Secretarias Municipais de Turismo, visando a 
estruturação da referida atividade e a promoção do destino Maranhão. 

O Maranhão com sua grande dimensão e vasto potencial turístico 
requer ênfase nas políticas de desenvolvimento, para que esse potencial 
possa se transformar em produto competitivo nos âmbitos nacional e 
internacional, além de alavancar e contribuir para a consolidação do 
desenvolvimento socioeconômico equilibrado. Para tanto, faz-se necessário 
ter como objetivos primordiais o incremento e a dinamização da oferta 
turística, o estímulo ao empreendedorismo e a geração de negócios, que 
trarão como conseqüência o aumento da demanda e da competitividade. 

Visando monitorar a dinâmica dos meios de hospedagem, a SETUR 
utiliza um sistema de controle de dados através dos Boletins de Ocupação 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado 
em 

2008/2011 

Maranhão 
Turístico 

 
 

Capacitação e Qualificação 
de Agentes Turísticos 

agente turístico 
qualificado unidade 418  1.899  

Promoção e Divulgação do 
Produto Turístico 
Maranhense Nos Mercados 
Nacional e Internacional 

evento 
divulgado unidade 580 679 

Dinamização de Unidades 
Turísticas 

unidade 
turística 

dinamizada 

 
unidade 

 
3 

 
344 

Incentivo à Formação d 
Estruturação de Serviços 
turísticos 

serviço turístico 
realizado 

 
unidade 

 
255 

 
89 

Segmentação e Formatação 
de Produtos 

produto 
turístico 

formatado 

 
unidade 

 
22 

 
66 
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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 planejamento  de  investimentos deste  setor.  

A SETUR realizou pesquisa na alta estação, favorecendo as 
informações sobre o comportamento dos turistas que vêm ao Estado. Os 
dados obtidos através da pesquisa são indicadores relevantes sobre o perfil do 
turista, da viagem por ele realizada e do desempenho dos serviços turísticos 
ofertados. Esses dados são imprescindíveis para o direcionamento do 
planejamento das ações desta Secretaria. 

A expansão do transporte aéreo também é destaque no cenário 
estadual, visto que os aeroportos com voos regulares homologados pela 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO continuam 
batendo recordes no que se refere aos seus movimentos operacionais, 
atingindo um número de passageiros em  2011 na ordem de 1.881.583 (hum 
milhão e oitocentos e oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e três)  entre 
embarques e desembarques até novembro, significando um aumento de 
16,62%. 

A Secretaria de Estado do Turismo lançou em 2011 o Plano 
Estratégico de Turismo do Estado do Maranhão – Plano Maior 2020, com a 
finalidade de empreender ações de forma coordenada, sistematizada e 
integrada, com o envolvimento dos setores público e privado. O  Plano 
trabalha a partir de duas visões, a primeira de ordem macro, abarcando todo 
o Estado; a segunda, específica para cada Polo Turístico.  Essa ferramenta de 
planejamento adota dois enfoques primordiais, o Plano Operacional de 
Desenvolvimento, que objetiva desenvolver e capacitar os destinos, produtos e 
segmentos turísticos do Maranhão, bem como  organizar, fomentar e gerir as 
regiões turísticas; e o Plano Operacional de Marketing que traça as diretrizes 
para a promoção do destino mediante ações de comunicação e venda que 
permitam transformar o Maranhão em uma oferta de mercado para o trade e 
para o consumidor final. 

Destaca-se a atuação do Conselho de Turismo do Estado, que em 
2011 realizou 10 reuniões, e estabeleceu duas câmaras temáticas, a saber: a 
de promoção e de desenvolvimento. 

A Promoção Turística do Maranhão foi realizada por meio da 
participação em dois eventos internacionais, o primeiro na Espanha e o outro 
na Argentina e da realização e participação em 11 eventos nacionais, dentre 
os quais; feiras de turismo; encontros e workshops, atingindo um público de 
164.000 pessoas. Ainda no que diz respeito à promoção descreve-se os 
resultados obtidos através da utilização de mídia para a divulgação do 
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Maranhão como destino turístico. No ano de 2011, a Secretaria de Turismo 
do Maranhão teve 439 notícias divulgadas entre sites e jornais impressos 
locais e 60 notícias em sites nacionais. Ao todo foram 60 entrevistas em 
emissoras de TV Local e 39 entrevistas nas emissoras de rádio de São Luís e 
rádio do Ministério do Turismo.  

Vale ressaltar a implantação do Site Oficial do Turismo, ferramenta  
imprescindível na comunicação e disseminação de informações sobre o 
turismo do Maranhão, com dados sobre os polos, 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. 

Nas dependências do Centro de Convenções foram realizados 60 
(sessenta) eventos, atingindo uma média 56.478 pessoas. Do total de eventos 
promovidos nos espaços do Centro, 46  foram realizados em caráter de 
cessão e somente 14  pagaram as taxas determinadas em contrato, 
contabilizando um quantitativo de R$ 127.715,00, valor que  é destinado aos 
cofres do Tesouro Estadual. 

Os Postos de Informações constituem-se em importantes 
equipamentos de suporte turístico, visto que caracterizam-se pela 
dinamicidade e singularidade no atendimento e na prestação de informações 
ao turista. É primordial ressaltar que a excelência na orientação do visitante é 
um relevante suporte para o bom aproveitamento de qualquer destino. 

 

Centro de Comercialização de Produtos Artesanais do 
Maranhão – CEPRAMA -  é uma estrutura estratégica para a atividade 
turística no Estado, visto que além de um espaço de comercialização do 
artesanato maranhense, configura-se, também, como espaço para 
apresentação do folclore do Maranhão, valorizando e promovendo as 
manifestações populares locais. Assim, em 2011, foram realizados em seu 
espaço cultural 22  eventos dos mais diversos segmentos. O CEPRAMA 
particiou ainda de  4 eventos de âmbito nacional para promoção e 
comercialização do artesanato maranhense, a saber: Feira Brazilian 
Internacional Tourims Enchanse, 6º Salão de Turismo – Roteiros do Brasil, XX 
FENEARTE - Feira de Arte do Nordeste e 22ª Feira Nacional de Artesanato, 
além e de 4 encontros e reuniões para fortalecimento do Centro enquanto 
referência do artesanato maranhense. 

Outras Realizações: 

A SETUR, juntamente com as demais setoriais do Estado, faz parte do 
Grupo de Trabalho Interministerial do Plano de Desenvolvimento Sustentável 
da Região Turística do Meio-Norte (PDSRTMN), uma iniciativa do Governo 
Federal, em parceria com os governos dos Estados do Ceará, Maranhão e 
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Piauí, voltado para o desenvolvimento sustentável de uma das sub-regiões 
brasileiras com um dos mais elevados níveis de pobreza, mas, de outro lado, 
com um enorme potencial de desenvolvimento. 

 Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste no 
Maranhão - PRODETUR foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

Acompanhamento da situação da Carta-Consulta do Estado do 
Maranhão ao PRODETUR Nacional, no valor de US$ 40 milhões, sendo US$ 
24,0 milhões a serem financiados a longo prazo pela Corporação Andina de 
Fomento – CAF, com contrapartida de US$ 16 milhões a serem bancados, 
extraordinariamente, pelo Ministério do Turismo, cuja aprovação se deu na 
89ª Reunião da Comissão de Financiamento Externa – COFIEX,  do Ministério 
do Planejamento e Desenvolvimento, que recomendou a preparação do 
Programa (Recomendação n° 1.226, de 10/12/10). 

Acompanhamento e Fiscalização da execução do Convênio 
MTur/MA/SETUR/Nº 721450/2009, para elaboração do  Plano de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS, no valor total de 
R$ 248.572,40, cuja licitação foi vencida pela Empresa CHIAS Marketing 
Ltda., encontrando-se o trabalho em franco andamento. Esse documento é 
exigido para contratação do financiamento externo do PRODETUR Nacional 
do Estado do Maranhão.   

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

A Secretaria de Estado do Turismo dentro das diretrizes PPA 
2012/2015, tem como objetivo para 2012, o fortalecimento e consolidação 
da política estadual do turismo com destaques para as ações: 

 Qualificar a cadeia produtiva do turismo que abrange os 
segmentos de hotelaria, receptivo, transporte, organizadores de  
eventos, guia de turismo; 

 Capacitar os pólos turísticos para fortalecer o destino e incentivar 
o empresariado a fazer os investimentos; 

 Incentivar a formalização da cadeia produtiva do turismo baseado 
na lei geral do turismo; 

 Sensibilizar e fiscalizar os equipamentos para o cadastramento dos 
serviços turísticos; 

 Trabalhar na criação e formatação de produtos turísticos através 
da segmentação de mercado (cultural, ecoturismo, turismo de 
aventura, negócio e eventos) e incentivar os investimentos através 
de pesquisas de demanda, oferta e opinião; 
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 Participar de feiras Nacionais e Internacionais com o objetivo de 
promoção e divulgação do destino nos principais mercados 
emissores; 

 Revitalizar os equipamentos turísticos para servir de suporte a 
promoção e fomento do destino junto aos mercados nacional e 
internacional, gerando aumento do fluxo nos equipamentos e 
satisfação do trade e público; 

 Plano Maior 2020 – Acompanhamento e monitoramento das 
ações do Plano Estratégico de Turismo, objetivando otimizar a 
implementação das ações previstas; 

 PRODETUR – Programa de Desenvolvimento do Turismo, no 
Maranhão está voltado para a área turística de São Luís, com 
intervenções, entre outras, no Aterro do Bacanga (para integrar a 
área ao Centro Histórico); restauração da antiga Estação de Trem 
da Beira-Mar (para transformá-la em Museu); recuperação de 
prédios históricos na área do Reviver; requalificação da Rua 
Grande; Restauração de Praças no Centro Histórico e Saneamento 
da Lagoa da Jansen. Conclusão do  Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável – PDITS para a área turística de 
São Luís; 

 2º Salão de Turismo do Maranhão – Evento que reúne os 10 
polos turísticos do Estado, visando à promoção interna e externa, 
bem como, a integração e troca de experiências entre os gestores 
dos destinos turísticos. Como resultado haverá uma maior 
aproximação entre as empresas, órgãos públicos, academias e 
sociedade em geral; 

 Programa de Regionalização do Turismo – Principal ação do 
Ministério do Turismo em âmbito nacional no Maranhão, tem 
como objetivo central a estruturação e organização dos pólos 
turísticos, buscando a formatação de novos produtos, além de 
ações que contemplam: capacitação, sensibilização, 
fortalecimento institucional, descentralização da política estadual 
de turismo, entre outras; 

 Festival Gastronômico  - Evento com a participação de nomes 
internacionais no segmento gastronômico para mostrar os sabores 
e temperos da colonização Maranhense, uma vez que trará no 
sabor e na forma a mistura harmônica Indígena, Africana, 
Francesa, Portuguesa e Holandesa, com ações durante todo o 
período voltadas para o setor gastronômico;  

 BNTM 2012 – Brazil National Tourism Mart - A Brazil National 
Tourism Mart (BNTM) é um evento realizado pela Fundação CTI-
NE do Brasil, em cooperação com os Órgãos Oficiais de Turismo. 
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É um evento que entra em sua 21ª edição, se consagrando como 
o mais importante acontecimento do turismo receptivo do 
Nordeste Brasileiro, com grande repercussão Nacional e 
Internacional; 

 42º Congresso Nacional SKAL - SKAL é uma associação 
Internacional de profissionais de turismo que tem por objetivo 
promover o turismo local, nacional e mundial através do 
relacionamento: o maior Network voltado ao turismo; 

 Rally dos Sertões – A Secretaria de Estado do Turismo do 
Maranhão captou o evento para largar na capital do Estado, São 
Luís, que no ano de 2012 completará 400 anos de fundação. A 
realização do evento contribuirá para o fortalecimento da 
atividade turística no Estado do Maranhão, tendo em vista que 
representa uma importante ferramenta de movimentação 
econômica, gerando ocupação e renda, além de promover 
paralelamente o desenvolvimento de outras atividades, como 
esporte e responsabilidade social e ambiental. 

 

 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
(SEDINC) entende que o desenvolvimento econômico do Maranhão deve ser 
conduzido de forma competitiva e sustentável, gerando emprego, renda e 
oportunidades para o povo do nosso Estado. E isto vem acontecendo, pois  o 
Maranhão já é a unidade da federação com o maior volume de investimentos 
privados per capita em andamento. Muitos projetos encontram-se em 
implantação, alguns em operação e outros em fase de licenciamento. São 
empreendimentos nas áreas de refino de petróleo, exploração de gás e 
petróleo, geração de energias limpas, celulose, biomassa, cimento, aço, 
alumínio, alimentos, mineração de ouro, dentre outros relevantes setores da 
economia.  

Os investimentos em andamento já estão gerando emprego e renda 
em pólos distribuídos por todas as regiões do Maranhão, a exemplo da 
Refinaria Premium I da Petrobras em Bacabeira; da Fábrica da Suzano Papel e 
Celulose em Imperatriz; da Termelétrica da MPX em Santo Antônio dos Lopes; 
da Fábrica de Óleo de Soja da Algar em Porto Franco; da Notaro Alimentos 
em Balsas; da Fábrica de Aços Planos da Dimensão em São Luís, além de um 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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dos maiores parques eólicos do País, a ser implantado, a partir do segundo 
semestre de 2012, nos municípios maranhenses de Tutóia e Paulino Neves. 

A SEDINC tem entre suas responsabilidades acompanhar os projetos, 
compostos em sua maioria por estruturas físicas que demandam anos de 
trabalho, tanto pela dimensão quanto pela complexidade dos desafios de 
engenharia. 

As principais realizações e resultados da SEDINC envolvem 
principalmente a indução e o apoio ao desenvolvimento econômico, através 
de ações de atração e assessoria na implantação de novos empreendimentos 
no Maranhão, que representam grandes avanços nos setores de infraestrutura 
produtiva, indústria, comércio e serviços. 

A SEDINC vem desenvolvendo também ações direcionadas à geração 
de emprego, à qualificação da mão-de-obra e às oportunidades de negócios 
locais proporcionadas pelos programas executados, além de assessorar na 
obtenção de todas as Licenças e Autorizações nos níveis estadual e municipal, 
para pequenos, médios e grandes empreendimentos. 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

O reflexo do desenvolvimento econômico do Maranhão alcançou 
resultados no Brasil e no Mundo, e com bastante êxito. Em 2011, a SEDINC 
participou ativamente de vários eventos nacionais e internacionais, com 
destaque para a Missão Brasileira à União Européia para avaliar Políticas 
Públicas para Aumento da Competitividade Industrial; a Missão à Coréia do 
Sul, articulada pela SUDENE, para avaliar o funcionamento das Zonas de 
Processamento para Exportação (ZPE’s); o 1º Seminário Internacional de 
Logística Portuária, que discutiu o desenvolvimento logístico da região; e o 1º 
Fórum Nacional de Secretários de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio que elegeu o Maranhão à Vice-Presidência de Sustentabilidade do 
Conselho Nacional dos Secretários de Desenvolvimento Econômico – 
CONSEDIC. 

Outro aspecto importante a se destacar é a regionalização do 
desenvolvimento econômico que os investimentos estão promovendo. Pela 
observação do mapa ilustrativo a seguir, na Figura 01, é possível perceber 
que novos pólos agro-industriais estão redesenhando o mapa do 
desenvolvimento do Maranhão, criando novas fronteiras econômicas e 
multiplicando as oportunidades de integração de um número cada vez maior 
de municípios.  
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As principais realizações e resultados da SEDINC em 2011 envolvem 
principalmente a indução e o apoio ao desenvolvimento econômico, por meio 
de ações de atração e assessoria na implantação de novos empreendimentos 
no Estado, conforme quadro abaixo.   

 
Figura 01: Mapa do Desenvolvimento Econômico do Maranhão – 2011 

Quadro 2 - Principais Investimentos para o Desenvolvimento Econômico do 
Maranhão - 2011 

Empresa/Projeto Município Investimento Status Operação 

UHE Estreito - Consórcio CESTE 
(1.087 MW)  

Estreito R$ 4 Bilhões 
4 turbinas em 
operação  

2011 

Ambev - Duplicação da linha 
produção  

São Luís 
R$ 144 
Milhões  

Concluída  2011 

Grupo Maciel - Novas lojas e 
Centro de Distribuição 

São Luís R$ 66 Milhões  Concluída 2011 

FC Oliveira - Ampliação  Codó R$ 42 Milhões  Concluída 2011 
Votorantim Cimentos - Moagem de 
Cimento 

São Luís R$ 86 Milhões  Concluída  2011 

Fábrica de Cimento - Gusa Nordeste Açailândia R$ 20 Milhões  Concluída  2011 

Grupo Sá Cavalcante - Shopping da 
Ilha São Luís R$ 240 Milhões  

Implantado 1ª 
etapa com 129 
lojas 

2011 

Grupo Mateus - Construção de 8 lojas 
de supermercados São Luís R$ 90 Milhões Concluídas  2011 

Emap - Recuperação estrutural berço 
101 São Luís R$ 12,5 Milhões Concluída  2011 

Cemar - Luz para Todos Maranhão R$ 180 Milhões  Concluído 2011 
Grupo Mateus – Indústria de Pães São Luís R$ 12 Milhões  Concluída 2011 
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Suas principais realizações e resultados estratégicos em 2011, por 
programa, estão expressos nas tabelas abaixo. 

Tabela 26 – Principais produtos obtidos com o Programa Maranhão de 
Oportunidades 

 

Promoção do Desenvolvimento da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte - A Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI), Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e 
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) e Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), promoveu o Curso de 
Capacitação em Propriedade Intelectual, com objetivo de fomentar a geração, 
proteção e comercialização da Propriedade Industrial (PI), por meio da 
disseminação desta cultura, tendo como público alvo professores, 
pesquisadores, profissionais ligados à área, e empresários das micro, 
pequenas e médias empresas inovadoras do Maranhão. A capacitação foi 
ministrada por técnicos do INPI. 

Lei Geral Estadual das Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Micro Empreendedor Individual - A Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por meio do Fórum Permanente 
Maranhense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Microforum), 
coordenou o desenvolvimento e encaminhamento para aprovação na 
Assembléia Legislativa do Estado da Lei Geral Estadual das Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008/2011 

Maranhão de 
Oportunidades 

Adensamento das 
cadeias produtivas 

empreendimento 
instalado unidade 06  12 

Promoção do 
desenvolvimento da 
microempresa e 
empresa de pequeno 
porte 

microempresa e 
empresa de 

pequeno porte 
atendida 

unidade 77 447 

Distrito industrial legal 
distrito industrial 

implantado/reestru
turado 

 
unidade 

 
02 

 
          07 

Indução da política 
industrial 

Empresa 
beneficiada 

 
unidade 

 
13 

 
32 
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Essa Lei estabelecerá normas gerais relativas ao tratamento 
diferenciado às Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Empreendedores Individuais, setor responsável pela maior parte dos 
empregos formais de nosso Estado e País. 

Distrito Industrial Legal - Em 2011 mais de R$ 4 milhões foram 
investidos na implantação de novos distritos industriais e revitalização dos já 
existentes. Atualmente, estão em operação os distritos em São Luís, 
Imperatriz, Porto Franco, Bacabal e Grajaú (concluído em 2011). Já, em 
obras, encontram-se os distritos industriais de Balsas e Aldeias Altas e, em 
fase de projetos, os de Timon, Santa Inês, São José de Ribamar e Santa Rita. 

Indução da Política Industrial – Como parte de sua política de 
Incentivos à implantação de novas indústrias e agroindústrias, ampliação, 
relocalização e reativação e fomento ao desenvolvimento no Maranhão, o 
programa PROMARANHÃO, que tinha uma meta de beneficiar em 2011, 15 
empresas, ao longo do ano um total de 13 empresas foram beneficiadas com 
os incentivos do programa. 

Tabela 27 – Produtos obtidos com o Programa Registro de Atividades 
Mercantis  

 
Registro de Atividades Mercantis - Os números da JUCEMA em 

2011 são fortes indicadores de que as atividades econômicas estão se 
aquecendo no Maranhão. Era estimada para 2011 a criação de 9.762 
empresas e foram constituídas 10.880 novas empresas, 11,45% acima do 
esperado. Do mesmo modo, estavam previstos o protocolo de 65.800 
documentos durante o ano de 2011 e o resultado foi de 74.591, 
ultrapassando a previsão em 13,36%. 

 
 

Outras Realizações: 

EMAP - A Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) 
movimentou 14 milhões de toneladas de carga em 2011, um incremento de 
11% em relação ao ano anterior. A EMAP também elaborou o Plano de 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado em 
2011 

Realizado em 
2008/2011 

 
Registro de 
Atividades 
Mercantis 

Registro Mercantil documento 
protocolado unidade 74.591  262.915 
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Negócios para 2011 e o Planejamento Estratégico de Longo Prazo do Porto do 
Itaqui, de modo a conferir crescimento sustentável para os próximos 20 anos. 

GASMAR - A Companhia Maranhense de Gás (GASMAR), 
concessionária pública dos serviços de distribuição de gás no Estado trabalhou 
ao longo do ano de 2011 no desenvolvimento de projetos e parcerias 
voltados à otimização do aproveitamento das ocorrências de gás que vem 
sendo descobertas e comprovadas no Estado. 

Arranjos Produtivos Locais: O Núcleo Estadual de Apoio aos 
Arranjos Produtivos Locais do Maranhão (NEAPL/MA), coordenado pela 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio é formado por 
organizações governamentais e não-governamentais e tem o objetivo de 
promover articulações institucionais para atender as demandas dos 
aglomerados produtivos, visando fortalecer  e estimular as potencialidades 
locais na busca da sustentabilidade. O Núcleo, formado por Secretarias de 
Estado, instituições de ensino e pesquisa, bancos de fomento além das 
Federações das Indústrias e da Agricultura e o Sebrae, caracteriza-se como 
importante instrumento do Estado para articulação junto ao Governo Federal 
no intuito de promover, organizar e consolidar a política de apoio aos 
arranjos produtivos locais. O ato de instalação foi realizado na Federação das 
Indústrias do Estado do Maranhão e contou com a participação de um 
representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. Dentre as ações realizadas destacam-se a elaboração do Plano de 
Ação, seleção dos APL´s a serem trabalhados, identificação das instituições 
parceiras, as dificuldades e principais gargalos relacionados aos arranjos 
produtivos. 

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores - PDF: A 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (SEDINC) e o 
Instituto Euvaldo Lode (IEL), entidade ligada ao Sistema FIEMA, realizaram em 
2011 o II Encontro de Negócios do PROCEM (Programa de Certificação de 
Empresas). O PROCEM faz parte do Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores (PDF). Este encontro teve o objetivo de aproximar empresas 
fornecedoras de suas compradoras, a fim de construir uma eficiente rede que 
possa atender com qualidade e quantidade de produtos e serviços as grandes 
empresas instaladas no Estado. 
 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

O Maranhão, que a exemplo dos outros estados nordestinos vive um 
processo de crescimento econômico, teve consolidado diversos 
empreendimentos que concluíram a implantação ou estão em ritmo intenso 
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de obras. Com uma carteira de empreendimentos que desde 2009 já 
ultrapassa os     R$ 100 bilhões, o Estado detém na atualidade um dos 
maiores volumes de investimentos do Nordeste, dos quais cerca de R$ 85 
bilhões são provenientes de grandes grupos privados nacionais e 
estrangeiros, distribuídos em diversos municípios maranhenses. 

Em 2012 vários empreendimentos serão concluídos, como a 
Termelétrica da MPX, em São Luís; a Refinaria de Óleo de Soja da Algar Agro 
(Porto Franco); a Siderúrgica Integrada Gusa Nordeste Aciaria e Laminação, 
em Açailândia; e a Dimensão Indústria de Aços Planos (São Luís). 

Os Distritos Industriais de São José de Ribamar e Santa Rita serão 
implantados em 2012, também serão concluídas as obras dos Distritos 
Industriais de Aldeias Altas e Balsas, além do desenvolvimento de projeto 
para outros municípios. 

A GASMAR prevê para 2012 a assinatura dos contratos com a 
OGX/MPX de distribuição e fornecimento de Gás Natural, e também poderá 
ocorrer a celebração do contrato para a distribuição do gás de Barreirinhas. 

Para 2012, a JUCEMA pretende dar continuidade ao pactuado com o 
Governo do Estado em seu Contrato de Gestão destacando as seguintes 
ações: 

 Efetivar a ação Registro Itinerante com a finalidade de 
disseminação de informações do Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins; 

 Dar início ao processo de revisão, complementação e manutenção 
da digitalização dos atos das empresas arquivados na JUCEMA; 

As ações e programas executados diretamente pela Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio pelo Programa 
Maranhão de Oportunidades, em 2012 são: 

 Atrair novas empresas que atuem como Âncoras dos 
Encadeamentos selecionados, assim como aquelas que 
desempenhem o papel de “elos” entre os grandes 
empreendimentos e os fornecedores locais; 

 Mapear as variáveis de natureza macro, meso, micro e endógenas 
que interferem na decisão de efetivação do investimento; 

 Verificar (aferições) 80.000 instrumentos metrológicos; 
 Fortalecer 160 empresas com os programas e serviços 

disponibilizados pela SEDINC; 
 Promover o potencial econômico do Estado do Maranhão, por 

meio da realização de 230 eventos (campanhas promocionais, 
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missões de negócios, material promocional, participação em feiras 
de negócios); 

 Trabalhar em prol do desenvolvimento de empresas, por meio de 
diagnóstico de mercado, parceria para profissionalização das 
microempresas e empresas de pequeno porte, coordenar ações 
relativas ao comércio exterior, incentivar a fabricação de produtos 
de maior valor agregado e promover a inserção de APL nos 
mercados Nacional e Internacional; 

 Implantar políticas econômicas dotando o Maranhão de 
infraestrutura industrial competitiva, para atrair novos negócios 
nas diversas regiões do Estado. 

Quadro 3 - Principais Investimentos em andamento para o Desenvolvimento 
Econômico do Maranhão - 2012 

Empresa/Projeto Município Investimento Status Operação 

Itaqui Energia - MPX Itaqui - Geração 
de Energia - UTE (360 MW)  São Luís R$ 1,5 Bilhões Obras  2012 

Brascopper - Fábricas de fios e cabos de 
alumínio  São Luís R$ 80 Milhões  Concluída 2012 

Dimensão - Indústria de Aços Planos  São Luís R$ 160 Milhões Obras  2012 
Algar Agro - Refinaria de óleo de soja  Porto Franco R$ 38 Milhões  Obras  2012 
Gusa Nordeste - Aciaria e Laminação 
(1ª Fase) Açailândia R$ 305 Milhões  Obras  2012 

Emap - Construção do berço 100 São Luís R$ 84 Milhões  Obras  2012 
Palate Alimentos - Leite  Imperatriz R$ 5 Milhões  Obras 2012 
Grupo Maciel São Luís R$ 21,8 Milhões  Obras 2012 
Frango Americano - Granja de Matriz  Estreito R$ 45 Milhões  Projeto  2012 
OGX - Produção de gás natural  Bacia do Parnaíba US$ 450 Milhões  Obras 2012 
ANP - Levantamento Sísmico da Bacia 
Petrolífera do Parnaíba Região Leste R$ 90 Milhões  Pesquisas 2012 

Vale - Construção do Pier IV e 
Duplicação da EFC São Luís R$ 12,5 Bilhões  Obras 2013 

Suzano - Fábrica de celulose  Imperatriz R$ 4 Bilhões Obras 2013 
Suzano - Fábrica de pellets de eucalipto Chapadinha R$ 1 Bilhão  Licenciamento  2013 
MPX Energia e Petra Energia - 
Complexo Termelétrico do Parnaíba 
3.722 MW  

Santo Antônio dos 
Lopes R$ 6 Bilhões Obras 2013 

Jaguar - Beneficiamento de ouro Centro Novo do 
Maranhão R$ 300 Milhões Licenciamento  2013 

Itapecuru Bioenergia - Ampliação da 
produção de cana e álcool Aldeias Altas R$ 400 Milhões  Obras 2012 

Complexo Notaro Alimentos Balsas R$ 146 Milhões Obras 2013 
Emap - Terminal de Grãos do 
Maranhão (Tegram)  São Luís R$ 322 Milhões  Licitado 2013 

Emap - Construção do berço 108 São Luís R$ 70 Milhões Licitação  2013 
Queiroz Galvão Cimentos - Moagem de 
Cimento São Luís R$ 70 Milhões Licenciamento 2014 

Schincariol - Ampliação da produção Caxias R$ 120 Milhões Obras  2014 
Complexo Frango Americano Vargem Grande R$ 82 Milhões  Obras 2014 
Bioenergy - Parque Eólico - Inicial de 
230 MW e segunda fase 1.400 MW 

Paulino Neves e 
Tutóia R$ 6 Bilhões  Licenciamento 2014 

Petrobras - Refinaria Premium  Bacabeira R$ 37 Bilhões Obras  2016 
Cemar - Investimentos  Maranhão R$ 680 Milhões  Obras 2016 
Aurizônia - Porto do Mearim  Bacabeira R$ 4,5 Bilhões  Licenciado  2017 

Agroserra - Ampliação e Modernização São Raimundo 
das Mangabeiras R$ 200 Milhões Obras 2019 
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Empresa/Projeto Município Investimento Status Operação 

Aurizônia - Siderúrgica do Mearim  Bacabeira US$ 6 Bilhões  Licenciado  - 
Ítalo-Brasileira - Moagem de Cimento  São Luís R$ 20 Milhões  Licenciamento - 
Petrobras - Bacia de Barreirinhas Litoral Leste R$ 50 Milhões  Pesquisas - 
Petrobras - Bacia PA-MA Litoral Oeste R$ 90 Milhões  Pesquisas - 
OGX - Prospecção de Gás e Petróleo - 
Bacia PA-MA  Litoral Ocidental R$ 310 Milhões Licenciamento  - 

OGX - Pesquisa Gás e Petróleo Bacia do Parnaíba R$ 700 Milhões  Pesquisas - 
 

É desta forma que pretendemos colocar o Maranhão como um dos 10 
Estados com maiores Produtos Internos Brutos do Brasil até 2020 e, 
principalmente, contribuir decisivamente para a melhoria do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado, distribuindo a riqueza aqui gerada 
entre todas as regiões. 

 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Medida Provisória nº 048, de 23 de abril de 2009, convertida em 
Lei nº. 8.973 de 02 de junho de 2009, que dispõe sobre a reestruturação 
organizacional do Poder Executivo, dentre as várias providências adotadas, 
alterou a denominação da SEAGRO – Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural para Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Pesca – SAGRIMA. 

A SAGRIMA, portanto, definiu como missão, fomentar o 
desenvolvimento sustentável do agronegócio do Estado do Maranhão. Para 
tanto, aprovou a constituição de programas, cujo intento, consistirá em 
transformar a realidade do Maranhão, inserindo-o no cenário econômico 
nacional. 

Neste âmbito, a SAGRIMA possui como diretrizes estratégicas: 
dinamizar o setor agropecuário; assegurar a implantação de processos de 
preservação e conservação ambiental; desenvolver a capacidade de geração 
de difusão tecnológica e de inovação, que contribuirão para a dinamização 
do agronegócio maranhense.  

A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão 
- SAGRIMA e sua vinculada Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 
Maranhão - AGED, promoveram, no período transcorrido 2008-2011, 
marcantes transformações, dando dinamismo e visibilidade a sua missão, 
priorizando a definição de ações que foram implementadas, buscando 
adequá-las às diretrizes estabelecidas pelo Governo do Estado do Maranhão. 

AGRICULTURA E PECUÁRIA  
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Tanto que, os indicadores dos programas  revelam a ocorrência de 
crescimento.   

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

O atual documento apresenta a síntese dos resultados e realizações 
da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão - 
SAGRIMA e sua vinculada Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 
Maranhão – AGED, do quadriênio 2008-2011, planejadas com o intuito de 
fomentar o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Maranhão. 

Na série histórica do PPA 2008 a 2011 foram implementados programas 
de governo, que vêm impulsionando o crescimento dos setores agropecuário 
e pesqueiro do Maranhão, como se apresentam a seguir 

Tabela 28 – Principais produtos obtidos com o Programa Gestão da Política 
de Agricultura, Pecuária e Pesca 

 

Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca: a 
capacitação de 3.508 técnicos e a realização de 329 parcerias no quadriênio 
2008-2011 proporcionaram a eficiência da prática das ações no meio rural. 

Arranjos Produtivos Locais: foram assistidos tecnologicamente 08 
aglomerados no quadriênio 2008-2011, sendo 01 em 2011, com a difusão 
de tecnologias apropriadas às unidades de insumos, produção e 
processamento de atividades produtivas urbanas e rurais, visando a elevação 
dos níveis de produtividade e agregação de valores aos produtos; 

Tabela 29 – Principais Produtos obtidos com o Programa Arranjos Produtivos 
Locais 

 

Programa Ação Produto Unidade de 
Medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado 
em 

2008/2011 

Gestão da Política de 
Agricultura, Pecuária e 
Pesca 

Fortalecimento das 
Institucionalidades 
Locais 

parceria 
realizada unidade 10  329  

Programa Ação Produto Unidade 
de medida 

Realizado em 
2011 

Realizado em 
2008/2011 

Arranjos 
Produtivos 
Locais 

Inovações Tecnológicas 
apropriadas para 
aglomerados e/ou 
Arranjos Produtivos 

aglomerado e/ou 
arranjo assistido 
tecnologicamente 

unidade 1 8 
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Tabela 30 – Principais produtos obtidos com o Programa Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

  

Fortalecimento da Agricultura Familiar obteve no quadriênio 
2008-2011: 2.509 produtores assistidos, 530.252 produtores beneficiados e 
11 extrativistas apoiados, sendo em 2011: 424 produtores assistidos e 
197.590 produtores beneficiados, em que, os produtores assistidos foram 
capacitados para operacionalizar os projetos de irrigação em regiões do 
Maranhão tendo em vista, a necessidade de aumentar a produção e a 
produtividade de grãos, frutas e hortaliças utilizando as áreas potencialmente 
irrigáveis e bacias com potenciais recursos hídricos. No que se refere aos 
produtores beneficiados estes contaram com a distribuição de insumos básicos 
e implementos agrícolas que objetivaram apoiar sistemas produtivos 
sustentáveis nas regiões contempladas. Os extrativistas apoiados foram 
capacitados para desenvolver atividades agroindustriais de aproveitamento 
total do babaçu e outras culturas extravistas, com vistas a contribuir para o 
fortalecimento econômico e social dos extrativistas, em especial as 
quebradeiras de coco babaçu do Maranhão. 

Tabela 31 - Principais produtos obtidos com o Programa Desenvolvimento 
Sustentável da Pesca e Aqüicultura 

 

 
 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado em 
2011 

Realizado em 
2008/2011 

Fortalecimento 
da Agricultura 
Familiar 

 
Desenvolvimento da 
Irrigação 

produtor 
assistido unidade 424  2.509  

Distribuição de 
Insumos Básicos e 
Implementos Agrícolas 

produtor 
beneficiado unidade 197.590  530.252  

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado em 
2011 

Realizado em 
2008/2011 

Desenvolvimento 
Sustentável da Pesca 
e Aquicultura 

Apoio ao 
Fortalecimento das 
Cadeias Produtivas 
da Pesca e 
Aquicultura  

produção  de 
pescado 

incrementado 
toneladas 276  291 

Estruturação do 
Sistema de 
Informações 
Aquicolas e 
Pesqueira 

cadastro no 
sistema unidade 217  287  
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Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura apoiou a 
implementação de unidades experimentais e de produção piscícola, de forma 
que, a prática desta ação, ainda que abaixo da meta planejada de 340 
toneladas, impulsionou um incremento na produção pesqueira e aquícola do 
Maranhão totalizando a produção de 276 toneladas de pescado em 2011. 
Com vistas a coletar informações do setor pesqueiro para subsidiar a 
elaboração de diagnósticos e prognósticos, houve a necessidade de efetivar-
se cadastro no sistema, em que resultaram 217 cadastros em 2011, 
superando a meta planejada de 175 cadastros. 

Tabela 32 - Principais produtos obtidos com o Programa Erradicação da 
Febre Aftosa 

 
Erradicação da Febre Aftosa com objetivo de erradicar a febre 

aftosa através da vacinação e conseqüentemente, obter a classificação 
sanitária livre, o referido programa através das Ações: Manutenção Foco Zero 
e Cobertura Vacinal, vem alcançando resultados satisfatórios com a 
manutenção de sistemas operacionais em cada município e com a 
conscientização dos criadores quanto à necessidade de vacinação dos animais 
para erradicação da febre aftosa. 

Analisando o quadriênio 2008-2011, o Maranhão ainda se classifica 
como médio risco com relação à doença. O Estado do Maranhão continua 
limitado pelas barreiras sanitárias impostas por outros Estados livres da febre 
aftosa, com status superior. Há, portanto, necessidade urgente de que sejam 
removidas as atuais barreiras ao nosso Estado, que estão impedindo o 
crescimento da pecuária, o que torna o presente programa de suma 
importância para o desenvolvimento do Estado. 

 
 
 
 
 
 

 

Programa Ação Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008/2011 

Erradicação da Febre 
Aftosa 

Cobertura Vacinal  campanha 
realizada unidade 64 * 64 * 

Manutenção do Foco 
Zero 

sistema 
mantido unidade 217  217  

• Meta não acumulativa 
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Tabela 33 - Principais produtos obtidos com o Programa Defesa e 
Inspeção Agropecuária 

 

Defesa e Inspeção Agropecuária com o propósito de controlar e 
combater os agentes causadores de enfermidades em animais e vegetais o 
referido programa através das Ações Sanidade Animal, Inspeção de Produtos 
de Origem Animal, Sanidade Vegetal, Educação Sanitária e Comunicação 
obtive significativa melhoria, principalmente em 2011. O fator determinante 
para essa ocorrência foi a taxa de assistência a criadores, produtores rurais e 
industriais, de 98,91%. Este indicador proporcionou a minimização da 
incidência de doenças nos animais de produção e controle das doenças e 
pragas dos vegetais, tendo como realizações: o aumento do PIB agropecuário 
do Estado e da renda do produtor rural. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

A Secretaria de Estado Agricultura Pecuária e Pesca do Maranhão - 
SAGRIMA e sua vinculada Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 
Maranhão – AGED, com o fim de atingir seus objetivos, em consonância com 
as diretrizes estratégicas do Governo do Maranhão, que centram-se na 
agricultura conservacionista, na atuação compartilhada, na contribuição para 
a melhoria da infraestrutura logística do agronegócio, liderará um processo 
de valorização do agronegócio e espera prestar serviços ao seu público alvo e 
trazer benefícios à sociedade maranhense, de modo que possa dar 
contribuições significativas para o desenvolvimento sustentável do 
agronegócio maranhense.  

Neste sentido, a implementação de programas e ações determinadas 
no Plano Plurianual 2012-2015, contribuirá para o crescimento econômico do 
Maranhão, de modo a propiciar a busca da sustentabilidade, nas dimensões 
socioeconômicas e ambientais do setor agropecuário.  

Programa Ação Produto Unidade de 
Medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008/2011 

Defesa e Inspeção 
Agropecuária 

Inspeção de Produtos de 
Origem Animal  

estabelecimento 
fiscalizado unidade 347 664  

Sanidade Animal criador assistido unidade 346.622  603.178 

 
Sanidade Vegetal 
 

produtor assistido unidade 70.599 
 

21.443 
 

Educação Sanitária e 
Comunicação pessoa beneficiada 

 
unidade 

 
37.303 51.674 
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Durante a elaboração do PPA 2012/2015, foram redesenhados 
programas e ações para alcançar as seguintes metas: 

 Apoiar a implantação de 800 hectares de empreendimentos 
agrossustentáveis;  

 Elaborar o zoneamento agroclimático do Maranhão; 
 Elaborar o plano de Reflorestamento do Estado do Maranhão para 

viabilizar o modelo sustentável de desenvolvimento do setor;  
  Construir o centro de difusão e transferência de tecnologia 

irrigada em Grajaú - MA; 
 Apoiar 960 produtores rurais com insumos e equipamentos 

contribuindo com a elevação do nível de renda da produção e da 
produtividade do setor agropecuário; 

 Apoiar 10 feiras e exposições  de agronegócio;  
 Adquirir 1.853 toneladas de sementes, de elevado potencial 

genético, produzidas por empreendedores maranhenses, de modo 
a contribuir para o aumento da produtividade e competitividade 
das cadeias produtivas de grãos; 

 Elaborar 02 Planos de Desenvolvimento sendo 01 da Piscicultura 
Continental do Estado do Maranhão e 01 da Carcinicultura 
Marinha do Estado do Maranhão;  

 Capacitar produtores de 11 projetos aquícolas e pescadores de 08 
regiões de planejamento e oferecer oportunidades para interagir 
com conceitos básicos sobre empreendedorismo, mercado e 
finanças, de forma a contribuir para o melhor gerenciamento 
desses empreendimentos; 

 Apoiar a pesca em 08 regiões de planejamento, por meio da 
disponibilização de infraestrutura, logística e equipamentos de 
suporte ao desenvolvimento dos elos da cadeia produtiva da 
pesca; 

 Capacitar 10.000 pessoas em promoção da educação sanitária 
em Defesa Agropecuária, através de palestras, seminários, cursos 
e afins; 

 Realizar fiscalização de 3.160 unidades produtoras na prevenção 
e erradicação da febre aftosa, através da vigilância ativa com 
visitas técnicas as propriedades criadoras de bovídeos; 

 Realizar fiscalizações em 25.359 unidades de prevenção, controle 
e erradicação das doenças dos animais, através da vigilância ativa 
com visitas técnicas às propriedades criadoras de animais de 
interesse econômico na pecuária; 

 Realizar 55.101 fiscalizações de Trânsito de animais e seus 
produtos e subprodutos, através dos postos fixos de fiscalização 
agropecuária distribuídos estrategicamente dentro do Estado e na 
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divisa com os estados do Pará, Piauí e Tocantins; Fiscalizar 30 
estabelecimentos de produto e subproduto de origem animal, 
através de visitas técnicas “in loco”;                                        

 Realizar 2.600 fiscalizações na prevenção, controle e erradicação 
de pragas dos vegetais, através da realização de levantamentos 
fitossanitários em propriedades rurais, cujos produtos são 
potenciais hospedeiros de pragas quarentenárias ou sob controle 
oficial; 

 Realizar 11.500 fiscalizações do trânsito de vegetais e seus 
produtos e subprodutos, através da fiscalização das cargas de 
produtos vegetais incluídos materiais de propagação realizada nos 
Postos Fixos de Fiscalização Agropecuária e Blitz’s da AGED/MA; 

 Realizar 450 fiscalizações de sementes e mudas, através da 
fiscalização do comércio estadual de sementes/mudas, tendo em 
vista a importância desses insumos para a agricultura; 

 Realizar 650 fiscalizações de agrotóxicos e afins, através da 
fiscalização do comércio e trânsito estadual de agrotóxicos, do uso 
adequado e da devolução de embalagens vazias. 

 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A agricultura familiar maranhense representa 91% do total das 
propriedades rurais (262.089 estabelecimentos), com destacada importância 
econômica e social, para o Estado do Maranhão, segundo o Censo 
Agropecuário de 2006. Este segmento produz em uma área de 4,52 milhões 
de hectares, que representa 35% do total da área de estabelecimentos rurais. 
Tais atividades ocupam diretamente cerca de 858 mil pessoas (87% do total 
do pessoal ocupado com atividades agropecuárias no Maranhão), geram 
postos de trabalho na proporção de 19 pessoas para cada 100 hectares e, 
participam com 64% do total do valor bruto da produção agropecuária – uma 
cifra perto de 2,0 bilhões de reais por ano, sendo 68% classificados como 
lavoura temporária, 5% como lavoura permanente e 27% como extração 
vegetal e silvicultura.  

A produção agropecuária desta categoria é basicamente para o 
consumo interno e de segurança alimentar, predominantemente de 
subsistência, dependente de chuva, de baixa produtividade, com pouca 
inserção no mercado interno. 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
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A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e 
Agricultura Familiar - SEDAGRO órgão responsável pela política setorial da 
agricultura familiar foi criada em abril de 2009, do desmembramento da 
SAGRIMA por meio da MP nº 48 de 23 de abril de 2009, foi  objeto de  nova 
reorganização pela  MP nº 082 de 14/12/2010,  passando a denominar-se 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - 
SEDAGRO. A SEDAGRO tem por atribuições planejar, executar, coordenar e 
controlar a política agrária, o combate à pobreza rural e o desenvolvimento 
da agricultura familiar, garantindo a inclusão social e o desenvolvimento 
econômico às famílias dos agricultores familiares, dando especial visibilidade 
às ações de fortalecimento da agricultura familiar e apoiando fortemente os 
beneficiários dos processos de ordenamento e re-ordenamento agrário, os 
agricultores familiares, os remanescentes quilombolas, os pescadores 
artesanais e membros das comunidades tradicionais;  alicerçados na 
articulação e integração das políticas e ações federais, estaduais e municipais 
de desenvolvimento agrário, desenvolvimento social e igualdade racial. 

O Sistema SEDAGRO é composto pela própria Secretaria e suas 
vinculadas Núcleo Estadual de Programas Especiais - NEPE, Agência Estadual 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP e Instituto 
de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA, que juntos executaram a 
programação constante do PPA 2008-2011.  

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Foram executadas ações de fortalecimento da agricultura familiar, 
promoção da geração de emprego, redução das desigualdades sociais e 
aumento na produção de produtividade das culturas, contribuindo para a 
melhoria de vida dos agricultores familiares, pescadores artesanais e 
aquicultores pelo atendimento das suas demandas, tendo havido um avanço 
significativo através das ações de: Pesquisa Agropecuária, Assistência Técnica 
e Extensão Rural, a elaboração das Declarações de Aptidão do PRONAF – 
DAP’s que viabiliza os programas federais, como: Crédito Rural, Minha Casa 
Minha Vida, Garantia Safra e o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. 
Em consonância com novos paradigmas preconizados pela Política Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER e a Política de Pesquisa 
Agropecuária. 

2.1 - Fortalecimento da Agricultura Familiar 

Foram atendidos com Seguro Safra 11.686 agricultores e com 
Incentivo a Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar, 936. Por 
intermédio de Assistência Técnica e Extensão Rural atendeu-se  197.209 
agricultores, e, com projetos contratados e assistidos, 36.993 projetos de 
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facilitação de crédito; através do Seguro Safra foram atendidos 11.686 
agricultores segurados. 

2.2 - Assistência Técnica e Extensão Rural 

Foram assistidos 107.309, em 2011 e, durante o período do PPA 
(2008-2011) 324.413 agricultores familiares, assentados, quilombolas, 
mulheres e jovens agricultores visando o fortalecimento da agricultura 
familiar.  

2.3 - Facilitação do Crédito 

Foram contratados e assistidos, 36.993 em 2011 e, durante o PPA 
(2008-2011) 235.515 projetos do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF, visando estimular a permanência do agricultor 
familiar no campo. 

2.4 - Implantação de Sistemas Produtivos Agroecológicos 

Foram implantados, em 2011, 8 sistemas e, durante o PPA (2008-
2011) 54 Sistemas Produtivos Agroecológicos, buscando transferir 
conhecimento na transição da matriz produtiva com a implementação de 
sistemas sustentáveis. 

2.5 - Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola 

Foram assistidos 1.466 em 2011 e durante o PPA (2008-2011) 4.226 
pescadores artesanais e aquicultores, transferindo tecnologias e 
acompanhamento técnico visando a melhoria na qualidade de produção. 

2.6 - Implantação de Pólos de Culturas Bioenergéticas 

Em 2011 não foi implantado nenhum pólo produtivo em decorrência 
de contingenciamento, contudo, durante o PPA (2008-2011) foram 
implantadas 12 unidades, visando desenvolver estudos para avaliar a 
economicidade de plantas bioenergéticas em escala comercial. 

2.7 - Pesquisa Aplicada Agropecuária 

Foram gerados e adaptados 04 em 2011 e durante o PPA (2008-
2011) 35 unidades visando o fortalecimento dos aglomerados e dos Arranjos 
Produtivos Locais – APL’s. 

2.8 - Produção de Material Genético  

Foram produzidos 05 em 2011 e durante o PPA (2008-2011) 16 
unidades visando a introdução e avaliação de recursos genéticos melhorados. 
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2.9 - Regularização Fundiária e Assentamento de Trabalhadores Rurais 

Através de ações de regularização fundiária em 2011 foram 
beneficiadas com titulação 516 famílias e com ações de assentamento, 325 
durante o PPA (2008-2011).  

Existem 263 Projetos de Assentamento criados e reconhecidos pelo 
INCRA, com um total de 35.668 assentados. A atualização cadastral é uma 
ação continuada em todos eles. No que se refere à implantação de Crédito 
Habitação e Apoio, estamos operacionalizando essa ação, à medida que o 
INCRA vem liberando os recursos financeiros em nome das associações 
gestoras dos projetos. Atualmente em 38 projetos, beneficiando 2.420 
famílias, estão sendo executadas obras de implantação  de habitação. 

Encontra-se em tramitação 14 processos para criação de novos 
Projetos de Assentamento, envolvendo aproximadamente 900 famílias. 
Considerando que a criação de novos Projetos de Assentamento está 
condicionada à análise de viabilidade técnica, e principalmente da Licença 
Ambiental, buscando-se junto à Secretaria de Meio Ambiente a solução para 
dar andamento na criação de novos Projetos de Assentamento. 

A Regularização Fundiária das Áreas Quilombolas, conforme Decreto 
Federal 4.887 de 20/11/2003, tem por objetivo a  Regularização de Terras 
Quilombolas com cadastramento de famílias, levantamento sócio-econômico 
cultural, delimitação preliminar da áreas do território e capacitação quanto a 
forma comunitária de regularização da área, objetivando a expedição pelo 
órgão de Título de Reconhecimento de Domínio, beneficiando 1.400 famílias.  

Foram arrecadados 23.824,38 ha e, com titulação, foram atendidas 
561 famílias numa área total de  41.308,95 ha.  

Foram também contempladas através do FUMACOP, 2.212 famílias 
em 2011, com a implantação de Empreendimentos Sustentáveis. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

A partir da elaboração do Plano Plurianual 2012/2015, o sistema 
SEDAGRO passou a ser responsável pelo Programa Desenvolvimento da 
Agricultura Familiar, tendo sido redesenhadas as seguintes Ações, com suas 
respectivas metas: 

 Conceder o benefício do seguro safra a 6.734 agricultores 
familiares vítimas de perdas climáticas mediante a contribuição do 
Estado ao Fundo Garantia Safra; 
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 Implementar ações voltadas à promoção dos produtos da 
biodiversidade na economia formal atendendo 1.044 agricultores 
familiares;  

 Apoiar a agroindustrialização dos produtos oriundos da 
Agricultura Familiar, viabilizando a aquisição de produtos pelos 
mercados consumidores e a implantação de cozinha comunitária 
viabilizando a comercialização às comunidades rurais atendendo 
2.099 agricultores; 

 Implantar sistemas de transição agroecológicos – VIVA TERRA em 
áreas de assentamentos rurais e comunidades tradicionais 
beneficiando 3.155 agricultores; 

 Proporcionar aos jovens da área rural, oportunidade de ocupação 
e renda por meio de projetos agrícolas e não agrícolas, 
despertando suas habilidades e competências na perspectiva de 
estimular a sucessão na Agricultura familiar atendendo 675 jovens 
rurais; 

 Apoiar a comercialização dos produtos oriundos da Agricultura 
Familiar assegurando a aquisição dos produtos pelos mercados 
consumidores. Aquisição de produtos alimentícios agropecuários 
da agricultura familiar – compra local, com doação espontânea às 
entidades sócio-assistenciais atendendo 18.975 agricultores 
familiares; 

  Estruturar, modernizar aglomerados produtivos da Agricultura 
Familiar e da economia solidária, buscando a dinamização da 
economia local e regional como viés garantidor de renda e 
ocupação, através do aporte de recursos não reembolsáveis do 
BNDES/FUMACOP atendendo 4.440 agricultores familiares 
através de APL’s de baixa renda; 

 Reestruturar as 20 unidades de Assistência Técnica e Extensão 
Rural - ATER e Pesquisa Agropecuária existentes visando fortalecer 
e garantir uma estrutura de ATER e Pesquisa pública de qualidade, 
proporcionando a universalização dos serviços a todos os 
agricultores familiares maranhenses; 

 Prestar assistência técnica a 80 mil agricultores familiares de 
forma permanente e continuada de modo a assegurar acesso a 
serviços gratuitos e de qualidade e em quantidade suficiente 
buscando a valorização das experiências endógenas da agricultura 
familiar; 

 Capacitar 270 técnicos/gestores visando o fortalecimento das 
capacitações gerenciais e técnicas dos recursos humanos; 

 Implantar 10 sistemas de pesquisa aplicada a sistemas base 
sustentável, identificando e desenvolvendo modelos de agricultura 
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sustentável objetivando avaliar, multiplicar e difundir tecnologias 
apropriadas a agricultura familiar; 

 Capacitar 300 agricultores familiares visando fortalecer as 
capacidades gerenciais, produtivas e organizativas dos agricultores 
familiares; 

 Elaborar e assistir 30.000 Projetos do PRONAF, visando à 
ampliação e qualificação do agricultor familiar ao crédito rural e 
outras fontes de financiamento; 

 Prestar assistência técnica e pesquisa a 1.369 pescadores 
artesanais, gerando e adaptando tecnologias para o 
fortalecimento da pesca artesanal e aquicultura do Estado; 

 Prestar assistência técnica a 04 cadeias de arranjos produtivos 
locais, promovendo o desenvolvimento e fortalecimento das 
cadeias e Arranjos Produtivos Locais - APL’s, visando proporcionar 
capacidade competitiva dos agricultores familiares; 

 Dar assistência a 05 Associações/Cooperativas, visando o 
desenvolvimento das suas habilidades básicas no que se refere à 
formação e gestão de entidades associativas de interesse coletivo 
das comunidades rurais.  

 Fortalecer a Sustentabilidade de Empreendimentos Comunitários 
beneficiando 9.500 famílias;  

 Apoiar às Ações do Programa Nacional de Crédito Fundiário, 
sendo 295 áreas contratadas até 2011 e em 2012 serão 06; 

 Atender 1.299 famílias através de ações de Regularização 
Fundiária; 

 Atender 150 famílias em áreas remanescentes de quilombos;  

 Assentar 700 famílias de trabalhadores rurais.  

 

 
 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

O Estado vive uma nova era de desenvolvimento. A expectativa do 
Governo, para os próximos anos, é que o Maranhão seja o estado brasileiro 
com maior índice de crescimento. A estimativa é de que o Produto Interno 
Bruto do Maranhão dobre até meados da próxima década, alavancado, 
especialmente, pelos investimentos no setor industrial, formando um contexto 
propício para que novas demandas de profissionais e de serviços de alto valor 
agregado sejam criadas. Por conseguinte, um novo cenário se projeta para os 
diferentes setores da economia. E devemos estar preparados. 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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Em razão das perspectivas de desenvolvimento que passam, 
necessariamente, por investimentos na área de ciência, tecnologia e 
inovação, o Governo do Estado tem apoiado e incentivado ações nesta área, 
com um volume crescente de recursos oriundos de fontes orçamentárias 
Estadual e Federal. 

O Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia é composto pela 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTEC e 
suas unidades vinculadas: Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientifico e 
tecnológico do Maranhão – FAPEMA e Universidade Virtual do Maranhão – 
UNIVIMA. 

A Medida Provisória Nº 082, de 14 de dezembro de 2010, que dispõe 
sobre a Reforma Administrativa do Poder Executivo, define que a SECTEC tem 
por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, 
avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações voltados 
para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, ensino superior, técnico e 
profissional e da pesquisa básica e aplicada 

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA tem por finalidade 
promover e coordenar a realização do ensino superior nas diversas áreas, 
bem como proceder a pesquisa científica e tecnológica e desenvolver 
atividades de extensão, em conformidade com o seu estatuto e a legislação 
pertinente. 

A Universidade Virtual do Maranhão – UNIVIMA tem por finalidade 
promover o ensino virtual em nível técnico, universitário e de educação 
continuada, na modalidade de Ensino à Distância – EAD, desenvolvendo e 
difundindo o conhecimento, visando ao preparo de indivíduos para o exercício 
do pensar crítico, ampliando e democratizando o aceso ao ensino superior, 
atendendo às demandas de formação acadêmica e técnica, de pessoas com 
dificuldade de frequentar os espaços tradicionais de ensino. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnológico do Maranhão – FAPEMA tem por finalidade promover o 
desenvolvimento científico e tecnológico através do apoio ao ensino, pesquisa 
e extensão. 

A formulação da Política de C & T tem, portanto um caráter 
abrangente a nível estadual, integrando as diversas atividades produtivas e de 
agregação de valor, através da realização de seminários regionais, 
municipais, palestras, estudos de base, mesas-redondas, estabelecimento de 



 

 
 

Governo do Estado  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

  
P

á
g
in

a
  
7
1

 

Mensagem da Governadora à Assembleia Legislativa 

 
 

parcerias público-privadas, etc., envolvendo diferentes intervenientes e outros 
atores interessados, nos diversos níveis da sociedade.  

A política de ciência e tecnologia que a SECTEC desenvolve, se 
assenta em princípios, define a estratégia (campos de atuação e mecanismos 
de implementação), os objetivos e ações estratégicas, identifica os 
intervenientes, as fontes de financiamento e os mecanismos de 
monitoramento, controle e avaliação das ações planejadas. 

O Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia para alcançar os objetivos 
do governo, desenvolve ações estruturadas em Programas abaixo 
especificados:   

1.1 - Inclusão Digital 

Visa ampliar de modo acelerado as possibilidades de inserção do 
cidadão maranhense no processo de desenvolvimento do Estado e, assim, 
promover a democratização da informação e do conhecimento que se traduz 
no maior benefício fornecido pelas inovações tecnológicas. 

1.2 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Objetiva capacitar os usuários nas áreas de Ciência, Tecnologia e 
Inovação Tecnológica - CT&I, mediante o apoio, o desenvolvimento, a 
sistematização e a divulgação da produção científica e tecnológica. 

No Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico se inserem 
as ações do Programa Maranhão Profissional, os cursos de capacitação 
tecnológica dos CETECMAs, os convênios para desenvolvimento científico e 
tecnológico, as bolsas de formação e os auxílios a pesquisa no âmbito da 
FAPEMA, bem como os eventos científicos e tecnológicos fomentados pelo 
Sistema Estadual de C&T.  

Tabela 34 – Resumo dos indicadores do programa 

Indicadores 
Realizado Previsto 

2010 2011 2010 2011 

Número de pessoas capacitadas 72.765 93.245 13.000 14.000 

Nº de pesquisas desenvolvidas e divulgadas 460 490 230 300 

 

1.3 - Extensão Universitária 

O Programa de Extensão Tecnológica visa promover a inclusão sócio-
cultural e educativa de pessoas com renda de até dois salários mínimos e 
prestar serviços extensionistas a estudantes e pequenos empresários a partir 
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de atividades desenvolvidas pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA 
e pela Universidade Virtual do Estado do Maranhão - UNIVIMA. 

Aqui se incluem especialmente o Programa Aula do Futuro da 
UNIVIMA e o Projeto UEMA na Comunidade.  

Tabela 35 – Resumo dos indicadores do programa 
 

Indicadores 
Realizado Previsto 

2010 2011 2010 2011 

Número de pessoas atendidas com serviços de extensão 

universitária 
18.400 26.790 15.000 15.000 

 

1.4 - Ensino de Graduação e Formação Superior 

O Programa de Ensino de Graduação e Formação Superior tem como 
objetivo graduar profissionais em cursos de licenciatura e bacharelado de 
modo a, além de melhorar a qualidade do ensino superior, assegurar o nível 
de empregabilidade dos graduados, disponibilizando uma oferta de recursos 
humanos, competitiva com uma consequente melhoria dos índices de 
desenvolvimento sócio-econômicos. 

A UEMA oferece à sociedade maranhense e brasileira a modalidade 
de ensino superior em consonância com a linha programática e princípios da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, na modalidade 
presencial e à distância. 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

No âmbito do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, podemos 
destacar as seguintes atividades desenvolvidas pela SECTEC: 

 Formalizar o Termo de Cooperação Técnica SECTEC/INMETRO 
visando promover a implantação de Centro de referência em 
Pesquisa no Estado; 

 Realizar atividades de articulação interinstitucional visando a 
promoção de uma rede de pesquisa em corrosão no Estado; 

 Formalizar Termo de Cooperação Técnica SECTEC/EMBRAPA, 
visando promover a execução de atividades de extensão 
tecnológica no setor produtivo agroindustrial no Estado; 

 Formalizar Termo de Cooperação Técnica SECTEC/UFMA, visando 
promover a execução de atividades de desenvolvimento 
tecnológico no Estado. No âmbito deste termo foram transferidos 
à UFMA recursos para implantação de uma incubadora de 
empreendimentos tecnológicos para 2012; 
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 Elaborar projetos preliminares e articulação interinstitucional para 
implantação do Parque Tecnológico Estadual;  

 Articular interinstitucional com diversos parceiros para 
implantação do Programa Maranhão Digital através da promoção 
e participação de reuniões e visitas técnicas. O programa visa, 
sobretudo, viabilizar no Estado uma rede de transmissão de dados 
em alta velocidade; 

 Construir e entregar prédio para funcionamento da UEMANET, em 
parceria com a Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 

 Criar Grupo de Trabalho para discussão e proposição da Lei de 
Inovação Estadual; 

 Criar Grupo de Trabalho para implantação da metodologia “Living 
Labs,” visando real adequação da realização de ações em C,T&I às 
demandas locais; 

 Criar Grupo de Trabalho para discussão e implementação da Rede 
de Extensão Tecnológica Estadual, no âmbito do Sistema Brasileiro 
de Extensão Tecnológica – SIBRATEC proposto pela Financiadora 
de Estudos e Projetos – FINEP. 
 

No tocante a qualificação profissional e capacitação tecnológica, a 
SECTEC/UNIVIMA atuaram no que diz respeito às seguintes atividades: 

 

 Lançar do Programa Integrado de Educação Profissional do 
Maranhão - Maranhão Profissional; 

 Criar Grupo de Trabalho para planejamento das ações de 
educação profissional do Estado para 2012 
(SEDUC/SETRES/SECTEC); 

 Articular interinstitucional com os parceiros do Programa 
Maranhão Profissional através da promoção e participação de 
reuniões e visitas técnicas; 

 Desenvolver materiais didáticos e pedagógicos voltados ao 
Programa Maranhão Profissional; 

 Articular interinstitucional para implantação do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC; 

 Expandir Rede UNIVIMA nas Instituições de Ensino Superior do 
Estado para atendimento à demanda de Ensino Profissionalizante; 

 Adequar grades de oferta de cursos ministrados por instituições 
parceiras, para melhor atendimento à demanda de formação de 
mão-de-obra no setor produtivo; 

 Organizar certames licitatórios para aquisição de materiais e 
equipamentos, para complementar os ambientes onde funciona o 
Órgão Gestor; 
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 Elaborar Projeto Básico de Cursos de Capacitação e montagem de 
processos para licitação de reparos e adaptações, aquisição de 
equipamentos, materiais eletro-eletrônicos, mobiliário, móveis, 
veículos, ferramentas, das unidades executoras do Sistema de 
C&T;  

 Elaborar Projeto Básico para Modernização e Expansão da Rede de 
C&T no Estado do Maranhão; no âmbito do convênio 
SECTEC/MEC, para execução do programa Brasil Profissionalizado, 
com a construção de 11 novos Pólos Tecnológicos. 

No âmbito da Extensão Universitária, o Programa Aula do Futuro, 
coordenado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior 
– SECTEC, em parceria com a Universidade Virtual do Maranhão – UNIVIMA e 
com a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com o apoio logístico da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão – FAPEMA, representa uma grande oportunidade 
para jovens maranhenses egressos do ensino médio. 

O Programa tem como objetivo contribuir com a formação de alunos 
do ensino médio das escolas públicas da rede estadual, com foco na melhor 
inserção no mercado de trabalho e melhor colocação nos vestibulares das 
instituições públicas de ensino superior e no Exame Nacional de Ensino Médio 
(ENEM). 

2.1 - Ensino de Graduação e Formação Superior 

Por meio dos cursos presenciais, a graduação está presente nos 
municípios maranhenses de São Luís, Imperatriz, Caxias, Bacabal, Santa Inês, 
Balsas, Açailândia, Pedreiras, Grajaú, Timon, Barra do Corda, Zé Doca, 
Itapecuru Mirim, Colinas, Pinheiro, Presidente Dutra, São João dos Patos, 
Coelho Neto e Lago da Pedra. 

No regime regular, existe um total de 16.873 alunos matriculados no 
segundo semestre de 2011. A UEMANET, por outro lado, possui hoje 33 pólos 
de ensino à distância que beneficiam 59 municípios com os cursos de 
Graduação em Administração, Licenciatura 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 2011, o Programa de Educação à Distância teve um total de 
7.743 alunos matriculados, distribuídos em mais de 140 turmas. 

O Programa Darcy Ribeiro, que integra a expansão do Ensino Superior 
à Educação Básica, objetiva contribuir para melhoria da qualidade de ensino 
nos Cursos de Biologia, Química, Física, Matemática, Letras, e História. Este 
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Programa vem sendo implantado de forma gradual e atualmente já está 
inserido e iniciado em 23 municípios: Arari, Bequimão, Cururupu, Mirinzal, 
Pinheiro, São Bento, Viana, Barreirinhas, Icatu, Rosário, Açailândia, Amarante 
do Maranhão, Carolina, Cidelândia, Porto Franco, Barra do Corda, Grajaú, 
Balsas, Loreto, Codó, Coelho Neto, São Mateus do Maranhão e Timon. Em 
2011, o Programa conta com o total de 3.400 alunos matriculados em 138 
turmas. 

2.2 - Ensino de Pós-Graduação 

Curso de Mestrado em Agroecologia, do Centro de Ciências Agrárias 
no campus de São Luis e o Mestrado em Ciência Animal. 

Durante o ano de 2011, a Divisão de Pós-Graduação coordenou 21 
cursos de Pós-Graduação lato sensu, distribuídos em seis Centros da UEMA.  

2.3 - Inclusão Digital 

Tem por finalidade a capacitação de profissionais nas áreas de 
Tecnologia da Informação e Informática, mediante o acesso da população a 
cursos e serviços relacionados à informática. Encontra-se em pleno 
funcionamento nos municípios de São Luis, Caxias e Imperatriz. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

O Governo do Estado do Maranhão, ao eleger macro-objetivos 
norteadores do desenvolvimento regional, conta com os órgãos integrantes do 
Sistema Estadual da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento 
Tecnológico, para dar suporte necessário ao desenvolvimento das ações 
governamentais. Assim, busca apoiar o desenvolvimento, pesquisa e inovação 
para a formação de recursos humanos e cooperação, contemplando as áreas 
portadoras de futuro, promovendo o desenvolvimento científico e tecnológico 
local e a geração e difusão de tecnologias e conhecimento para atender às 
demandas da sociedade e dos diferentes segmentos produtivos locais. 

Principais Programas e Ações que compõem as propostas para 2012: 

 Formar Recursos Humanos, através da concessão de 12.000 
bolsas de estudo;  

 Auxíliar 4.200 projetos de Fomento à Pesquisa; 
 Capacitar Profissionais através de atividades de Ensino, Inclusão e 

Empreendedorismo, atendendo 25.000 pessoas; e 
 Atender 15.000 pessoas e/ou instituições através de ações de 

Difusão e Inclusão Social em Ciência, Tecnologia e Inovação – 
CT&I;  
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 Graduar 24.000 Profissionais de Nível Superior; e 
 Expandir e consolidar Plataforma Tecnológica de Ensino, através 

da instalação de 48 pontos de conectividade.  

 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A preocupação com o meio ambiente torna-se mais evidente a cada 
dia. Os efeitos impactantes das ações antrópicas são temas de diversos 
estudos, e já é conhecido por pesquisadores mundiais que não estamos mais 
no período de apenas prevenir, mas sim de preservar e, principalmente, 
reparar os estragos realizados. Ações mitigadoras e de convivência, 
implementadas através de projetos ambientais devem ser incentivadas, por 
contribuírem com a necessidade e anseio global na preservação e 
recuperação do meio ambiente. 

São grandes os desafios impostos ao poder público, na área do meio 
ambiente, decorrentes do estado atual dos recursos naturais e principalmente, 
dos impactos socioambientais advindos dos grandes investimentos públicos e 
privados, em fase de implantação ou previstos para o Maranhão.  Não há 
como enfrentá-los sem que se desenvolva planejamento para a concepção e 
implantação das políticas públicas. Essa orientação tem sido imperativa para 
que, de forma dialogada e organizada, se promovam as ações  mais eficazes 
possíveis na gestão ambiental pública maranhense. 

O Sistema Estadual de Meio Ambiente criado em 1979, comandado 
pela Secretaria de Recursos Naturais, Tecnologia e Meio Ambiente – SERNAT, 
foi transformada em 1987 na Secretaria das Minas, Energia e Meio Ambiente 
– SMEMA. Foi reorganizada em 1991 sob a forma de Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR e em 1993, denominada Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA. Após varias reorganizações administrativas, 
em 08 de julho de 2004, através da Lei nº 8.153, voltou a denominar-se 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA. 

O Decreto Nº 27.871 de 24 de novembro de 2011, dispôs sobre a 
nova reorganização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA, que tem por missão coordenar, planejar, fiscalizar e 
executar, transversalmente, a política estadual de meio ambiente e de 
recursos naturais, de forma participativa, integrada e sustentável, com vistas a 
compatibilizar a prevenção, preservação, conservação e melhoria da 
qualidade dos recursos naturais com o desenvolvimento e a justiça social. 

MEIO AMBIENTE 
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No PPA 2008-2011, a função de Gestão Ambiental foi subdividida em 
três subfunções da Gestão Ambiental: Administração Geral; Ordenamento 
Territorial e Preservação e Conservação Ambiental.  

As ações planejadas seguiram a orientação das subfunções: no 
ordenamento territorial foram planejadas as ações de zoneamento ecológico 
econômico e gerenciamento costeiro. Na preservação e conservação 
ambiental estavam programadas as ações de Gestão dos Recursos Naturais; 
Gestão dos Recursos Florestais; Monitoramento e Controle da Qualidade 
Ambiental; Fiscalização Ambiental; Educação para a Qualidade Ambiental. 

O Plano de Governo 2011 da SEMA,  veio estabelecer os eixos 
prioritários de atuação do órgão gestor ambiental do Maranhão, como 
medida para assegurar uma ampla reestruturação administrativa e 
programática para o fortalecimento das Políticas Estaduais de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais, e de forma eficaz,  implantar um modelo de gestão e 
desenvolvimento das ações. 

O Plano definiu dois grandes eixos de atuação que são o 
Fortalecimento Institucional, desenvolvendo ações, projetos e atividades 
programados na subfunção do PPA de Administração Geral e o eixo de 
Linhas de Ações Programáticas da SEMA que estão inseridas nas 
subfunções de Ordenamento Territorial e  Preservação e Conservação 
Ambiental. 

Seis linhas programáticas nortearam o planejamento das ações para o 
ano de 2011 permeando todas as iniciativas, ações, projetos e planos da 
SEMA, imprimindo a abrangência necessária ao cumprimento da sua  função 
e subfunções institucionais: 1) Planejamento e Qualidade Ambiental ; 2) 
Educação e Gestão Ambiental Compartilhada; 3) Conservação dos 
Recursos Ambientais e da Biodiversidade; 4) Sustentabilidade 
Econômica da Gestão Ambiental; 5) Controle, Fiscalização, 
Licenciamento e Monitoramento Ambiental; e 6) Estudos e Pesquisas 
Aplicadas ao Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

2.1 - Fortalecimento Institucional 

Promoveu-se o aperfeiçoamento do aparato do Sistema Estadual do 
Meio Ambiente, notadamente seu órgão central, através de melhorias no 
campo da gestão e desenvolvimento dos recursos humanos, modernização e 
recuperação da infraestrutura, aperfeiçoamento das normas para a gestão e 
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comunicação socioambiental. Nesses eixos de atuação, apresentam-se os 
principais resultados de 2011. 

2.1.1 Aperfeiçoamento do Sistema Estadual do Meio Ambiente 

Reativação dos Conselhos de Meio Ambiente. O CONSELHO 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA, estava sub júdice desde 2008 e 
consequentemente os recursos do FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – 
FEMA estavam bloqueados.  Em maio de 2011, após cumprimento de 
exigências legais e principalmente com a posse de novos conselheiros, o 
CONSEMA foi reativado, o que possibilitou a liberação do FEMA. De forma 
semelhante ocorreu a reativação do CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS 
HÍDRICOS - CONERH, como medida de fortalecimento da gestão ambiental. 

A revitalização do CONSEMA e do CONERH e, consequentemente, a 
liberação dos recursos do FEMA proporcionaram a realização de várias ações, 
incluindo a de gestão compartilhada dos recursos hídricos e, principalmente, 
as ações de Gestão das Unidades de Conservação e Educação Ambiental que 
estavam programadas  para desenvolvimento com recursos exclusivo daquele 
fundo.  

Descentralização de Atividades de Licenciamento com os 
municípios de São Luís, São José de Ribamar, Imperatriz, Balsas, Zé Doca e 
Açailândia, para instituir os Sistemas Municipais de Meio Ambiente e com o 
IBAMA, para a gestão ambiental compartilhada. 

2.1.2 Melhorias na Gestão  

Adoção de planejamento sistemático nas ações da SEMA. 
Elaboração do Plano de Governo, SEMA-2011; elaboração de Planos 
Operativos; desenvolvimento de Seminários internos de Nivelamento, 
Acompanhamento e Avaliação das ações; elaboração de Consultas Públicas 
para a feitura de Planos, normas legais, etc.; elaboração do PPA-SEMA 2012-
2015, acolhendo contribuições dos debates públicos e documentos 
estratégicos, como relatórios de conferências, seminários, fóruns técnicos, etc. 

Foram assegurados, por Lei, até 15% dos recursos da 
compensação ambiental para o fortalecimento da gestão do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente e, consequentemente, do Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação. É a forma de Sustentabilidade Econômica da 
Gestão Ambiental.  

Elaboração de Projeto para o Fundo Amazônia para “Gestão 
Institucional para o Combate ao Desmatamento e Fortalecimento do Ativo 
Florestal” no Estado do Maranhão, no valor de R$19,2 milhões, em recursos 
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não reembolsáveis. A proposta foi entregue ao BNDES e está em fase de 
análise. 

2.1.3 Reestruturação Administrativa e de Recursos Humanos. 

Reforma administrativa. A SEMA possuía uma estrutura 
administrativa e de pessoal reduzidíssima, tanto de efetivos quanto de 
comissionados.  Nosso quadro de pessoal, excluindo-se os servidores ligados 
às funções administrativas, também em número mínimo, totalizavam em 72 
cargos efetivos e 59 comissionados. Em 2011, foi formulada demanda por 
reestruturação, que foi acatada pelo Governo Estadual e aprovada através da 
Lei 9.487/2011. A reforma Administrativa da SEMA acrescentou 94 novos 
cargos comissionados e criou mais duas Secretarias Adjuntas e quatro novas 
superintendências na área de ações programáticas, dando maior dinamismo 
administrativo e capacidade no desenvolvimento da função ambiental a este 
Órgão Gestor, nos próximos anos. 

Processo seletivo para contratação de especialistas. Foi realizada 
seleção pública de 37 (trinta e sete) profissionais de nível médio e superior para 
compor o quadro de profissionais da SEMA por até 2 anos, foi realizado em 
dezembro de 2011 e terá seu resultado em janeiro de 2012, para posterior 
admissão dos especialistas.  

Concurso Público para 2012: Foram asseguradas 181 (cento e 
oitenta e uma) vagas para Analistas e Técnico Ambientais da SEMA, a serem 
preenchidas no próximo concurso do Governo do Estado. Destas, 136 vagas 
para o cargo de Analista Ambiental e 28 vagas para cargo de Técnico 
ambiental foram criadas por Medida Provisória (Diário Oficial do Estado de 
30/09/11).   

Consultoria Técnica Especializada. A SEMA, através de parcerias 
interinstitucionais, obteve apoio de consultoria especializada em  
planejamento, assessoria jurídica e licenciamento ambiental.   

Programa de Estágio: foi revitalizado, visando propiciar ao aluno 
ambiente de ensino-aprendizagem no campo da Gestão Ambiental no âmbito 
da Política Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sob coordenação 
da SEMA. Dá-se na modalidade curricular e extra curricular, neste caso, 
remunerado. 

2.1.4 Aperfeiçoamento do aparato normativo para a gestão ambiental 

Reformulação do check-list para solicitação de outorga de 
direito de uso da água. O check-list foi reformulado considerando como 
modelo o da Agência Nacional de Águas. Com a reformulação, os ítens 
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ficaram de mais fácil entendimento tanto para o empreendedor quanto para a 
equipe técnica da SEMA, consolidando procedimentos para análise dos 
processos de outorga e de licença para perfuração de poço tubular.  

Normatização da Lista de Documentos para formalização de 
processos para solicitação de Licenças ambientais.  Foi realizado através 
da Portaria nº 17/2011/SEMA, o que propiciou a redução do número de 
processos devido ao controle mais rigoroso por parte do protocolo da 
Secretaria. 

2.2 -  Gestão Dos Recursos Naturais 

As atividade e projetos planejados para 2011, para a ação de gestão 
de recursos naturais foram todas executadas, exceto a que se refere à 
elaboração do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 
os municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba

Organização da Semana das Águas. Durante o período de 22 a 24 
de março de 2011 a SEMA realizou a Semana das Águas, com a 
programação abrangendo a temática da gestão de recursos hídricos sobre 
várias vertentes, e dando subsídios ao desenvolvimento das políticas de recursos 
hídricos. A semana das águas resultou em um documento com 
encaminhamentos para o fortalecimento da gestão de recursos hídricos no 
maranhão. Entre os principais encaminhamentos ressalta-se a formação de um 
grupo interinstitucional para avançar na regulamentação da lei 8.149/04. O 
grupo foi logo em seguida formado e as atividades coordenadas pela SEMA, o 
que culminou na elaboração dos dois decretos já citados neste relatório.  

, tendo em vista que esse 
convênio foi assinado em 2007 com o Mistério do Meio Ambiente e a 
finalização do convênio seria em dezembro de 2011. Sendo assim, a gestão 
atual optou que não haveria mais tempo hábil para contratação de empresa 
para realizar os estudos necessários para elaboração do referido Plano. A 
SEMA se comprometeu em elaborar Plano Estadual de Resíduos Sólidos, 
exigência legal da Política Nacional de Resíduos Sólidos que já foi iniciada no 
final do exercício de 2011, em parceria com a SEDINC. 

Regulamentação da Lei Estadual de Recursos Hídricos (Lei 
8.149/04). Após discussões com as instituições da sociedade civil, poder 
público e usuários de água durante três meses, para elaboração de duas 
minutas de decretos para regulamentar a Lei Estadual de Recursos Hídricos.  
Em outubro de 2011, a Governadora Roseana Sarney aprovou os decretos, os 
quais foram apresentados pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente Victor 
Mendes durante a abertura do XIII Encontro nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas ocorrido em São Luís no período de 24 a 28 de outubro de 
2011. No dia 18 de dezembro de 2011 foi publicado o Decreto nº 27.845 
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que trata da gestão de água superficial, sendo o decreto de gestão de água 
subterrânea ainda pendente de publicação. 

Plano Estadual de Combate à Desertificação e Efeitos da Seca. O 
Plano Estadual de Combate à Desertificação e Efeitos da Seca (PAE – MA), 
iniciou sua elaboração em 2011 com recursos financeiros do Ministério do 
Meio Ambiente, por uma consultoria contratada e coordenada pela SEMA e 
um grupo interinstitucional que avalia os produtos entregues pela consultoria. 

Análise de processos de outorga de água superficial, 
subterrânea e lançamento de efluentes.  Em 2011, foram analisados 465 
processos de outorga na Superintendência de Recursos Hídricos, sendo 341 
processos protocolados em 2011 e 124 processos de anos anteriores. Foram 
emitidas 149 outorgas e licenças para perfuração de poço, divididas em 28 
outorgas de água superficial, 101 outorgas de água subterrânea, 01 outorga 
de lançamento de efluente e 19 licenças para perfuração de poço tubular 
(gráfico 01). No entanto foram, expedidas 316 cartas de pendências, 
ressaltando que a maioria dos processos protocolados em 2011 ainda foram 
instruídos não atendendo aos itens solicitados no checklist da SRH. 

Adesão ao Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos. 
Em outubro de 2011, servidores da SRH foram capacitados pela Agência 
Nacional de Águas para utilização do CNARH como instrumento de gestão de 
recursos hídricos. A utilização dessa ferramenta como instrumento de gestão é 
de fundamental importância na análise dos processos de outorga, tendo em 
vista a gama de informações geradas pelo CNARH disponibilizadas para que 
o órgão gestor possa analisar e gerir da forma mais viável os recursos hídricos 
de sua área de abrangência. 

Adesão ao Sistema de Informação de Gestão de Água 
Subterrânea. A SEMA articulou com a Companhia de Pesquisa e Recursos 
Minerais (CPRM) a utilização do Sistema de Informação de Gestão de Água 
Subterrânea (SIAGAS) como instrumento de gestão no Decreto que trata de 
gestão de água subterrânea. Assim como o CNARH, o SIAGAS também é um 
banco de dados que disponibiliza informações para que o órgão gestor possa 
gerir melhor os recursos hídricos. No período de 22 a 24 de novembro a 
CPRM ministrou um curso de capacitação para técnicos da SEMA, CAEMA e 
FUNASA, com o objetivo que essas três instituições possam usar o banco de 
dados e trabalhar de forma integrada na gestão de água subterrânea no 
estado do Maranhão. 

Oficializou a divisão hidrográfica do Maranhão como regiões de 
planejamento. Com a delimitação das bacias hidrográficas o Estado pode 
avançar significativamente na estruturação e formalização dos comitês de 
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bacias; melhorar a implantação do Sistema Estadual de Gerenciamento 
Integrado de Recursos Hídricos, bem como, obter melhores procedimentos 
para tomada de decisões relacionada com este setor. 

Encontro Maranhense para a Governança das Águas. A SEMA, 
em ação conjunta de Educação Ambiental e Gestão dos Recursos 
Naturais, trabalhou num processo de mobilização das Bacias hidrográficas 
existentes no Estado, articulando com os diversos segmentos da sociedade 
civil, poder público e usuários de água para participar do XIII ENCOB e do 
Encontro Maranhense para a Governança das Águas. Foram realizadas 
reuniões preparatórias para o XIII ENCOB, contemplando as bacias do 
Itapecuru, Preguiças, Mearim, Tocantins, Munim, Parnaíba e Litoral Ocidental. 
Dessas reuniões, resultou a participação de cerca de 150 pessoas oriundas 
das diversas bacias maranhenses, que estiveram presentes tanto no evento 
estadual que ocorreu no dia 24 de outubro, quanto no nacional, de 25 a 28 
de outubro. 

Realização do XIII Encontro Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas e Encontro Maranhense para a Governança das Águas, 
como estratégia para catalizar e mobilizar a sociedade maranhense para a 
instalação dos Comitês de Bacia Hidrográfica no Estado.  No período de 24 a 
28 de outubro o Maranhão sediou o XIII Encontro Nacional de Comitês de 
Bacias Hidrográficas – ENCOB. O evento teve como proposta discutir políticas 
públicas relacionadas à questão das águas e os desafios dos Comitês de Bacia 
na construção de pactos pela gestão integrada e responsável dos recursos 
hídricos. Além de temas importantes na área ambiental, como universalização 
do saneamento e o papel da sociedade na gestão compartilhada das águas. 
Contando com a participação de cerca de 1500 pessoas de todo o Brasil, o 
XIII ENCOB contemplou uma programação bastante abrangente, estando 
dividido em duas partes: um encontro nacional, reunindo integrantes de 
comitês de bacias hidrográficas de todos os estados brasileiros; e o Encontro 
Maranhense para a Governança das Águas, que reuniu integrantes de 
diversas bacias do Estado do Maranhão. 

Durante o ENCOB foram realizados cursos de capacitação nas 
seguintes áreas: recursos hídricos, técnicas de elaboração de projetos e 
captação de recursos, educação ambiental e plano de bacia como 
instrumento estratégico de sustentabilidade. 

Desenvolvimento do Programa Água Doce. O Programa Água 
Doce é um programa do Ministério do Meio Ambiente que visa a implantação 
de dessalinizadores em poços tubulares de comunidades do semi-árido 
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brasileiro que sofrem com o processo de poços salinizados. O Maranhão já 
elaborou o Plano Estadual do Programa Água Doce.  

Com vistas a execução do Programa a SEMA já protocolou proposta e 
todos os documentos necessários junto ao Ministério do Meio Ambiente para 
a celebração de um convênio para a implantação do Programa Água Doce no 
Maranhão, através da instalação de 53 dessalinizadores em comunidades de 
assentamento rural no período de 4 anos. 

 

2.3  - Gestão dos Recursos Florestais 

Concessão de Autorizações. Em 2011 foram emitidos 08 tipos de 
autorizações distintas, perfazendo um total de 413 autorizações. Estas 
autorizações são referentes à Supressão Vegetal, Averbação de Reserva Legal, 
Plano de Manejo Florestal Sustentável, Revalidações de Supressão Vegetal, 
Autorização de Uso de Matéria Prima Florestal, Declaração de Plantio 
Florestal, Queima Controlada e Limpeza de área. 

Operações do Sistema DOF. O Documento de Origem Florestal 
(DOF) é o instrumento que propicia o cadastro dos pátios de 
empreendimentos que estocam material de origem florestal, bem como, 
realiza o lançamento de crédito e de débito de reposição florestal, o cadastro 
de licença de importação de produtos florestais, o cadastro de licenças 
ambientais que envolvam a utilização de recursos florestais e o 
monitoramento destes empreendimentos. Das operações realizadas no 
Sistema DOF, o maior número é relativo à reposição de crédito (543 
cadastros), seguidos de débitos de reposição (472 cadastros) e dos pátios 
cadastrados (292 cadastros 

Realização de consultas públicas e Elaboração e 
desenvolvimento do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e 
das Queimadas do Estado do Maranhão/ PPCD – MA. O Plano de Ação 
para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas no Estado do 
Maranhão (PPCD-MA) foi instituído pelo Decreto Estadual 27.317, de 14 de 
abril de 2011, que além de instituir mecanismos para prevenir e controlar o 
desmatamento, as queimadas e os incêndios florestais, também delegou a 
gestão do referido plano para 12 Secretarias de Estado e uma Universidade 
sob a coordenação da SEMA e da Casa Civil. 
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Consulta Pública para o Plano Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento – PPCD-MA- Imperatriz 
 
 

Elaboração de Projeto junto ao Fundo Amazônia para “Gestão 
Institucional para o Combate ao Desmatamento e Fortalecimento do Ativo 
Florestal” no Estado do Maranhão, no valor de R$ 19,2 milhões, em recursos 
não reembolsáveis. A proposta foi entregue ao BNDES e está em fase de 
análise. 

2.4 - Licenciamento Ambiental 

Redução do passivo de processo de Licenças ambientais. No 
início de 2011, o passivo de processos de Licenciamento Ambiental, gerado 
pela falta de pessoal e/ou documentação pendente e que estavam 
aguardando análise, era de aproximadamente 3.600 processos. Destes, 
aproximadamente 1.500 (formados entre 2009 e 2010) não haviam passado 
por nenhum tipo de análise, enquanto que o restante (formados entre 2007 e 
2010) já havia passado por algum tipo de analise. Até o final do exercício, 
pouco menos de 60% dos processos foram encaminhados. 

Quadro 4 - Resumo dos processos encaminhados 
 

Passivo Perfil Situação 

3.600 

Sem Análise 
1.500 

Encaminhados 
1.275 

Sem encaminhamento 
225 

Com Análise 
2.100 

Encaminhados 
840 

Sem encaminhamento 
1.260 

 

Licenças Expedidas.  A SEMA recebeu em 2011 cerca de 1.272 
processos para os quais são realizadas análise dos documentos, análise do 
EIA/RIMA e outros relatórios e estudos, vistorias, quando necessário, e 
emissão de parecer técnico para posterior concessão ou não  das licenças 
ambientais.  Em 2011, foram emitidas 979 licenças. 
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Quando comparado com o número de processos do ano de 2010, 
percebemos que houve uma redução, devido, principalmente, a normatização 
da Lista de Documentos para formalização de processos (Portaria nº 
17/2011/SEMA) e pelo controle mais rigoroso por parte do protocolo da 
Secretaria.  

Quadro 5 - Licenças expedidas em 2011 

Ano Licença Prévia Licença de 
Instalação 

Licença de 
Operação Total 

2011 145 292 542 979 

 

2.5 - Monitoramento e Controle da Qualidade Ambiental 
 

Análise de processos para renovação de L.O. e Outorga. Durante 
o ano de 2011 foram analisados 18 processos, dos quais 15 foram concedidas 
as autorizações.  

Análise dos Relatórios de Monitoramento Ambiental (RMA) das 
empresas licenciadas pela SEMA. Em decorrência da exigência legal, os 
empreendedores apresentaram 280 Relatórios de Monitoramento Ambiental, 
deste 150 foram analisados e emitido parecer.  Apenas duas empresas foram 
notificadas porque deixaram de apresentar o Relatório de Monitoramento 
Ambiental.  

Elaboração do Plano de Combate a Poluição Veicular-MA. O 
monitoramento da qualidade do ar é realizado para determinar o nível de 
concentração de um grupo de poluentes universalmente consagrados como 
indicadores, selecionados devido à sua maior frequência de ocorrência na 
atmosfera e aos efeitos adversos que causam ao meio ambiente.  O Plano de 
Combate a Poluição Veicular - MA estabelece uma série de ações de gestão e 
controle da emissão de poluentes por veículos automotores. O documento foi 
elaborado e publicado em 30/06/2011.  

Adesão ao Plano Nacional da Qualidade das Águas definiu 
orientações de âmbito nacional para a gestão integrada das águas, 
fundamentadas em diagnóstico da situação atual e na definição de objetivos 
a alcançar através de medidas e ações. Já foram realizadas 04 reuniões para 
escolha dos pontos de monitoramento.  

Balneabilidade das praias. São realizadas coletas e análises 
semanais para avaliar e monitorar a qualidade das praias. Os resultados das 
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32 coletas realizadas em 2011 foram divulgados semanalmente no site da 
SEMA. 

Licenças emitidas para realização de eventos. Segundo a Lei do 
Silêncio dependem de prévia autorização da SEMA a utilização de serviços de 
alto-falante, festas e outras fontes de emissão sonora, nos horários diurno e 
noturno, como meio de propaganda, publicidade e diversão. A autorização 
tem a finalidade de verificar denúncias e infrações provocadas pelo 
demandante. Neste sentido, são emitidas diariamente várias autorizações 
para festas, eventos e uso do som em geral. Em 2011, foram emitidas 
4561autorizações. 

2.6 - Fiscalização Ambiental 

Realização de vistorias e fiscalização em processos de outorga 
de água superficial. Foram realizadas 12 vistorias em processos de outorga 
de água superficial durante o ano de 2011, nos municípios de Bacabeira, 
Godofredo Viana, Açailândia, Chapadinha, Cidelândia, Santana do 
Maranhão, Barreirinhas, Rosário, Urbanos Santos, Santa Quitéria e Codó. 

 

    
Vistoria técnica de processo de água superficial realizada na área da Refinaria Premium, no 

município de Bacabeira, no mês de abril de 2011. 

 

Fiscalização das atividades potencial e efetivamente poluidoras 
e utilizadoras de recursos naturais no Estado. Foram realizadas em 2011 
aproximadamente 1282 fiscalizações. O resultado das atividades de vistoria e 
fiscalização estão abaixo:  

Quadro 6 - Documentos emitidos  

Mês 
Auto de notificação Auto de infração Termo de embargo 

e interdição 

Termo de 
apreensão e 

depósito 

Quantidades 

Total 1.055 211 14 2 
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Aplicação de multas. A sanção de multa simples ou cumulativas são 
aplicadas sempre que o agente, por negligência ou dolo, quando advertido 
por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo 
assinado pelo órgão competente, ou opuser embaraço à fiscalização. No ano 
de 2011, exercendo o poder de polícia ambiental, a SEMA aplicou mais de 
quatro milhões de reais em multas por infração ambiental, mas, por falta de 
estrutura adequada e pessoal, foram recolhidos aos cofres públicos apenas R$ 
125.846,36.   

Quadro 7 - Aplicação das penalidades em 2011 - multas 

Mês Valor da Multa Aplicada Valor da Multa Paga 

Total(R$) 4.067.527,24 125.846,36 

 

2.7 - Educação Ambiental 
 

Regulamentação e implementação da Política e do Sistema 
Estadual de Educação Ambiental Lei Estadual nº 9.279/10).  A Educação e 
Gestão Ambiental Compartilhada, que prevê a Consolidação do Sistema 
Estadual de Educação Ambiental, em articulação com a Secretaria de Estado 
da Educação, determinou a regulamentação e implementação da Política e do 
Sistema Estadual de Educação Ambiental, através da realização de reuniões 
da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – CIEA, com 
participação de instituições como UFMA, UEMA, IBAMA, SEFAZ entre outras, 
bem como as organizações da sociedade civil. 

Realização de pesquisa e levantamento de dados para 
elaboração de material didático sobre a instituição de Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente.  No que se refere ao fortalecimento da 
Gestão Ambiental Municipal, foram realizadas pesquisas e levantamento de 
dados para elaboração de material didático sobre a instituição de Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente, que forneceram subsídios para a capacitação 
dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente durante as Conferências 
Municipais realizadas nos municípios de Mirinzal e Penalva.  

                    
Conferência Municipal de Meio Ambiente de Mirinzal e Penalva 
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Estímulo à participação comunitária na gestão ambiental do 
Estado através da realização de consultas públicas. Promoveu-se 
também o estímulo à participação comunitária na gestão ambiental do Estado 
através da realização de consultas públicas sobre o Plano de Prevenção e 
Controle do Desmatamento e Queimadas no Maranhão, realizadas em São 
Luís e Imperatriz.  

Realização de oficinas preparatórias para o Encontro 
Maranhense para Governança das Águas e XIII Encontro Nacional dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas. As oficinas foram realizadas nas cidades 
de Itapecuru Mirim, Barreirinhas, Chapadinha, Araioses e Imperatriz, 
contemplando, respectivamente, as bacias hidrográficas dos rios Itapecuru, 
Preguiças, Munim e Tocantins. 

Organização da Semana do Meio Ambiente – 2011. Foi realizada 
uma exposição fotográfica das belezas cênicas das UCs Estaduais, além de 
palestras sobre as Unidades de Conservação Estaduais em faculdades, cursos 
técnicos, empresas, escolas particulares e municipais e instituições estaduais e 
federais. 

Capacitação de Agentes Multiplicadores Ambientais.  Em 
atendimento a ação programática de Educação Ambiental em Áreas 
Protegidas, realizou-se 02 Capacitações de Agentes Multiplicadores 
Ambientais na Área de Proteção Ambiental Upaon-Açu - Miritiba - Alto do Rio 
Preguiças no Povoado de Iguaíba e no município de Paço do Lumiar, onde 
também realizou-se uma oficina de reaproveitamento de materiais recicláveis. 

Participação no I Encontro Nacional dos Gestores Estaduais de 
Educação Ambiental. Entre os temas abordados no debate estiveram a 
conferência Rio+20, o VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental e a II 
Jornada Internacional de Educação Ambiental. Entre outros temas, o encontro 
também discutiu as atividades de 2011 e as perspectivas de 2012 do Comitê 
Assessor do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. 

2.8 - Gestão de Unidades de Conservação 

Conhecimento e conscientização sobre a existência e 
necessidade de preservação das Unidades de Conservação Estaduais.   
Promoveu-se a divulgação das Unidades de Conservação Estaduais em meios 
de comunicação de massa, com a realização de concurso de fotografias sobre 
as Unidades de Conservação Estaduais, durante a Semana do Meio Ambiente 
– 2001, quando foi realizada uma exposição fotográfica das belezas cênicas 
das UCs Estaduais.  
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Criação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da 
Natureza do Maranhão (SEUC). Lei nº9.413, de 13/07/2011 estabelece 
critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação do Estado 

Regulamentação da Compensação Ambiental (Lei nº9.412, de 
13/07/2010), a ser paga nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, onde o empreendedor é 
obrigado a destinar recursos financeiros sob a forma de Compensação 
Ambiental, a fim de apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral; 

Criação do Fundo Estadual de Unidades de Conservação-FEUC 
(Lei nº 9.413, de 13/07/2011) destinado a gerenciar os recursos e 
procedimentos de aplicação de compensação ambiental e demais recursos 
financeiros obtidos para gestão das Unidades de Conservação Estaduais. 

2.9 - Gerenciamento Costeiro 

Elaboração do Projeto Orla. É uma ação conjunta com o Ministério 
do Meio Ambiente e suas ações buscam o ordenamento dos espaços 
litorâneos sob domínio da União, aproximando as políticas ambiental e 
patrimonial, com ampla articulação entre as três esferas de governo e a 
sociedade. No Maranhão, foram realizadas 03 reuniões com os municípios, 
para discussão acerca do projeto. O Decreto de regulamentação já está sendo 
elaborado e quatro municípios já aderiram ao Projeto Orla. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

Nos últimos anos, o Maranhão traduz-se num cenário de grandes 
oportunidades, com investimentos vultosos em áreas estruturantes do setor 
energético, de transporte e agroindustrial que demandam políticas públicas 
que compatibilizem a melhoria da qualidade do meio ambiente com o 
desenvolvimento e justiça social.  A Secretaria necessita positivar um modelo 
de gestão pública que confirme a capacidade da gestão ambiental de forma 
sustentável.   

Nesse ambiente, o planejamento para a área ambiental de 2012 
pauta-se em dois grandes documentos o Plano Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de 2012 (em elaboração) e o PPA 2012-2015 para a área 
ambiental. 

As ações programáticas do planejamento para o ano de 2012 são um 
instrumento para garantir a proteção e reparo do meio ambiente, 
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contribuindo para a qualidade de vida das gerações presentes e futuras do 
Estado do Maranhão. Assim, foram mantidas ações, projetos e planos que 
vinham sendo desenvolvidas, além de agregar novas ações para imprimir a 
abrangência necessária ao cumprimento da sua função institucional.  

 Zoneamento Ambiental: Definir áreas de maior ou menor 
restrição de uso, prospectando cenários futuros para subsidiar o 
zoneamento ecológico econômico, assim possibilitando a 
implantação de atividades econômicas em bases sustentáveis; 

 Gerenciamento Costeiro: Estruturar sistemas de gestão 
ambiental de ecossistemas costeiros e marinhos, implementando 
estratégias de recuperação ambiental, de minimização dos fatores 
de pressão e de controle da degradação em prol do uso 
sustentável dos recursos da zona costeira maranhense; 

 Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente: 
Criar, estruturar e implantar mecanismos de gestão modernos e 
ágeis que possibilitem executar com eficiência, eficácia e 
transparência, as políticas estaduais do meio ambiente e dos 
recursos hídricos; 

 Gestão de Recursos Hídricos: Implementar a gestão de recursos 
hídricos no Estado do Maranhão, a fim de garantir o uso múltiplo 
da água em qualidade e quantidade suficiente para essa geração 
e para as gerações futuras; 

 Gestão dos Resíduos Sólidos: Desenvolver ações articuladas nas 
várias esferas de governos e com os diversos segmentos da 
sociedade para a gestão integrada de resíduos sólidos no 
Maranhão; 

 Mitigação e Adaptação às mudanças climáticas: Elaborar os 
mecanismos e estratégias de mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas, conscientizando e mobilizando a sociedade 
maranhense e dotando o Estado de política e base de gestão para 
o controle e qualidade ambiental; 

 Educação Ambiental: Promover mudanças de valores e atitudes 
da sociedade para estabelecer relações mais harmônicas e 
sustentáveis nas relações homem-natureza; 

 Gestão Ambiental Compartilhada: Promover o planejamento 
de ações sistêmicas, integradas, descentralizadas e participativas, 
nas várias esferas de governo, com a sociedade civil e a iniciativa 
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privada, para fortalecimento da política socioambiental do 
Maranhão; 

 Incentivo a Práticas Ambientalmente Sustentáveis: Fomentar 
a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis como 
estratégia de redução da degradação ambiental no Estado do 
Maranhão; 

 Gestão dos Recursos Florestais: Desenvolver ações articuladas 
para a promoção da gestão florestal integrada e compartilhada 
visando o uso sustentável e racional dos recursos florestais como 
forma de prevenir e controlar o desmatamento, as queimadas e os 
demais usos nocivos dos ecossistemas; 

 Gestão de Unidades de Conservação: Consolidar o Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação da Natureza do Maranhão 
– SEUC-MA; 

 Licenciamento ambiental: Estabelecer medidas de gestão e 
controle ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras 
de recursos ambientais, no Estado do Maranhão, que sejam 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso; 

 Monitoramento Ambiental: Monitorar de forma eficaz a 
qualidade do ar, da água, do solo, da fauna, da flora, dos ruídos, 
dos sedimentos e dos demais recursos ambientais; 

   Fiscalização Ambiental: Fiscalizar as atividades potencial e 
efetivamente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais no 
Estado; 

 Financiamento da Gestão Ambiental: Promover e articular o 
uso de fontes estáveis de financiamento, assegurando, 
permanentemente, os recursos financeiros, materiais e humanos 
para a sustentabilidade da gestão ambiental estadual. 
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2.2.1 - Saúde e Saneamento 

 

 
 

3 - PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2011 

 3.2 – Área Social 
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1 - POLÍTICA SETORIAL 

O direito à saúde implica no reconhecimento de que todo o cidadão, 
sem exceção, tem as garantias universais da saúde.  

A Secretaria de Estado da Saúde tem por objetivo promover a 
qualidade da saúde pública, o atendimento humanizado ao cidadão, amparar 
e acompanhar as ações de saúde dos municípios e proporcionar apoio técnico 
e financeiro para o desenvolvimento de programas e projetos em todas as 
áreas de atuação: Vigilância em Saúde, Atenção Primária em Saúde e 
Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade, visando 
garantir o direito à saúde de todos os cidadãos enquanto direito fundamental 
do ser humano e prover as condições de ações individuais e coletivas de 
promoção, prevenção e recuperação da saúde no âmbito do Estado do 
Maranhão. 

 O acesso ao saneamento básico é prerrogativa constitucional do 
Estado democrático. O Governo do Estado, ciente de suas prerrogativas, sabe 
da importância do acesso aos serviços de saneamento básico como condição 
necessária à dignidade da pessoa humana e, particularmente, à sua 
sobrevivência. 

As diretrizes e a Política Nacional, previstas na Lei 11.445/2007, 
impõem novos desafios para o setor no Brasil e, notadamente, no Estado do 
Maranhão, onde somente 50% da população, incluindo a rural, tem acesso à 
água potável, contrastando com as áreas urbanas, nas quais 85% da 
população do Estado é atendida.  Em relação ao esgotamento sanitário a 
situação é mais grave, e menos de 10% da população do Estado tem acesso 
aos serviços de coleta e tratamento do esgoto. O desafio é alcançar uma 
meta de universalização dos serviços de água e esgoto, estabelecida pelas 
Organizações das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário. 

Diante desse desafio, o Governo do Estado do Maranhão tem o 
compromisso, junto com a Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão - CAEMA, de perseguir a universalização do acesso à água de 
forma sustentável visando, sobretudo, melhorar a qualidade de vida da 
população do Estado do Maranhão. 

SAÚDE E SANEAMENTO  
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Para viabilizar a execução da política de saúde e de saneamento 
foram executados os seguintes programas: 

 SANESTADO; 

 Universalização do Abastecimento D’água; 

 Universalização do Esgotamento Sanitário; 

 Assistência Farmacêutica; 

 Vigilância e Saúde Ambiental; 

 Fortalecimento da Atenção Primária; 

 DST/AIDS; 

 Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal; 

 Saúde Mental; 

 Segurança Alimentar e Nutricional; 

 Fortalecimento dos Serviço de Saúde; 

 Vigilância Sanitária Estadual; 

 Regulamentação de Atenção á Saúde; 

 Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças e Agravos; 

 Programa Estadual de Saúde e Hemoderivados; 

 Saúde é Vida; 

 Gestão da Política de Saúde Pública. 
 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

 

As principais realizações e resultados obtidos em 2011 na execução 
das ações por programa estão especificados a seguir por área de atuação: 

Saneamento 

Considerando que a maioria da população rural dos municípios 
maranhenses não possui sistemas de esgotamento sanitário, o que gera 
doenças de veiculação hídrica e uma alta taxa de mortalidade na população, 
impactando negativamente no Índice de Desenvolvimento Humano do Estado 
(IDH), a Secretaria de Estado da Saúde lançou o Programa SANESTADO com 
o objetivo de ampliar a cobertura do serviço de esgotamento sanitário na 
zona rural, para proporcionar uma melhoria no IDH e na qualidade de vida 
desta população que não tem acesso ao saneamento básico. 

Durante a vigência do PPA 2008/2011, os municípios foram 
beneficiados com a instalação de 393 Kits Sanitários, o que elevou a taxa de 
domicílios rurais atendidos com esgotamento sanitário rural de 6,0%, em 
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2008, para 7,5%, em 2011, com variação de 1,5% no período, conforme 
tabelas abaixo: 

Tabela 36 – Indicador de resultado do Programa SANESTADO 

 

Tabela 37 – Principais produtos obtidos no Programa SANESTADO 

Programa 
 

Ação Produto Unidade 
de medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

SANESTADO  Instalação de Kits 
Sanitários kit unidade 20 393 

                 

O Programa Universalização do Abastecimento de Água tem como 
objetivo, melhorar a qualidade de vida das populações, ampliando e 
garantindo o acesso ao serviço público de abastecimento de água e a 
elevação do IDH do Estado. Nesse sentido, foi possível elevar a taxa de 
cobertura de água de 52%, em 2008, para 58%, em 2011, com variação de 
6,0% no período de acordo com dados da tabela acima. No período, foram 
obtidos também os seguintes resultados: 79 sistemas ampliados, sendo 56 
simplificados, 11 poços perfurados (beneficiando 49.688 famílias) e  
realização de melhorias na adutora Itaqui-Bacanga, em São Luís 
(beneficiando 44.000 famílias), além da reforma de reservatório em Santa 
Rita, abrangendo o povoado de Areias e a sede do município (beneficiando 
6.000 famílias). Quanto à produção, tratamento e distribuição de água, foram 
acrescidos 480 domicílios aos já atendidos. 

Tabela 38 – Indicador de resultado do Programa Universalização do 
Abastecimento D’água 

                  

 

 

 

Indicador 2008 2009 2010 2011 
Variação % 
2008-2011 

Taxa de Domicílios Rurais Atendidos 6,0 6,5 7,0 7,5 1,5 

Indicador 2008 2009 2010 2011 Variação % 
2008-2011 

Taxa de Cobertura de Água 52,0 53,0 56,0 58,0 6,0 
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Tabela 39 – Principais produtos obtidos no Programa Universalização do 
Abastecimento D´água 

Programa 

 
Ação  

Produto Unidade 
de medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Universalizacão  
do Abastecimento 
Dágua 

Ampliação e Melhoria 
de  Sistemas 
Abastecimento de 
Água. 

Sistema  
Ampliado Unidade 23 34 

Implantação de 
Sistemas 
Simplificados 

Sistema 
Simplificado 
Ampliado 

Unidade 56 152 

Produção, Tratamento 
e Distribuição de 
Água 

Domicilio 
atendido unidade 480 4.980 

                     

 O Programa Universalização do Esgotamento Sanitário tem 
como objetivo ampliar e garantir o acesso ao serviço público de esgotamento 
sanitário nas áreas urbanas, nos municípios em que a CAEMA atua, 
proporcionando melhoria da qualidade de vida das populações. 

 Houve acréscimo no atendimento a 150 domicílios com coleta e 
tratamento de esgoto sanitário, assim como foram ampliados 7 sistemas de 
esgotamento sanitário e implantado 1 sistema de saneamento básico, em 143 
municípios operados pela CAEMA. 

Tabela 40 – Principais produtos obtidos no Programa Universalização do 

Esgotamento Sanitário 

Programa 
 

Ação  Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Universalização do 
Esgotamento 
Sanitário 

Ampliação e Melhoria do 
Sistema de Esgoto 
Sanitário  

sistema 
ampliado unidade 7 19 

Implantação de Sistema 
de Esgoto Sanitário unidade unidade 1 2 

Coleta, Tratamento e 
Destino Final de Esgoto 
Sanitário 

domicilio 
atendido unidade 150 134.689 

 

Assistência Farmacêutica 

O programa de assistência farmacêutica tem como objetivo garantir 
aos usuários do SUS, a dispensação dos medicamentos contemplados no 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja principal 
característica é a busca da garantia da integralidade do tratamento 
medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão 
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definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicados 
pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos deste componente são 
dispensados na Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados – FEME, 
nesse sentido foram atendidos 139.553 pessoas e no acumulado durante a 
vigência do PPA 2008/2011, foram beneficiados 648.894 pessoas, conforme 
tabela 39. 

A Assistência Farmacêutica na Atenção Básica tem financiamento 
tripartite sendo que esses recursos devem ser aplicados no custeio dos 
medicamentos destinados aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção 
Básica. A contrapartida estadual para medicamentos da farmácia básica, no 
valor de R$ 1,86/habitante/ano, é realizada por meio do repasse de recursos 
financeiros fundo a fundo aos 217 municípios, além da contrapartida de R$ 
0,50/habitante/ ano, em insumos complementares para usuários insulino-
dependentes. 

A Assistência Farmacêutica Estadual tem ainda sob sua 
responsabilidade o armazenamento e distribuição dos medicamentos do 
componente estratégico às regionais e municípios. Os programas atendidos 
no âmbito do componente estratégico são os de controle de endemias, como 
tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas e outras 
endêmicas de abrangência nacional ou regional, como cólera, 
esquistossomose, filariose, influenza, meningite, oncocercose, peste e 
tracoma. 

Tabela 41 – Principais produtos obtidos no Programa Assistência 
Farmacêutica 

Programa 
 

Ação  Produto Unidade 
de medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Assistência 
Farmacêutica 

Medicamentos 
Especializados 

Pessoa 
Atendida unidade *139.553 *648.894 

Medicamento da 
atenção Básica 

Município 
Atendido unidade 217 217 

Obs.*Dados parciais 
 

Vigilância em Saúde Ambiental 

O Programa Vigilância em Saúde Ambiental do Estado atuou, no ano 
de 2011, com um conjunto de ações que proporcionou o conhecimento e a 
detecção de fatores ambientais de riscos à saúde humana com vistas a 
minimizá-los e/ou eliminá-los com a intervenção de ações diretas.  

Dentre as ações empreendidas, destacam-se: a ação de Inspeção e 
Vigilância da Qualidade da Água de Consumo Humano (VIGIÁGUA), onde 
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foram realizados 155 cadastros e 183 inspeções de diversas formas de 
abastecimento de água, além de 359 coletas de água de consumo humano, 
garantindo a redução das enfermidades transmitidas pela água por meio da 
redução da morbi-mortalidade por doenças e agravos de transmissão hídrica. 

Nas ações de vigilância a populações expostas a áreas contaminadas 
(VIGISOLO) foram realizados 101 cadastros de áreas, que permitiu o 
conhecimento e detalhamento das exposições das populações expostas a 
variados contaminantes, bem como a estimativa do tamanho e as 
características das populações que têm maior probabilidade de estarem 
expostas a estes contaminantes. 

Houve um aumento do número de ambientes  físicos inspecionados, 
de 270, em 2008, para 324, em 2011, resultando em acréscimo de 54 
ambientes  físicos inspecionados no final da vigência do PPA 2008/2011, com 
o desempenho obtido no programa Vigilância em Saúde Ambiental. 

 Tabela 42 - Indicadores de resultados do Programa Vigilância em Saúde 
Ambiental 

Fonte: SES 

Tabela 43 – Principais produtos obtidos no Programa Vigilância em Saúde 

Ambiental 

Programa 
 

Ação  Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizad
o em 
2011 

Realizado em 
2008-2011 

Vigilância em Saúde 
Ambiental 

 Inspeção e vigilância 
da qualidade da água 

ambiente 
inspecionado unidade 183 770 

Descentralização e 
Fortalecimento da 
Vigilância Ambiental 

programação 
anual 

elaborada 
unidade 33 72 

Fonte: SES 
 

Atenção Primária 

O Programa de Fortalecimento da Atenção Primária no Estado do 
Maranhão vem sendo executado com o fim de aproximar efetivamente as 
Equipes de Saúde da Família, além de valorizar os profissionais de saúde por 
meio do estímulo e acompanhamento constante de sua formação e 
capacitação visando o atendimento integral (mulher, criança, adolescente, 
homem, idoso) e agravos relacionados.  

Indicador 2008 2009 2010 2011 
Variação 

2008-2011 

Quantidade de ambientes físicos 
inspecionados  270 288 306 324 54 
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Dessa forma, observamos um avanço no número de profissionais 
qualificados voltados para atenção básica. Para reafirmar o compromisso do 
Estado são realizados avaliação e acompanhamento sistemático dos 
resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e 
programação. Esse monitoramento junto aos municípios vem demonstrando 
acréscimo de 33% no número de cidades monitoradas, com 605 profissionais  
de saúde capacitados no período. 

No ano de 2011, trabalhou-se para reduzir a mortalidade materna e 
infantil, em 81 municípios, com destaque para os 17 municípios prioritários 
atendidos pelo Projeto Cuidando do Futuro, que promoveu melhorias na 
forma de cuidar/atender gestantes, puérperas e recém-nascidos. Obteve-se 
uma redução no número de óbitos neonatais previstos para o período (679 
previstos – 292 casos notificados), bem como a prevenção e detecção precoce 
dos cânceres de colo de útero e mama, hipertensão arterial e diabetes 
mellitus. 

Tabela 44 – Principais produtos obtidos no Programa  de Fortalecimento da 
Atenção Primária 

Programa 
 

Ação  Produto Unidade 
de medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Fortalecimento da 
Atenção Primária 

Monitoramento das 
ações e dos serviços de 
atenção primária 

municípios 
monitorados unidade 81 81 

Qualificação dos 
Profissionais na 
atenção primária 

profissionais 
qualificados unidade 605 605 

 

DST / AIDS 

A Secretaria de Estado da Saúde, através do Departamento de 
Atenção às DST/AIDS, busca a descentralização dos serviços e ações com foco 
na melhoria do atendimento da população de maior vulnerabilidade, dentre 
elas as pessoas vivendo com HIV e os doentes de AIDS. 

A magnitude, a transcendência e a factibilidade de controle do 
HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis/DST exige a 
implementação de medidas preventivas e de atenção, a ser desenvolvida de 
forma integrada e ainda através dos serviços de referência especializados, 
objetivando diminuir a interiorização da epidemia, a transmissão vertical do 
HIV e da sífilis congênita e, sobretudo, reduzir a incidência dos casos de AIDS 
e outras DST no MA. 
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Através das ações do programa DST/AIDS foram distribuídos 
5.821.860 insumos de prevenção (preservativos, medicamentos, próteses 
masculinas e femininas, metacril, leite e outros) beneficiando 217 municípios 
inclusive com a disponibilização de teste rápido de diagnóstico. 

Foram realizadas 39 atividades de capacitação, incluindo oficinas, 
treinamentos para profissionais de saúde nas Ações de DST/AIDS e Sífilis e 
promovendo repasse financeiro para 4 (quatro) projetos Estratégicos em 
HIV/AIDS para as organizações da sociedade civil. Foram implantados 3 (três) 
Serviços de Atendimento Especializado (SAE) em DST/HIV/AIDS e realizadas 
52 supervisões técnicas financeiras aos municípios com incentivo e 
acompanhamento e monitoramento das ações em DST/AIDS, beneficiando 
aproximadamente 120 municípios. 

Tabela 45 – Principais produtos obtidos no Programa  DST/AIDS 

Programa 
 

Ação  Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
 2008-2011 

DST/AIDS 

Disponibilização de Insumos 
Estratégicos 

município 
beneficiado unidade 217 217 

 Ações de Prevenção, 
Qualificação e Monitoramento 
da Atenção em HIV/AIDS e 
outras DST 

município 
beneficiado  unidade 120 217 

*Dados parciais, sujeitos a alteração 

 

Saúde da Família 

O Estado do Maranhão vem ampliando a cobertura populacional 
(número de pessoas atendidas) com atenção básica a partir da Estratégia de 
Saúde da Família, atualmente com uma cobertura de 85% apresentando uma 
variação positiva de 9,42 pontos percentuais ao longo do período de 2008-
2011. Outro indicador sensível à melhoria da qualidade do atendimento da 
atenção primária é o acesso da população aos serviços de saúde bucal, 
evidenciado pela ampliação da Cobertura de Primeira consulta odontológica 
programática com variação positiva de 27,77% no período 2008-2011, que 
demonstra um cuidado com o indivíduo em sua integralidade, de forma 
planejada e programática. Foram beneficiados, no período, 139 municípios. 

Em relação à Cobertura populacional da Estratégia de Saúde Bucal 
houve um crescimento em 1 ponto percentual de 2010, que apresentava-se 
com 67,53%, para 68,59%, em  2011. A Estratégia de Saúde Bucal está 
implantada, em 100% dos municípios do Estado. 
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Tabela 46 - Indicadores de resultados do Programa Estratégia de Saúde da 
Família e Saúde Bucal 

 
Tabela 47 – Principais produtos obtidos no Programa  Estratégia de Saúde da 

Família e Saúde Bucal 

Programa 

 
Ação  Produto 

Unidade 
de 

medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Estratégia de 
Saúde da Família 
e Saúde Bucal 

Fortalecimento da 
estratégia de saúde da 
família e saúde bucal 

município 
beneficiado unidade 61 139 

Avaliação para melhoria da 
qualidade da estratégia de 
saúde da família e saúde 
bucal 

oficina 
realizada unidade 12 15 

 

Saúde Mental 

          O Programa de Saúde Mental tem por objetivo garantir a 
assistência qualificada às pessoas que sofrem por transtornos mentais, uso de 
crack, álcool e outras drogas, possibilitando o exercício de sua cidadania e 
convívio social através de ações que favoreçam a ampliação e qualificação da 
rede de atenção. Foram ampliados o número de leitos em hospital geral, 
qualificados aproximadamente 3000 profissionais do SUS e SUAS em saúde 
mental, através de 73 cursos e oficinas ao longo dos últimos 04 anos; mais de 
80 municípios foram assessorados na implantação de ações de saúde mental, 
avaliou-se e foram monitorados 43 serviços de saúde mental. Além disto, a 
implantação do programa conseguiu aprovar junto ao MS projetos de suma 
importância para a efetivação da Política Nacional, a saber: Escola de 
Supervisores, Pet Saúde/Saúde Mental (em parceira com a UFMA/CEST), 
Programa de Redução de Danos e de Supervisão do processo de 
Desinstitucionalização. E ainda, auxiliar na construção do plano estadual para 
população carcerária.   

A saúde mental está ampliando o número de serviços substitutivos, os 
Centros de Atenção Psicossocial vem sendo gradativamente ampliados no 
intuito de melhorar a qualidade de vida dos portadores de transtornos 
mentais e usuários de álcool e outras drogas. Ao longo dos anos de 2008-
2011 temos uma variação de Cobertura pessoas atendidas em 0,04 pontos 

Indicadores de resultado do 
Programa 

2008 2009 2010 2011 
Variação % 
2008-2011 

Proporção da população coberta pelo 
Programa Saúde da Família 

77,68 78,82 80,48 85 9,42% 

Cobertura de Primeira consulta 
odontológica programática 

15,52 16,82 18,2 18,9 21,77% 
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percentuais passando de 0,59 para 0,63. Em 2011, 156 unidades foram 
assistidas e 16 municípios monitorados. 

Tabela 48 - Indicadores de resultado do Programa  Saúde Mental  

 
Tabela 49 – Principais produtos obtidos no Programa  Saúde Mental 

Programa 
 

Ação  Produto Unidade 
de medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Saúde Mental 

Fortalecimento das Ações 
de Saúde mental unidade assistida unidade 156 *634 

Implementação da 
Política sobre Drogas 

município 
assessorado unidade 16 36 

* Assistimos mais de uma vez a mesma unidade, dessa forma não se trata de número de serviços assistidos, mas de quantas vezes 
assistimos a unidade. 
 
 

Segurança Alimentar 

O Programa de Segurança Alimentar visa articular, executar e 
acompanhar as ações de segurança e vigilância alimentar e nutricional, 
apoiando os municípios na estruturação de seus sistemas municipais de 
segurança alimentar e nutricional. Trabalhando de forma a minimizar agravos 
causados por insegurança alimentar associados, principalmente nas 
populações mais vulneráveis, tais como crianças, gestantes, idosos e 
portadores de doenças crônicas, bem como garantir o atendimento para 
crianças de 0 a 6 anos e para gestantes, com prioridade para distribuição de 
leite a crianças e gestantes com risco nutricional e desnutridas. 

Como instrumento de monitoramento das ações de vigilância 
alimentar e nutricional existe o SISVAN-WEB (Sistema de Informação da 
Vigilância Alimentar e Nutricional) presente nos 217 municípios, que permite 
avaliar o processo antropométrico (pesar e medir), aplicando o inquérito 
nutricional para elaboração de perfis epidemiológicos. Foram acompanhadas 
759.970 pessoas, em 2011, com ações de segurança alimentar e nutricionais. 

Com o fortalecimento do Sistema de Informação de Vigilância, 
observamos um crescimento em mais de 100% no número de pessoas 
acompanhadas pelo Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, 

Indicadores de resultado do Programa 2008 2009 2010 2011 Variação 
2008-2011 

Número de serviços assistidos pela Saúde 
Mental 170 162 146 156 -14 

Número de usuários atendidos pelo 
serviço de saúde mental 2.862 3.984 4.343 4.574 1.712 

Cobertura de pessoas atendidas 0,59 0,61 0,62 0,63 0,04% 
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proporcionando uma melhoria na qualidade de vida dos habitantes, 
retirando-os da condição de insegurança alimentar e nutricional. Com isso o 
Estado demonstra claramente a intenção de melhorar a qualidade de vida da 
população e modificar os quadros apresentados pelo baixo IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano. Em 2011, foram implementadas 7 unidades da 
Vigilância Alimentar e distribuídos 13.838.441 litros de leite. 

Tabela 50 - Indicadores de resultados do Programa Segurança Alimentar 

 

Tabela 51 – Principais produtos obtidos no Programa  Segurança Alimentar 

Programa Ação Produto Unidade 
de medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Segurança 
Alimentar 

 Leite é Vida leite distribuído unidade 13.838.441 46.395.691 

 Controle de 
distúrbio e 
deficiência 
nutricional 

município 
acompanhado unidade 2 149 

4221 – 
Vigilância 
Alimentar e 
Nutricional 

vigilância 
alimentar 

implementada 
unidade 7 7 

 

Fortalecimento do Serviço de Saúde 

O Programa Fortalecimento dos Serviços de Saúde tem por objetivo 
garantir o atendimento à população com serviços de média e alta 
complexidade.  

O fortalecimento dessas ações deu-se principalmente na relação com 
os prestadores de serviços, na qualidade da assistência, na aferição do grau 
de satisfação do usuário e da capacidade de obter resultados que 
demonstram, de forma clara e precisa, o impacto sob a saúde da população. 
Em 2011, foram implementadas 15 unidades de Serviço de Móvel de 
Urgência e Emergência, além da manutenção em funcionamento de 
outras 6 unidades existentes. 

Indicadores 2008 2009 2010 2011 
Variação 

2008-2011 

N° de pessoas em risco 
nutricional, atendidas e 
acompanhadas com ações de 
segurança alimentar e 
nutricionais. 

72.791 102.681 325.345 759.970 1.044% 



 

 
 

Governo do Estado  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

  
P

á
g
in

a
  
1
0

4
 

Mensagem da Governadora à Assembleia Legislativa 

 
 

 Com a implantação dos serviços pré-hospitalar móvel - SAMU 
nos municípios, houve a melhoria da qualidade de vida da população e 
redução da taxa de morbimortalidade  do usuário do SUS. 

Tabela 52 – Principais produtos obtidos no Programa Fortalecimento do 
Serviço de Saúde 

Programa 
 

Ação  Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Fortalecimento 
do Serviço de 
Saúde 

 Rede Estadual de 
Urgência e Emergência 

serviço de urgência 
e emergência 
funcionando 

unidade 6 8 

Implementação de 
Serviço Móvel de 
Urgência e Emergência 

serviço 
implementado unidade 15 39 

 

Vigilância Sanitária 

O Programa de Vigilância Sanitária é de grande relevância, visto que 
a fiscalização, inspeção, monitoramento de ambientes públicos, resultou na 
garantia de melhores serviços, pois foram inspecionados 3.229 
estabelecimentos. 

A Superintendência de Vigilância Sanitária do Maranhão tem adotado 
política de educação, mobilização e comunicação de forma permanente no 
desenvolvimento de projetos que possam contemplar as ações de vigilância 
sanitária. 

A Vigilância Sanitária estadual tem cumprido com sua função 
institucional para melhoramento da qualidade de vida da população 
maranhense ao permitir que só sejam oferecidos produtos e serviços a 
sociedade, devidamente monitorados e com a qualidade que lhes é exigida 
pela legislação sanitária, já que as nossas ações são norteadas diretamente a 
promoção e prevenção da saúde do cidadão. 

No ano de 2011 realizamos as seguintes ações: cumprimento da 
função institucional da vigilância sanitária estadual como gestora das ações 
de vigilância sanitária; estruturação das vigilâncias sanitárias para o 
desenvolvimento das ações em nível regionalizado em 59 municípios, 
fortalecendo a capacidade de gestão e execução das vigilâncias sanitárias 
municipais; melhoria da qualidade dos produtos e serviços oferecidos à 
população; distribuição dos KITS VISA: TV, DVD, Computador completo, 
Máquina Fotográfica digital, Termômetro infravermelho, Medidor de pH, 
Medidor de Cloro, Trena ultrassônica, Veículo tipo passeio, Motocicleta. 
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Tabela 53 - Indicadores de resultados do Programa Vigilância Sanitária 
Estadual 

 

Tabela 54 – Principais produtos obtidos no Programa Vigilância Sanitária 
Estadual 

Programa 

 
Ação  Produto 

Unidade 
de 

medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Vigilância 
Sanitária 
Estadual 

Inspeção de Produtos e 
Serviços 

estabelecimento 
inspecionado unidade 3.229 12.282 

Descentralização e 
Fortalecimento da 
Vigilância Sanitária 

municípios 
descentralizados unidade 59 152 

 

Regulamentação da Atenção à Saúde 

O Programa de Regulação de Atenção à Saúde tem por objetivo 
garantir o acesso da população aos serviços de saúde de forma integral e 
equânime. De acordo com a tabela 12, foram prestados 15.203 
atendimentos, em 2011, aos usuários, assim como o atendimento de 190 
pessoas com necessidades especiais. 

O Tratamento Fora do Domicílio - TFD é garantido pelo SUS, a 
pacientes portadores de doenças, que, após esgotadas todas  as 
possibilidades de atendimento no seu município de origem, são 
encaminhados a outros municípios ou estados da federação. A esses 
pacientes e seus acompanhantes é garantido passagens, ajuda de custo e o 
tratamento especializado que necessitar, na rede pública e/ou conveniada do 
SUS, assim como o translado em caso de óbito. Este serviço, que oferece a 
possibilidade da recuperação da saúde e da auto-estima, garantindo assim o 
bem estar integral do cidadão como preconiza o SUS, foi concedido a 5.313 
pacientes, em 2011. 

 

 

 

 

 

Indicadores 2008 2009 2010 2011 Variação 
2008-2011 

Número de Estabelecimentos Inspecionados % 3.192 3.202 3.212 3.229 37 

Número de municípios descentralizados - 46 57 59 
13 
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 Tabela 55 – Principais produtos obtidos no Programa Regulação de Atenção 
a Saúde 

Programa 
 

Ação  Produto Unidade 
de medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Regulamentação de 
Atenção Saúde 

Acesso do Usuário 
à Assistência 

pessoa 
atendida unidade 15.203 10.524.784 

Atenção à saúde da 
Pessoa com 
Deficiência 

pessoa 
atendida unidade 190 171.668 

Assistência ao 
Tratamento fora do 
Domicilio 

pessoa 
atendida unidade 5.313 5.313 

 

Vigilância Epidemiológica 

Com o Programa Vigilância Epidemiológica, pretende-se reduzir a 
ocorrência de doenças infectocontagiosas e doenças e agravos não 
transmissíveis que afetam a população maranhense, através da realização de 
ações de prevenção mediante visitas técnicas e supervisão para 
acompanhamento da execução das atividades municipais de vigilância 
epidemiológica dessas doenças, análise dos bancos de dados dos sistemas de 
informação, produção e análise de relatórios técnicos e oficinas de 
programação e avaliação, atividades de capacitação e seminários para 
qualificação e sensibilização de gestores e profissionais, educação em saúde e 
mobilizações sociais, além da estruturação de ambientes com insumos e 
equipamentos. Em 2011, foram atendidos 100 municípios. 

Nesse período, apontamos como pontos positivos a redução dos casos 
de Malária e Hanseníase e a melhoria do processo de vigilância e controle 
das doenças infecciosas, com ampliação dos meios de diagnóstico e 
tratamento, o que levou a uma redução da morbimortalidade por essas 
doenças na população maranhense, a exemplo da Hanseníase, Meningites, 
Doenças Imunopreveníveis (Febre Amarela, Sarampo, Rubéola), dentre outras. 

Apesar desses avanços, permanecem grandes desafios como o controle 
da Dengue, Tuberculose, Leishmanioses, Raiva Humana, Doenças de 
Veiculação Hídrica e Alimentar (doenças diarréicas), Leptospirose, muitas das 
quais ligadas às condições de habitação e saneamento básico. 
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Tabela 56 – Principais produtos obtidos no Programa Vigilância 
Epidemiológica 

Programa 

 
Ação  Produto 

Unidade 
de 

medida 

Realização 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

 Vigilância 
Epidemiológica 

 Sistema de Vigilância e 
Controle de Doenças e 
Agravos Transmissíveis 

município 
atendido unidade 36 217 

 Sistema de Vigilância e 
Controle de Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis 

município 
atendido unidade 64 217 

 

Sangue e Hemoderivados 

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Maranhão é o único 
serviço de Hematologia no Estado, com abrangência nos 217 municípios, 
assegurando provisão de produtos hemoterápicos e hemoderivados a toda 
Rede de Saúde Pública e Privada do Estado. 

         Através do Programa Estadual de Sangue e Hemoderivados, foi possível 
obter os seguintes resultados: 73.831 doadores cadastrados, 144.096 bolsas 
de sangue processadas e 46.719 atendimentos ambulatoriais realizados, em 
2011, acumulando 186.253 atendimentos no período de vigência do PPA 
2008/2011. 

Tabela 57 – Principais produtos obtidos no Programa Estadual de Saúde e 
Hemoderivados 

Programa 
 

Ação  Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Programa Estadual 
de Saúde e 
Hemoderivados 

 Captação de 
Doadores 

doador 
cadastrado unidade 73.831 295.050 

 Processamento de 
Sangue 

bolsa de sangue 
processado unidade 144.096 585.688 

 Atendimento 
Ambulatorial Paciente Atendido unidade 46.719 186.253 

 

Saúde é Vida 

O novo modelo público de assistência à saúde que está sendo 
implantado no Maranhão por meio do Programa Saúde é Vida, garante 
uma rede interligada e capaz de resolver com eficiência e agilidade os 
problemas dos maranhenses que entrarem nas unidades de saúde estaduais. 

O novo modelo de assistência da saúde no Maranhão foi amplamente 
discutido e aprovado pela Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), que 
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definiu o perfil mínimo de cada município e a regionalização da saúde como 
primeiros passos para a concreta implantação desse processo revolucionário 
de atenção à saúde, buscando garantir atendimentos básicos nos municípios, 
dividindo o Estado em 19 regiões com atendimentos de média complexidade 
e macrorregionais com resolução de alta complexidade. 

O perfil mínimo municipal de atendimento de saúde abrange 
programas de hiperdia, hanseníase/tuberculose; imunização; prevenção do 
câncer do colo de útero e mama; controle de doenças transmissíveis e 
vigilância em saúde. Na rede de urgência e emergência cada município terá 
que manter em funcionamento hospitais com Serviço de Pronto Atendimento 
(SPA) 24 horas, nebulização, leitos de obstetrícia clínica; sala de 
procedimentos; consultórios médicos e sala de classificação de risco. Na rede 
materno infantil, devem ser oferecidas consultas e exames de pré-natal e um 
centro de parto normal.   

Na atenção secundária, os Municípios vão oferecer internação 
hospitalar clínica e obstetrícia; observação em clínica cirúrgica (somente em 
unidades habilitadas) e procedimentos ambulatoriais: exames ambulatoriais, 
Raio X, ultrassonografia e eletrocardiograma. 

Ainda como parte do Programa Saúde é Vida, foram inaugurados os 
hospitais de 20 leitos em Paulino Neves, Morros e Magalhães de 
Almeida, funcionando com SPA 24 horas, internações em clínica médica, 
obstetrícia e pediatria, além de serviços de apoio e diagnóstico (laboratório de 
análises clínicas e raio-X). 

Em São Luís, foi construído, inaugurado e entregue à população o 
Centro de Medicina Especializada (CEMESP), referência em atenção 
secundária para os pacientes acometidos por complicações decorrentes de 
diabetes e hipertensão; os andares reformados e equipados do Hospital 
Carlos Macieira; as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em parceria com 
o Ministério da Saúde: a do Anjo da Guarda, a do Araçagy, a de São José de 
Ribamar; a de Imperatriz, a de Coroatá e a do Parque Vitória; com recursos 
próprios do Estado: a da Cidade Operária e a do Vinhais; os centros cirúrgicos 
para procedimentos de média e alta complexidade dos Hospitais Tarquínio 
Lopes Filho (Geral) – neurocirurgias e cirurgias ortopédicas e Infantil Juvêncio 
Mattos – 13 Leitos de Unidades de Cuidados intermediários (UCI) e 13 Leitos 
de UTI Neonatal; e a nova sede da Farmácia Estadual de Medicamentos 
(FEME). 

O Programa Saúde é Vida mostrou a maturidade do Estado, em 
função das definições políticas do sistema de saúde que estão sendo 
implantados. A responsabilidade da construção desse sistema passa por 
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diversas etapas, das obras físicas à manutenção das unidades quando todos 
os hospitais regionais, estratégicos, passarão a ser da gestão estadual: os de 
50 leitos em Grajaú (inaugurado), Alto Alegre do Maranhão, Barreirinhas, 
Peritoró e Timbiras; os de 20 leitos em Morros, Paulino Neves e Santo Amaro; 
e todas as UPAs.  

É necessário enfatizar que o crescimento da rede estadual evita a 
instauração do caos na saúde pública de São Luís, considerando que hoje, 
70% dos atendimentos da capital estão na rede estadual.  

O Hospital Tarquínio Lopes Filho realiza, isoladamente, cerca de 700 
procedimentos cirúrgicos complexos e caros a cada mês. Foram criados 120 
novos leitos de UTI na rede estadual nos últimos dois anos. As UPA´s 
inauguradas estão em pleno atendimento e o serviço de alta complexidade 
estruturado na capital, pronto para atender com eficiência a população. 

Tabela 58 – Principais produtos obtidos no Programa Saúde é Vida 

 

Programa 
 

Ação  Produto Unidade de 
medida 

Realizado  
em 2011 

 Saúde é Vida 

Expansão da Rede 
Assistencial do SUS 

unidade de saúde 
construída unidade 11 

Reforma das Unidades de 
Saúde 

unidade de saúde 
reformada unidade 26 

 

 

  

                           UPA Cidade Operária (Inauguração)                                     Hospital de Morros (Inaugurado) 

            

 

 UTI Neonatal – Hospital Juvêncio Matos 

Centro Cirúrgico - Hospital Geral 

 

 

 

Centro Cirúrgico – Hospital Geral 
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3 – PROPOSTAS PARA 2012 

 Implantar 12 e ampliar 143 sistemas de abastecimento d’água; 

 Implantar 6 e ampliar 3 sistemas de Esgotamento Sanitário; 

 Elaborar 22 Projetos de abastecimento de água, esgoto e resíduo 
sólidos; 

 Ampliar e melhorar 143 sistemas de abastecimento D´água no 
estado; 

 Promover o acesso aos medicamentos do Componente 
Especializado e de Alto Custo para 170.000 pessoas; 

 Descentralizar as ações de Vigilância Sanitária e Vigilância 
Ambiental em 40 unidades; 

 Realizar inspeções em 2.600 estabelecimentos através da 
Vigilância Sanitária; 

 Atendimento de 565.438 pessoas com a implementação das 
Políticas de Atenção Integral à Saúde do Homem e da Pessoa 
Idosa; 

 Intensificar a Estratégia de Saúde da Família – PSF e Programa de 
Saúde Bucal nos 217 municípios, com inclusão de áreas de 
população ribeirinhas, quilombolas, indígenas e assentados; 

 Distribuir 32.677.690 litros de leite para crianças e gestantes com 
prioridade para grupos de risco; 

 Atender 1.548.418 pessoas com a implementação de Políticas de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança e Adolescentes; 

 Qualificar 3.230 profissionais, sendo 535 equipes de saúde da 
família, 375 equipes da saúde bucal e 2.320 agentes comunitários 
de saúde; 

 Implementar ações para prevenção e controle de HIV/AIDS e 
outras DST, através de capacitação de recursos humanos, visitas 
técnicas de supervisão, monitoramento e avaliação em 120 
municípios; 

 Acompanhar e avaliar sistematicamente 5 hospitais psiquiátricos 
que atendam  a demanda de saúde mental, crack, álcool e outras 
drogas no Estado; 

 Qualificar 1.140 profissionais visando a implantação e 
implementação de leitos psiquiátricos em Hospital Geral, em 
Consultório de Rua, Unidade de acolhimento transitório e do 
sistema penitenciário; 
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 Garantir o fornecimento, implantação e implementação do Plano 
de Trabalho e Avaliação (PTA) da Criança, do Adolescente e da 
Mulher para redução da mortalidade materna e infantil; 

 Prover apoio técnico às 19 Regionais de Saúde do Maranhão nas 
ações de prevenção e controle do câncer do colo de útero; 

 Implantar o Projeto Vida Láctea com captação municipal de leite 
materno, inclusive realizando teste rápido de HIV nas nutrizes que 
não o realizaram, autorizando-as a partir daí como doadoras de 
leite humano; 

 Implantar o Projeto Flor de Mãe, visando incentivar e acompanhar 
o aleitamento materno exclusivo, monitorando quantidade e 
qualidade das mamadas em todos os 217 municípios; 

 Atender a 41.625 pessoas, com ações de vigilância, prevenção e 
controle, sendo 425 com leishmaniose visceral, 19.200 com 
tuberculose e 22.000 com hanseníase; 

 Implantação de casa do meio do caminho nos 38 municípios 
prioritários críticos para mortalidade materna e infantil; 

 Promover incentivos técnicos aos municípios que atingirem as 
metas dos indicadores do pacto pela vida; 

 Beneficiar 2.400.000 pessoas, com a implantação e 
implementação de ações de controle de DST, HIV/AIDS/Hepatites 
e doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a distribuição de 
preservativos nos 217 municípios; 

 Estruturar 40 unidades com Sistema de Vigilância em Saúde e 
Atenção Básica em seus diversos níveis; 

 Contratualizar 41 estabelecimentos de saúde para atendimento 
aos usuários do SUS; 

 Prestar assistência ao tratamento fora do domicílio para 9.586 
pacientes do SUS; 

 Distribuir 2.604 kits imunobiológicos para prevenção e controle de 
doenças; 

 Elevar em 5% o número de doadores de sangue 
espontâneo/fidelizados/jovens e femininos; 

 Fortalecer a Hemorrede estadual com a distribuição de 5.467 
hemocomponentes na rede hospitalar; 

 Otimizar a produção de hemocomponentes nos Hemonúcleos, 
com a implantação de 2 Hemonúcleos e Unidades de Coleta; 

 Elevar o número de doadores cadastrado para 82.716 e promover 
o processamento de 162.028 bolsas de sangue; 
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 Viabilizar o atendimento para 52.960 pacientes; 

 Elevar, em 10%, o índice de fracionamento de sangue total nos 
Hemonúcleos; 

 Aperfeiçoar o banco de Dados do Hemocentro, extendendo-o a 
todas as unidades de hemoterapia do estado; 

 Implementação da política da pessoa com deficiência com 
atendimento a 108.000 usuários; 

 Atender 500.000 domicílios, através da Produção, Tratamento e 
Distribuição de Água potável; 

 Elaborar e implantar 12 projetos de Perfuração de Poços e 
Captação Superficial; 

 Atender a 11.048 usuários através da manutenção dos sistemas 
de Esgoto sanitário; 

 Ampliar e melhorar os Sistemas de Esgotamento Sanitário, 
Implantação dos Sistemas de esgoto Sanitário e Manutenção dos 
Sistemas de Esgoto através de: 

 Elaborar de 8 projetos de melhoria, ampliação e implantação de 
Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto com recursos do 
PAC 2 e MINCIDADES, nos municípios: Barra do Corda, 
Barreirinhas, Buriticupu, Imperatriz, Santa Inês, Projeto de 
Concepção da Produção da Grande São Luís, Bacabeira e 
Chapadinha;  

 Implantar de 9 sistemas de esgotamento sanitário em Itapecuru 
Mirim; Remanejamento da Adutora do Italuís - trecho do campo 
de Perizes; Davinopólis; Presidente Dutra; Senador La Roque; 
Governador Archer; Aldeias Altas; Barão de Grajaú, Matinha; 
Bacuri, com recursos do PAC 2 e MINCIDADES com 
contrapartida do Governo do Estado; e 

 Adquirir e implantar 135 mil hidrômetros de micromedição em 
São Luís. 

 

 

 

 

 
 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

O Estado do Maranhão possui, atualmente, uma população calculada 
em 6.574.789 habitantes, sendo 1.948.505 em idade escolar.  

EDUCAÇÃO  
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O efetivo populacional do Estado apresentou um aumento de 16,25% 
no período de 2000 a 2010. Neste intervalo de tempo a taxa de 
analfabetismo registrou um decréscimo de 9,1%, passando de 28,4% para 
19,31% entre as pessoas com idade acima de 15 anos. O alcance desse 
resultado é decorrente do esforço do Estado, por meio da SEDUC, mediante 
programa educacionais direcionados para o enfrentamento dessa questão e, 
alcance dessa redução constatada pelo IBGE no Censo demográfico de 2010. 

O Maranhão vem galgando estágios crescentes em suas atividades 
econômicas e sociais, onde é possível constatar um leque de oportunidades 
de investimentos produtivos e que alimentam a perspectiva de elaboração de 
cenários focados no desenvolvimento econômico a médio prazo, 
contemplando indicadores econômicos e sociais que reflitam a expansão 
constante do emprego e da renda e, principalmente, a redução das 
desigualdades ainda bastante acentuadas. 

Esforços igualmente concentrados, e com o mesmo foco, foram 
registrados no Censo Escolar, através de dados obtidos em programas 
educacionais como o EJA – Educação de Jovens e Adultos fazendo com que, 
em 2011, se efetivassem 12.661 matrículas no Ensino Fundamental, e 28.025 
no Ensino Médio, considerando os ensinos presencial e semi-presencial.  
Outros cursos, como o Brasil Alfabetizado, e o Exame Nacional, para 
certificação de competências de Jovens e Adultos, receberam também atenção 
especial e conduziram à redução das taxas de repetência e evasão escolar. 

Quanto à política de universalização da educação básica, mantivemos 
o Estado próximo da escala de pleno atendimento a população de 7 a 14 
anos de idade. Nesse sentido o sistema educacional registrou em 2011, um 
total de 1.215.287 matrículas no ensino fundamental, nas redes estadual e 
municipal, enquanto que, no ensino médio, as matrículas alcançaram 
283.099. Desse total, 96,4% foram de responsabilidade da rede pública 
estadual. Acrescente-se a estes números o atendimento às escolas e entidades 
filantrópicas, em que a SEDUC proporcionou benefícios a 2.237 escolas. 

A educação é parte essencial desse processo de mudanças, 
contribuindo para a melhoria da qualidade do capital humano maranhense, 
assim como para ampliar as oportunidades de acesso aos mercados de 
trabalho e de consumo. 

Sob esses pressupostos, configurou-se uma política educacional 
voltada para ampliar as oportunidades de acesso a todas as formas e níveis 
de educação, e para promover o fortalecimento da cidadania, o que se 
expressa nos valores institucionais aqui apresentados. 
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A política de Educação Especial desenvolvida pela SEDUC trouxe 
mudanças que permitiram uma maior valorização das diferenças, atendendo 
às necessidades educacionais de cada aluno, fundamentando a educação na 
perspectiva da integração.  

Com o mesmo propósito de inclusão social, a SEDUC se preocupou 
com a efetivação de políticas educacionais voltadas para a valorização da 
diversidade sociocultural no espaço escolar, direcionando ações para as 
populações das áreas remanescentes de quilombos e para a população 
indígena do Estado do Maranhão, ampliando significativamente a oferta de 
vagas.  

Não se pode deixar de destacar a valorização do profissional da 
educação. Sem eles a escola não se completa, sem condições básicas não há 
incentivo. Mérito, concurso público, formação e atualização contínua 
compõem as políticas educacionais do Estado do Maranhão, por que são 
indispensáveis para a melhoria dos indicadores educacionais e sociais, de um 
modo geral. 

A Secretaria de Estado da Educação tem por finalidade formular, 
implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar 
políticas públicas, programas, projetos e ações de educação básica, primando 
pela universalização do acesso à escola e pela melhoria da qualidade do 
ensino. Nesse contexto, as Políticas Educacionais foram desenvolvidas através 
das ações constantes no PPA 2008/2011, estruturadas em 04 programas, a 
saber:  

 Valorização dos Profissionais da Educação; 
 Expansão e Melhoria do Ensino; 
 Expansão e Melhoria da Rede Física; 
 Gestão de Políticas Educacionais. 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Buscando a consecução das políticas educacionais, durante o exercício 
de 2011, o Governo do Estado, por meio da SEDUC, realizou importantes 
conquistas, para a educação maranhense, tanto do ponto de vista do corpo 
docente, quanto do processo de ensino e aprendizagem no geral, o que, em 
última instância, acaba refletindo na melhoria dos indicadores setoriais 
levantados pela Secretaria e pelo MEC/IDEB. 

As principais realizações e resultados obtidos em 2011, na execução 
das ações governamentais, estão especificados nas Tabelas 59, 60 e 61. 
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Tabela 59 – Produtos obtidos pelo programa Gestão de Políticas Educacionais 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Gestão de Políticas 
Educacionais 

Apoio às Escolas e Entidades 
Filantrópicas escola beneficiada unidade 746 

Fonte: SISPCA 

No programa Gestão de Políticas Educacionais, a ação Apoio às 
Escolas e Entidade Filantrópicas, visa garantir suporte técnico e financeiro às 
escolas da rede oficial de ensino e entidades filantrópicas sem fins lucrativos, 
envolvidas com trabalhos educacionais. Foram apoiadas por esta ação, 746 
escolas em 2011. 

Outra preocupação da SEDUC diz respeito à valorização dos 
profissionais da educação. Em 2011, foram empossados 1.197 professores 
aprovados no concurso público de 2009, além de serem contratados 10.000 
docentes de modo a equacionar a demanda reprimida desses profissionais 
nas escolas. Nesse ponto, verificamos que foram capacitados em 201, ao 
longo do PPA 2008/2011, o contingente de 16.548 servidores capacitados. 

Tabela 60 – Produtos obtidos pelo Programa Expansão e Melhoria do Ensino 

Programa Ação Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Expansão e 
Melhoria do 
Ensino 

Assistência Alimentar aluno  
assistido unidade 480.401 1.632.865 

Apoio e Desenvolvimento 
da Gestão Escolar 

escola 
assistida unidade 715 2.044 

Transporte Escolar aluno 
assistido unidade 38.229 94.666 

Apoio à Educação no Indígena indígena 
matriculado unidade 13.323 * 

Apoio à Educação no Campo aluno 
matriculado unidade 3.990 * 

Apoio à Educação Especial aluno 
matriculado unidade 857 * 

Apoio à Alfabetização pessoa 
alfabetizada unidade 692 * 

Fonte: SEDUC - * não informado 

Focada nos processos de inclusão social, à SEDUC deu seguimento em 
2011, à realização de 13.323 matrículas de alunos indígenas, com 
abrangência total a 41 associações indígenas no Maranhão, assim como a 
matrícula de 3.990 alunos em Educação no Campo, com amplo atendimento 
à população rural maranhense e efetivação de 857 matrículas em Educação 
Especial e 692 com apoio ao analfabetismo. 

Ainda como suporte ao processo de ensino-aprendizagem, há que se 
registrar o apoio às ações de transporte escolar, com as quais se beneficiaram 
38.229 alunos. Na mesma linha de apoio, a SEDUC procurou beneficiar 
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480.401 alunos com o fornecimento de alimentação escolar, superando em 
97,8% o quantitativo inicialmente programado. 

Tabela 61 - Produtos obtidos pelo Programa Expansão e Melhoria da Rede Física 

Programa Ação Produto Unidade 
de medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Expansão e 
Melhoria da 
Rede Física 

Expansão e 
Melhoria da Infra-
Estrutura Física 

ambiente 
construído, 
reformado, 

adaptado e/ou 
ampliado 

   unidade 411 2.668 

Aquisição de 
Equipamentos e 
Materiais 
Permanentes 

ambiente 
equipado 

  unidade 1.265 2.562 

Fonte: SEDUC 

 
 

Como suporte à efetivação das políticas em 2011, a SEDUC dedicou 
particular atenção à área de infraestrutura física das escolas. Nesse sentido, 
promoveu-se a construção de 30 novas escolas, reforma de 42 unidades 
escolares, bem como de 04 bibliotecas “Farol da Educação”, contribuindo 
para a ampliação do acesso aos ambientes de leitura e pesquisa. Aplicaram-
se mais de R$ 63 milhões no programa de Expansão e Melhoria do Ensino na 
aquisição de equipamentos e material permanente para o sistema 
educacional, totalizando em 1.265 ambientes. Também houve expansão e 
melhoria da infraestrutura física de 411 unidades escolares entre construídos, 
reformados adaptados e/ou equipados. 

 

 

 

 

 

 

   
Alunos – Ensino Fundamental 

 

Alunos – Ensino Médio 

 

Escola inaugurada - Vila Nova 
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3 – PROPOSTAS PARA 2012 

Os resultados alcançados em 2011 motivam toda a equipe da 
Secretaria de Estado da Educação para multiplicarem suas competências e 
habilidades, em 2012, na execução de ações, capazes de promover as 
mudanças de qualidade no sistema e nos indicadores de educação, 
contribuindo, assim, de modo efetivo, para as transformações pelas quais 
passa o Maranhão. 

Foram remodelados e criados novos programas para o PPA 2012/2015, 
visando alcançar as seguintes metas: 

 Reduzir o índice do analfabetismo de 20,9 % para 16,9%, em 
2012; 

 Alfabetizar 208.866 alunos, sendo 108.866 matriculados na 
educação básica e 100.000 entre os demais jovens, adultos e 
idosos da comunidade, em parceria com organizações 
governamentais e não governamentais; 

 Aumentar a taxa de atendimento escolar da população de 7 a 14 
anos, de 94,40% em 2011 para 95,80% em 2012; 

 Elevar a taxa de atendimento escolar da população de 15 a 17 
anos, no ensino médio de 84,50% para 87,10%; 

 Beneficiar 61.075 alunos com transporte escolar, sendo 1.075 
diretamente e 60.000 através de convênio com as prefeituras 
municipais; 

 Construir 138 salas de aula e  equipar 88, diretamente pelo 
Estado e através de convênio com prefeituras municipais; 

 Assistir 7.726 alunos com implementação das ações pedagógicas 
e educacionais; 

 Reduzir a taxa de abandono no ensino fundamental da rede 
estadual, de 3,9% em 2011 para 2,9% em 2012; 

 Reduzir a taxa de abandono no ensino médio da rede estadual, de 
15,8% em 2011 para 13,1% em 2012; 

 Prestar assistência à 2.852 escolas no desenvolvimento da gestão 
escolar; 

 Beneficiar 380 escolas existentes com novos equipamentos; 
 Garantir a manutenção de 1.426 escolas estaduais existentes na 

capital e no interior do Estado; 
 Qualificar 1.008 alunos com cursos profissionalizantes através do 

CINTRA; 
 Capacitar 530 servidores do CINTRA; 
 Reduzir a taxa de reprovação no ensino médio da rede estadual 

de 9,0% em 2011 para 6,8% em 2012; 
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 Ampliar a taxa de aprovação no ensino médio da rede estadual de 
75,2% em 2011 para 81,4% em 2012; 

 Beneficiar 245.000 alunos com assistência alimentar da rede 
pública estadual e municipal; 

 Prestar assistência a 36.000 alunos da rede pública de ensino 
estadual e municipal com a  correção de fluxo escolar; 

 Capacitar 8.750 professores e servidores com a formação 
profissional inicial e continuada; 

 Prestar assistência “in loco” à 600 escolas com o desenvolvimento 
de práticas pedagógicas. 
 
 

 
 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

As diretrizes do Programa de Governo do Maranhão colocam a 
questão cultural como estratégica na construção de uma agenda de 
desenvolvimento para o Estado. A Secretaria de Estado da Cultura – SECMA 
tem como missão formular e executar políticas públicas fundamentadas em 
princípios éticos e democráticos, promovendo o fomento, a valorização, a 
preservação, o registro e a difusão dos bens e serviços culturais, de modo a 
fortalecer a cidadania e a identidade maranhense, atendendo aos 
compromissos pactuados com a população. É uma determinação de Governo 
que se desenvolva uma Política Cultural para todo o Maranhão, de modo a 
promover a integração dos municípios ao Sistema Estadual da Cultura de 
forma participativa e autônoma, em consonância com o programa 
desenvolvido pelo Governo Federal. 

Em busca da eficácia na formulação e execução dessas políticas 
culturais, a SECMA tem se defrontado com grandes desafios, a saber: a 
ampliação e adequação orçamentária, compatibilizando o planejamento e a 
execução das atividades, considerando o contexto sócio-cultural, político e 
econômico; a reestruturação física, organizacional e funcional da própria 
Secretaria com a descentralização político-administrativa; a implantação do 
Sistema Estadual de Cultura a partir da articulação dos Sistemas Municipais de 
Cultura; a inclusão da cultura na Agenda de Desenvolvimento do Estado com 
ações transversais com a educação, o turismo, a saúde, o meio ambiente, os 
esportes, os direitos humanos e outras; a construção de um sistema de 
comunicação interna e externa eficaz que promova o diálogo com a sociedade, 
democratize o acesso da população aos meios de comunicação, difundindo as 
políticas públicas de cultura; a preservação e dinamização do patrimônio 

CULTURA 

 



 

 
 

Governo do Estado  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

  
P

á
g
in

a
  
1
1

9
 

Mensagem da Governadora à Assembleia Legislativa 

 
 

material e imaterial garantindo a participação e o acesso da população aos 
bens e serviços culturais. 

Para superar esses desafios foi necessário estabelecer uma estratégia 
de ação organizada com base nos princípios de respeito à diversidade 
cultural, a participação popular, a igualdade e a inclusão, efetividade e 
eficiência. Assim, orientada por suas diretrizes, missão e desafios 
identificados, a SECMA definiu sua política a partir dos seguintes programas 
finalísticos: 

 Produção e Difusão Cultural; e 

 Maranhão Patrimônio Cultural. 
 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

O Programa Produção e Difusão Cultural tem por finalidade difundir a 
cultura em todos os seus segmentos artístico-culturais buscando suprir a 
ausência de uma política de produção e difusão cultural que crie condições 
aos produtores culturais maranhenses produzir e fazer circular suas produções 
e que aproxime artistas e público consumidor. Todo esse esforço busca o 
fortalecimento das cadeias produtivas na área da arte e da cultura, bem como 
a ampliação e fortalecimento do mercado cultural e democratização do 
acesso da população aos bens e serviços culturais. O programa concluiu um 
ciclo de realizações significativas, através dos projetos de grande porte e da 
promoção de fóruns regionais, como mostra a Tabela 60.  

Tabela 62 - Produtos obtidos no Programa Produção e Difusão Cultural 
 

 
Programa  

Ação Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizado  
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

 
 

Produção e 
Difusão 
Cultural 

Fomento às atividades 
artístico-culturais evento apoiado unidade 284 1.078 

Municipalização da 
cultura 

ação cultural 
municipalizada unidade 25 122 
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Festa Popular – Brincantes de Bumba-Meu-Boi no São João 

 

 
Festa Popular – Brincantes no Carnaval no Centro Histórico 

 

Na ação Fomento às Atividades Artístico-Culturais foram apoiados 
284 eventos de caráter artístico-culturais propostos pela comunidade, tendo 
em vista o calendário cultural do estado, tais como: Carnaval, Festa do 
Divino, Festas Juninas, Festejos Religiosos e Festejos Natalinos. No Carnaval, 
foram apoiados 300 grupos artísticos e culturais e realizadas 1.548 
apresentações, nas festividades do “Divino Maranhão, foram 170 festeiros, 
abrangendo 26 municípios maranhenses. A programação do “São João do 
Maranhão” contou com 657 agremiações artísticas e culturais e 2.279 
apresentações. No segmento religioso foram apoiados, entre outros, os 
festejos do Círio de Nazaré no Cohatrac. 

Quanto à Municipalização da Cultura, a SECMA realizou quatro 
Fóruns Regionais de Cultura em municípios das cinco mesorregiões 
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maranhenses com a presença de representantes de 69 municípios, 305 
participantes ao todo, objetivando a renovação do Conselho Estadual de 
Cultura – CONSEC. O ponto alto dessa atividade foi a realização do Fórum 
Estadual de Cultura, com a eleição de 16 novos conselheiros. Faz parte dessa 
ação, ainda, o Programa Mais Cultura, lançado pelo Governo Federal em 
2007, que inclui a cultura na agenda sócio-política estratégica do Estado para 
redução da pobreza e da desigualdade social e o Monitoramento dos Pontos 
de Cultura conveniados em duas etapas: a de Implementação, com 
indicadores próprios para melhor consolidar as ações dos Pontos de Cultura e 
o monitoramento de processo que engloba o monitoramento inicial e a 
execução das ações propriamente ditas nos referidos Pontos de Cultura, 
incluindo registro de imagens e depoimentos para compor o acervo digital do 
Programa. 

A implementação do Programa Maranhão Patrimônio Cultural busca o 
fortalecimento do patrimônio material e imaterial do Estado assegurando o 
direito à memória, à identidade, à crítica e à diversidade. Ainda que o 
fortalecimento do patrimônio exija grande esforço do Estado para que seja 
efetivo, em face da necessidade de realização de obras de infraestrutura em 
áreas protegidas, o setor tem conseguido fazer o acompanhamento técnico 
das áreas tombadas pelo Patrimônio Estadual. Os principais resultados desse 
programa são apresentados na Tabela 63.  

Tabela 63 – Resultado do Programa Maranhão Patrimônio Cultural 

 
Programa Ação Produto Unidade 

de medida 
Realizado  
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Maranhão 
Patrimônio 
Cultural 

Restauração e 
Conservação de 
Bens Culturais 
Móveis e Imóveis 

acervo cultural 
recuperado unidade 05 19 

Estudos e Prospecção 
Arqueológica 

Sítio arqueológico 
resgatado unidade 05 17 

Fonte: SECMA/SISPCA 

A ação Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis e 
Imóveis objetiva recuperar e preservar o acervo móvel e imóvel do Estado, 
mapeando o seu território e contribuindo para o desenvolvimento cultural e 
fortalecimento da identidade maranhense. Dentro desta ação foram 
realizados reparos em quatro imóveis da Secretaria de Estado da Cultura, 
tombados pelo Patrimônio Estadual, a saber: o prédio sede da SECMA, a Casa 
de Nhozinho, a Cafua das Mercês e a Casa de Cultura Josué Montello. Por 
ordem judicial, foram feitas obras de reforma em um casarão da Rua do Sol, 
que não pertence ao Governo do Estado cujo desabamento era iminente. 
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Além disso, foram realizadas as seguintes atividades: Vistoria no 
Centro Histórico de São Luís para identificação de publicidade irregular em 
imóveis tombados, perfazendo um total de 1.013 edificações levantadas; 
Identificação e catalogação de bens culturais e arquitetônicos (material e 
imaterial) dos municípios de Arari, São Raimundo das Mangabeiras, Pinheiro, 
Riachão, Imperatriz, Carolina e Grajaú; e Pesquisa histórica nos municípios de 
Arari, Pinheiro, São Raimundo das Mangabeiras, Riachão, Balsas, Mirador, 
Imperatriz, Monção, Montes Altos, Pastos Bons, Urbano Santos, São João dos 
Patos, São Benedito do Rio Preto e Turiaçu. 

Na ação Estudos e Prospecção Arqueológica, os esforços 
concentraram-se em visitas técnicas para realização de levantamento, coleta 
de fósseis e prospecção arqueológica em áreas com potencial arqueológico 
no estado. Foram realizadas cinco pesquisas para levantar o potencial 
arqueológico nos municípios de Cururupu e Grajaú. Em São Vicente de Férrer 
foi efetuada prospecção arqueológica e coleta de materiais fósseis na Ilha do 
Cajual, no percurso do Rio Itapecuru e no percurso de Timbiras a 
Cantanhede. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

Com a elaboração do Plano Plurianual 2012-2015, os programas 
finalísticos da Secretaria de Estado da Cultura foram reformulados e 
adequados a um novo enfoque, em busca não só da preservação do 
patrimônio material e imaterial, como também do fortalecimento do mercado 
cultural maranhense, visando alcançar as seguintes metas em 2012: 

 Restaurar e conservar 01 imóvel; 

 Realizar 02 Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas, 
Paleontológicas e Etnológicas; 

 Fiscalizar 5.400 bens culturais; 

 Elaborar 04 Projetos de Restauração e Conservação de Bens 
Imóveis; 

  Dinamizar 30 atividades do Patrimônio Cultural; 

  Instalar 25% do Museu da Imagem e do Som; 

 Atender 74.930 pessoas, através do funcionamento das unidades 
administrativas da SECMA, tais como: museus, centro de pesquisa, 
bibliotecas, arquivo e casa de cultura; 

 Apoiar 107 projetos de atividades Artísticos-Culturais, Planos 
Literários, Fonográficos e apoio a produção; 



 

 
 

Governo do Estado  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

  
P

á
g
in

a
  
1
2

3
 

Mensagem da Governadora à Assembleia Legislativa 

 
 

 Capacitar 150 pessoas envolvendo artistas, técnicos, produtores e 
empreendedores culturais; 

 Instalar 02 Centros Regionais de Cultura no interior do estado; 

 Celebrar 10 eventos em comemoração aos 400 Anos de São Luís; 

 Atender 1.500.000 pessoas através de Ação e Difusão e de 
Cultura Popular; 

 Atender 44.500 pessoas através da Escola de Música e Centros de 
Criatividade; 

 Atender 110.000 mil pessoas através dos Teatros João do Vale, 
Artur Azevedo e do Centro de Artes Cênicas. 
 

 

 
 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEDEL tem como área de 
atuação o esporte, em suas manifestações de educação, de rendimento e de 
lazer, como elemento de transformação do homem no mundo 
contemporâneo, utilizando-as como instrumentos de desenvolvimento social. 

Sua missão é conduzir políticas públicas de Estado que possibilitem o 
desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao esporte e ao lazer. 

Considera-se, portanto, como essencial, à luz das diretrizes gerais do 
Governo no PPA, destacar-se especial atenção às políticas públicas de 
Educação, Saúde, Cultura, Esportes e Lazer, considerando-as como os cinco 
pressupostos básicos que podem acelerar o processo de aprimoramento 
intelectual das pessoas e, por essa via, promover a redistribuição de renda 
através da participação do maranhense qualificado nos quadros profissionais 
de média e alta renda das empresas em instalação no Maranhão. 

Sendo função precípua constitucional e ética do Estado fomentar e 
oportunizar a prática de atividades desportivas, nas suas várias manifestações, 
como direito de todos, deve-se dar especial atenção às políticas de Esportes e 
Lazer, mormente em função das grandes oportunidades e desafios que o 
Brasil e os Estados terão, como anfitriões da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos 
Jogos Olímpicos COI RIO 2016, os maiores eventos esportivos da história da 
Humanidade. O Maranhão pode e deve aproveitar esse cenário favorável que 
se desenha para o esporte, dada a possibilidade de se captar recursos 
federais e promover as PPP´s (Parcerias Público-Privadas), que só trarão 
melhorias para o esporte maranhense. 

ESPORTE E LAZER 
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A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer celebrou parcerias e 
realizou atividades envolvendo 80 municípios, 120 instituições e entidades, 
atendendo 110.000 beneficiários, possibilitando a melhoria de qualidade de 
vida e oportunizando práticas até então inalcançáveis para uma parcela da 
população maranhense.  

Entre os principais programas finalísticos da SEDEL, destacam-se: 

 Excelência no Esporte; e 

 É Hora de Lazer. 
 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

As realizações da Secretaria em 2011, representaram um marco na 
gestão, haja vista sua contribuição na estruturação deste segmento primordial 
no desenvolvimento social do nosso Estado. A Tabela 64 apresenta um 
resumo das realizações do Programa Excelência no Esporte. 

Tabela 64 – Resultado do Programa Excelência no Esporte em 2011 

 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida Realizado em 2011 

Excelência no Esporte 

Promoção e 
Apoio ao 
Desporto 
Educacional 

aluno atendido unidade 50.000 

Apoio às 
Federação e 
Ligas Esportivas 

atleta atendido unidade 6.620 

 Fonte: SISPCA 

No tocante à ação Promoção e Apoio ao Desporto Educacional, foram 
realizadas várias atividades na área de esporte e lazer no ano de 2011, entre 
elas podemos destacar os XXXIX JEMs 2011, que obteve um recorde em 
alunos/atletas participantes, 50.000 alunos/atletas de todo Estado do 
Maranhão. Ao longo da vigência do PPA 2008/2011, foram atendidos 
173.389 alunos, significando um acréscimo na taxa de alunos inscritos de 
4,3% em 2008 para 5,5% em 2011. 

Outra grande conquista decorrente do apoio concreto dado ao 
esporte maranhense, foi o ótimo desempenho nas Olimpíadas Escolares – 
categoria infanto (12 a 14 anos), realizada em João Pessoa/PB. O Governo do 
Estado, através da ação de apoio às Federações e Ligas Esportivas, enviou a 
maior delegação infantil do Maranhão para participar da competição: sendo 
6.620 atletas e 08 integrantes de comissão técnica (um chefe de delegação, 
três oficiais, dois fisioterapeutas e um jornalista). Cada membro da delegação 
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recebeu da SEDEL um kit com bolsa, agasalho, calça, bermuda e camisa. O 
resultado não poderia ser diferente, 08 medalhas, sendo 03 de ouro, 04 de 
prata e 01 de bronze. 

O Governo do Estado contribuiu maciçamente para colocar o nome 
do Maranhão no cenário nacional e internacional do esporte. A grande 
estratégia foi a criação do “Maranhão Basquete” com apoio do Governo do 
Estado, time que representará nosso Estado na Liga Nacional de Basquetebol 
Feminino em 2012, dando total visibilidade nacional e internacional ao nosso 
esporte. Vale ressaltar que somos o único representante da região norte-
nordeste nesta competição. 

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer estabeleceu parcerias e 
realizou atividades envolvendo 80 municípios, 120 instituições e entidades, 
atendendo 110.000 beneficiários, possibilitando a melhoria da qualidade de 
vida e oportunizando práticas até então inalcançáveis para uma parcela da 
população maranhense. 

No tocante à melhoria da Gestão, houve avanços no sentido de maior 
democratização dos Jogos Escolares Maranhenses – JEMs; melhoria dos 
instrumentos de gestão da SEDEL; melhoria da infraestrutura esportiva e 
recreativa do Maranhão; e ampliação das ações de esporte e lazer nos 
municípios do Estado. 

 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

Para 2012, a SEDEL vislumbra várias realizações em virtude de um 
cenário favorável para o esporte, uma vez que teremos no Brasil, em 2014, a 
Copa do Mundo de Futebol, as Olimpíadas em 2016 e, para completar São 
Luís comemorará 400 anos de fundação. Tem-se nova visão para os Projetos 
de Iniciação Esportiva e nesse contexto destacam-se as principais metas a 
serem alcançadas em 2012: 

Abertura dos Jogos Escolares – JEMs 

 
Competição  – JEMs 
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 Apoiar 30 atletas maranhenses com bolsas; 

 Manter 19 espaços esportivos; 

 Atender 4.500 atletas através da ação de apoio as federações e 
ligas esportivas; 

 Atender 46.000 alunos da rede de ensino, através da ação de 
promoção e apoio ao desporto educacional, principalmente com o 
redesenho dos Jogos Escolares Maranhenses – JEMs, para 
abranger 80 municípios, e realização de jogos abertos do 
Maranhão; 

 Construir, ampliar, reformar e modernizar 04 unidades esportivas, 
inclusive  a reforma do complexo Castelão, abrangendo  a 
reforma do estádio Castelão, da pista de atletismo, do Parque 
Aquático e do Castelinho e os Ginásios Costa Rodrigues e Rubens 
Goulart e praças da juventude; 

 Atender 20.000 pessoas através da ação Promoção e Realização 
de Atividades de Lazer; 

 Apoiar 27.000 pessoas em eventos de lazer comunitários através 
do Viva Maranhão, abrangendo 20 municípios. 

 

 

 

 
 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – 
SECID, foi criada através da Medida Provisória nº 048, de 23 de abril de 
2009, que a ela atribuiu planejar, executar e coordenar as políticas públicas 
das áreas de habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana, em  
articulação com os municípios, visando o desenvolvimento  sustentável do 
Estado. 

O Decreto nº 27.226, de 03 de janeiro de 2011, reformulou a 
estrutura organizacional da SECID, com a finalidade de torná-la mais 
dinâmica e atuante, mediante a adoção de políticas públicas, acompanhadas 
de soluções técnicas e jurídicas, que aumentem a oferta de moradias, 
erradiquem a miséria e promovam a fixação do homem em condições dignas, 
de forma sustentável, eliminando as ocupações irregulares e de risco, por se 
tratar de direito constitucionalmente assegurado, como o trabalho, o lazer, a 
educação e a saúde.           

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 
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O Maranhão é um dos Estados com maior déficit no setor 
habitacional, com carência na ordem de 550.000 unidades (dezembro/2010) 
e elevado número de ocupações irregulares, em precárias condições 
sanitárias e de urbanização. Segundo, dados do IBGE, o Baixo Coroadinho é 
o 4º maior assentamento (favela) no Brasil. 

O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS-MA, 
elaborado durante o ano de 2011 e com horizonte de ação no período 2012-
2023, pretende reduzir em 60% nosso déficit habitacional, atuando para isso, 
precipuamente, na produção de unidades habitacionais, auto-promoção 
assistida, lotes urbanizados e kits sanitários, urbanização integrada de 
assentamentos precários, regularização fundiária, modernização da gestão 
estadual e apoio aos planos e programas municipais.   

Com orçamento total de R$ 8,8 milhões, o PEHIS-MA prevê aportes 
periódicos e sistemáticos da União, Estado e Municípios, como condição de 
continuidade de suas ações. Para assegurar o fluxo de recursos por parte do 
Governo do Estado e em consonância com as exigências do Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social – SNHIS, avalia-se instituir, através de lei 
estadual, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS que 
concentrará todos os recursos públicos e privados para execução da política 
habitacional do Maranhão. 

A SECID vem promovendo o desenvolvimento regional sustentável do 
Estado por intermédio das ações estruturadas em 2 Programas: 

 Habitação Cidadã; 

 Gestão de Políticas Públicas de Desenvolvimento das Cidades. 
 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Com a finalidade reduzir o déficit habitacional da população de baixa 
renda do Maranhão, a SEDIC realizou suas ações priorizando o favorecimento 
de famílias desprovidas de habitação condizente com o seu direito e 
moradores de áreas sem urbanização e saneamento. 

As principais realizações e resultados obtidos em 2011, na execução 
por programa e produtos das ações governamentais, estão especificados na 
Tabela 65. 
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Tabela 65 - Produtos obtidos no Programa Habitação Cidadã / 2011 

Programa Ação Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Habitação 
Cidadã 

Construção de Casa na 
área Urbana casa construída unidade 7.582 11.600 

Melhoramento de Casa 
na área Urbana casa beneficiada unidade 2.711 2.732 

 

Na ação Construção de Casa na Área Urbana foram construídas 
7.582 unidades, beneficiando as famílias. Desse total, 512 são apartamentos, 
sendo 288 no Residencial Rio Anil - Camboa e 224 no Residencial Rio Anil 
Monte Castelo. 

Ainda em 2011, foram realizadas melhorias em 2.711 casas na área 
urbana, beneficiando essas famílias. 

Tabela 66 – Produtos obtidos por Programa Gestão de Políticas Públicas de 
Desenvolvimento das Cidades 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Gestão de Políticas Públicas  de 
Desenvolvimento das Cidades 

Desenvolvimento das 
Cidades 

cidade 
atendida unidade 72 

*Não existe informação anterior 

Neste programa, as atividades envolveram diversas realizações, tais 

como:  

 Conclusão de 1,3 km da ponte que margeia o lado esquerdo do 
Rio Anil, ligando a Avenida dos Franceses à Bandeira Tribuzzi (IV 
Centenário); 

 Realização de curso de capacitação para 200 servidores e 08 
Seminários do Conselhos das Cidades, com a participação de 72 
municípios; 

 Na área de regularização fundiária foram efetivados 435 títulos e 
efetuadas 47 indenizações, nos bairros da Alemanha, Liberdade e 
Camboa. 
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No que se refere a Alojamento Provisório, atualmente 73 famílias 
foram contempladas, recebendo o benefício de aluguel social de R$ 250,00 
cada. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

Para alcançar os objetivos do Governo do Estado, a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento e Urbanismo das Cidades, através do programa 
de Habitação e Urbanismo, possui as seguintes metas a cumprir em 2012: 

 Disponibilizar/adequar 2.700 moradias, com equipamentos sociais 
associados; 

 Urbanizar e regularizar 800 áreas  fundiárias na capital e no 
interior; 

 Implantar e melhorar 200 sistemas de Saneamento Ambiental; 

 Melhorar a mobilidade e acessibilidade em 7 cidades; 

 Implantar Gestão Urbana participativa em 10 municípios; 

 Realizar 8 cursos de capacitação em Desenvolvimento Urbano; 

 Elaborar 2 projetos de Habitação e Urbanismo; 

 Integrar 20 municípios à Gestão do Conselho das Cidades – 
CONCIDADES; 

Conclusão 1,3 km - Ponte Rio Anil  (IV Centenário) 
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 Realizar Pesquisas e Diagnósticos Urbanos Participativos; 

 Concluir a Avenida do IV Centenário. 

 

 

 

1 – POLÍTICA SETORIAL 
 

A Economia maranhense caminha para uma nova era. O Estado 
percorre o caminho para o desenvolvimento, vive um momento de 
transformação do seu mercado de trabalho, decorrente da explosão de 
investimentos estimados em mais de R$ 100 bilhões de reais, entre públicos e 
privados, atraindo para o nosso Estado a instalação de grandes projetos, com 
a vinda nos próximos 5 anos de uma refinaria, siderúrgicas, fábricas, usinas, 
minerações, portos, estradas, além do fortalecimento de outros setores da 
economia, como a construção civil e serviços, promovendo impactos 
substanciais sobre o comportamento da economia e do mercado de trabalho,  
propiciando a abertura de novas oportunidades aos cidadãos maranhenses, 
com a geração de empregos, distribuição de renda e melhoria da qualidade 
de vida da nossa população.  

Sabe-se que a ampliação das oportunidades de trabalho, a expansão 
do emprego e a melhoria da qualidade de vida dos maranhenses dependem 
fundamentalmente do crescimento e modernização da economia do país, 
promovidos a partir das macro políticas econômicas, que condicionam e 
orientam o desenvolvimento nacional. Entretanto são absolutamente 
necessárias as ações locais e específicas para particularizar os benefícios das 
ações maiores e viabilizar a participação dos trabalhadores como promotores 
e beneficiários do desenvolvimento. 

Nosso grande desafio está entre a demanda e a oferta de mão de 
obra qualificada, ou seja, é ter no mercado de trabalho, mão de obra 
qualificada para atender à demanda de empregos que irão surgir pelos novos 
empreendimentos instalados e em implantação, e possibilitar que estes postos 
de trabalho, que serão gerados, sejam ocupados efetivamente por residentes 
do Maranhão. 

É nesse contexto que o Governo do Estado, através da Secretaria de 
Estado do Trabalho e Economia Solidária- SETRES, implementa suas 
ações programáticas, a saber: Qualificação Profissional, Intermediação de 
Mão de Obra e incentivo à geração de renda, através das ações da Economia 
Solidária, visando instrumentalizar o trabalhador maranhense, para engajar-

TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 



 

 
 

Governo do Estado  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

  
P

á
g
in

a
  
1
3

1
 

Mensagem da Governadora à Assembleia Legislativa 

 
 

se favoravelmente ao mercado de trabalho e integrar-se efetivamente na 
promoção do desenvolvimento econômico, social, político e sustentável do 
nosso Estado. 

A SETRES tem como missão, desenvolver as Políticas de Geração de 
Trabalho, Renda e Economia Solidária no Maranhão e contribuir para o 
alcance dos objetivos do Governo do Estado, por intermédio das ações 
estruturadas em 2 Programas Finalísticos, a seguir especificados:  

 Qualificação e Promoção do Trabalho; e 

  Economia Solidária. 
 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

O ano de 2011 marcou o início de uma nova década de 
investimentos, de prosperidade e distribuição de renda para o Maranhão. Os 
reflexos dessas mudanças já são visíveis na geração de empregos. 

Na perspectiva de contribuir para a construção de uma nova realidade 
para o Maranhão, com vistas a atenuar a gravidade dos impactos resultante 
do reordenamento do mercado de trabalho, a Secretaria de Estado do 
Trabalho e Economia Solidária - SETRES investe na consecução de seus 
objetivos estratégicos, que são: assegurar a colocação dos trabalhadores e 
trabalhadoras no mercado de trabalho; garantir a qualificação profissional de 
acordo com o mercado; e gerar alternativas de inserção econômica de 
trabalhadores e trabalhadoras. Todos sendo executados por meio do 
Programa de Qualificação e Promoção do Trabalho, que visa, 
fundamentalmente, melhorar a empregabilidade da população maranhense.  

Dentre os avanços da Gestão Pública da Política do Trabalho, a 
SETRES promoveu discussões acerca do Trabalho Decente, termo adotado 
pela Organização Internacional do Trabalho – OIT para designar as condições 
ideais de qualquer trabalho. 

A criação de emprego de qualidade para todos os trabalhadores, a 
extensão da proteção social, a promoção e fortalecimento do diálogo 
social e o respeito aos princípios e direitos fundamentais do trabalhador, são 
os principais eixos de discussão, promoção e aplicação do chamado Trabalho 
Decente.   

Suas principais realizações e resultados estratégicos em 2011, por 
programa, estão expressos na tabela a seguir. 
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Tabela 67 – Produtos obtidos com o Programa Qualificação e Promoção do Trabalho 

Fonte: SISPCA 

Intermediação de mão de obra: Em 2011, foram colocados 4.696 
trabalhadores no mercado de trabalho. Durante a vigência do PPA 
2008/2011, foram colocados 40.573. Para o Seguro Desemprego, 94.533 
trabalhadores foram habilitados (formal e artesanal), ao longo do PPA 
224.037 trabalhadores foram beneficiados. 

No tocante à Qualificação Profissional: em 2011 foram qualificados 
798 trabalhadores em 29 municípios, através do PNQ-PlanteQ (Plano 
Territorial de Qualificação Profissional) nos setores econômicos de serviços, 
indústria, agropecuária e artesanato. As ações de qualificação profissional 
foram implementadas com foco na demanda do mercado de trabalho e no 
perfil da população alvo, orientada pela efetiva demanda do setor produtivo, 
reunindo interesses e necessidades de trabalhadores, empresários e 
comunidade, acumulando no período o atendimento a 5.217 trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado 
em 

2008/2011 

Qualificação e 
Promoção do 
Trabalho 

Intermediação de Mão de 
Obra 

trabalhador 
colocado unidade 4.696  40.573  

Seguro Desemprego trabalhador 
habilitado unidade 94.533  224.037  

Qualificação Profissional trabalhador 
qualificado unidade 798  5.217  

 
 

Qualificação Profissional – Construção Civil 
Qualificação Profissional – Aula Teórica 
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Tabela 68 - Produtos obtidos com o Programa Economia Solidária 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado em 
2011 

Economia 
Solidária 

 Fomento dos Empreendimentos 
Econômica Solidária 

empreendimento 
apoiado unidade 465 

Reinserção social de trabalhadores 
retirados do trabalho forçado e/ou 
degradante 

trabalhador 
inserido unidade 90 

Fonte: SETRES 

Economia Solidária: A Economia Solidária no Brasil, em 2011, deu 
um grande salto de qualidade, passando por momentos de grandes debates e 
discussões. No Maranhão, isso não foi diferente. Os recentes resultados do 
mapeamento apontam para um número de 1.442 grupos produtivos em 
atividade no estado e afirma que 75% desses grupos estão na agricultura 
familiar e extrativismo, e o restante dividido entre o artesanato, confecção e 
prestadores de serviço, perfazendo um total de 144.200 pessoas envolvidas 
na geração de trabalho e renda.  

As ações realizadas em 2011 foram basicamente: apoio direto a 
grupos produtivos, realização do Seminário Estadual de Comercialização 
Solidária, do Seminário Estadual de Consumo Solidário, do Seminário 
Estadual de Finanças Solidárias e a realização de 9 feiras territoriais, que 
reuniram 465 grupos apoiados de 178 municípios. Todo esse processo 
culminou na realização da IV Feira Estadual de Economia Solidária e 
Agricultura Familiar, reunindo 70 grupos dos municípios, que compõem os 
territórios rurais de identidade e 38 grupos da região metropolitana. Foram 
incluídos, também, 90 trabalhadores com intermediação de mão de obra 
retirados do trabalho escravo e/ou degradante. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

 

Com o objetivo de intensificar, no Estado, as Políticas Públicas de 
Trabalho, Renda e Economia Solidária, a proposta é realizar um trabalho 
eficaz, que resulte na expansão do emprego, aumento da renda e melhoria 
das condições de vida dos trabalhadores maranhenses através das seguintes 
diretrizes: valorização do homem e da mulher ensejando-lhe participar como 
promotor e beneficiário do desenvolvimento; prioridade de atendimento e 
apoio aos segmentos da sociedade em situação de vulnerabilidade social e 
econômica e sem perspectiva de inserção ao mercado de trabalho; relação 
tripartite entre os atores sociais: trabalhadores, empregadores e poder 
público; atuação integrada com os demais órgãos do Governo, contribuindo 
com a viabilização de ações intersetoriais e articulação permanente com as 
organizações da sociedade civil. 
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Durante a elaboração do PPA 2012/2015, foram redesenhados 
programas e ações para alcançar as seguintes metas: 

 Inserir 20.280 trabalhadores no mercado de trabalho através da 
Intermediação de Mão de Obra, na área urbana e, 
principalmente, na área rural, fomentando a adoção de práticas 
trabalhistas em conformidade com a legislação em vigor, com foco 
na diminuição das vulnerabilidades sociais e combate ao trabalho 
escravo; 

 Assegurar o direito de 54.540 trabalhadores habilitados que 
saíram do mercado de trabalho com o benefício do Seguro 
Desemprego; 

 Promover qualificação profissional de 1.646 trabalhadores, 
compatível com o mercado; 

 Promover a inserção de 13.000 jovens no mercado de trabalho, 
através do Primeiro Emprego;  

 Orientar 500 micro e pequenos empreendedores, através de 
capacitação técnico-gerencial, para viabilizar acesso ao 
Microcrédito Produtivo; 

 Beneficiar diretamente cerca de 1.600 e indiretamente 70 mil 
famílias, através de assistência técnica e apoio/expansão de 
espaços de comercialização; e 

 Apoiar 217 empreendimentos visando a promoção de fomento e 
desenvolvimento dos empreendimentos e Economia Solidária. 

 
 

 
 

 

1 – POLÍTICA SETORIAL 
 

A Política de Assistência Social, a partir da Constituição de 1988, 
passou a integrar, ao lado da Política de Saúde e de Previdência Social, o 
Sistema Brasileiro de Seguridade Social, sendo ordenada Política Pública pela 
Lei nº 8.742 de 07/12/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, 
alterada pela Lei nº 12.435 de 06/07/2011, que institui o novo Sistema Único 
da Assistência Social-SUAS, e define, em seu art 2º, que a Assistência Social 
visa a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial. 

Nesse contexto, a Proteção Social Básica tem caráter preventivo de 
fortalecimento de vínculos na qual congrega-se um conjunto de serviços 
executados diretamente nos municípios, através dos Centros de Referência de 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
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Assistência Social – CRAS, ou por eles referenciados destacando-se: Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos com diferentes ciclos etários (crianças até 6 anos, 
crianças e adolescentes 6 a 15 e jovens de 15 a 17 anos); Serviço de 
Acompanhamento no Domicílio de Pessoa com Deficiência e Idosa; Ações de 
Transferência Renda; Concessão de Benefícios Assistenciais; Benefícios 
Eventuais (Natalidade e Funeral);  Benefício de Prestação Continuada – BPC e 
BPC na Escola. 

A Proteção Social Especial se destina às famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade e risco pessoal ou social, cujos direitos tenham 
sido violados ou ameaçados. São serviços que requerem um atendimento 
especializado por meio do apoio, orientação e acompanhamento das famílias 
cujo objetivo é o fortalecimento da função protetiva com intensa articulação 
com os demais serviços da rede SUAS e com outras políticas públicas e órgãos 
de defesa de direitos. Os serviços são organizados por níveis de 
complexidade: Média Complexidade e Alta Complexidade. Sendo a primeira, 
voltada para o atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos 
violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos, tendo como 
unidade de atendimento o Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social- CREAS.  

Os serviços de Alta Complexidade são aqueles que garantem proteção 
integral para famílias ou indivíduos que se encontram sem referência e/ ou 
em situação de ameaça, necessitando ser retiradas de seu núcleo familiar ou 
comunitário, no qual o serviço pode ser ofertado em diferentes equipamentos 
sociais como: abrigo institucional; casa-lar; casa de passagem; residência 
inclusiva e centros de atendimentos socioeducativos para adolescentes em 
conflito com a lei, em regime de privação e restrição de liberdade.  

O atendimento socioeducativo de privação e restrição de liberdade é 
executado pela Fundação da Criança e do Adolescente – FUNAC, que tem a 
obrigatoriedade, conforme artigo 94 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente/ECA, de oferecer um conjunto de serviços referentes aos 
direitos fundamentais (saúde, escolarização, profissionalização, esporte, 
cultura, lazer e segurança), às necessidades básicas (alimentação, vestuário, 
higiene e limpeza dentre outros), além de todo aparato técnico especializado. 

Todos esses serviços têm por finalidade direcionar as famílias ou 
indivíduos em defesa de direitos e vigilância socioassistencial, bem como o 
acesso a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas setoriais. 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES coordena a 
Política de Assistência Social no Estado do Maranhão, tendo responsabilidade 
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de cofinanciar, assessorar, acompanhar e avaliar as ações socioassistenciais 
nos 217 municípios, e para tanto tem se adequado às novas exigências das 
legislações e normas vigentes.  

Em 2007 foi assinado com o Governo Federal / Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome /MDS o Pacto de Aprimoramento 
da Gestão Estadual, construído à luz de prioridades nacionais, regionais e 
estaduais, cujos resultados apontam avanços importantes na efetivação da 
Política de Assistência Social.  Ressalta-se que, em 2011, o Pacto foi revisado 
conforme diretrizes nacionais, face a necessidade de adequação ao PPA  
2012- 2015.  

A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, foi 
instituída com o objetivo geral de promover a segurança alimentar e 
nutricional, na forma do art. 3o da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional – LOSAN, Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006, bem 
como assegurar o direito humano à alimentação adequada em todo território 
nacional, que em 04 de fevereiro de 2010 passou a integrar a lista dos 
direitos sociais, previstos no Art. 6º da Constituição Federal.  

O Decreto Federal no 7.272, de 25 de agosto de 2010, define as 
diretrizes e objetivos da PNSAN, dispõe sobre a sua gestão, mecanismos de 
financiamento, monitoramento e avaliação. 

 No Estado do Maranhão, a LOSAN Estadual, Lei Nº 8.541, de 26 de 
dezembro de 2006, cria o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – 
SISAN, com vistas a assegurar o direito humano à alimentação, define a 
composição do SISAN estadual e institui a Superintendência de Gestão das 
Ações de Segurança Alimentar e Nutricional – SUSAN, no âmbito da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES, como órgão gestor 
da política de SAN no Estado, com o objetivo de articular, executar e 
acompanhar as ações de Segurança e Vigilância Alimentar e Nutricional, e 
apoiar a estruturação dos sistemas municipais de Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

O SISAN encontra-se em fase de estruturação em todo Brasil, e o 
Maranhão, em 2011, cumpriu os requisitos exigidos pelo Decreto Federal Nº 
7.272, de 25/08/10  para a assinatura do Termo de Adesão ao SISAN, onde  
destacamos: criação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e 
Nutricional – CAISAN (Decreto Estadual Nº 27.620 de 19 de agosto de 
2011); e assinatura de termo de compromisso com o propósito de elaborar o 
Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. 
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A Política Setorial da SEDES contempla  os seguintes objetivos:  

 Promover a ampliação e a integração da rede hierarquizada e 
territorializada de Proteção Social Básica e Especial; 

 Assegurar a democratização e a transparência na gestão e no 
financiamento da Política de Assistência Social; 

 Adequar as unidades de atendimento aos adolescentes privados e 
restritos de liberdade aos parâmetros do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo – SINASE; 

 Promover a segurança alimentar e nutricional e garantir o Direito 
Humano a alimentação adequada e saudável;  

Para atingir seus objetivos a SEDES executou, em 2011, ações nos seguintes 
programas: 

 Gestão da Política de  Assistência Social e Segurança Alimentar; 
 Gestão de Administração Estratégica Governamental; 
 Proteção Social Básica; 
 Proteção Social Especial; 
 Segurança Alimentar e Nutricional;e 
 Maranhão Solidário e Incluso. 

 
2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

As principais realizações e resultados estratégicos em 2011, por 
programa, estão especificados nas tabelas abaixo: 

Tabela 69 – Produtos obtidos com o Programa Gestão da Política de  

Assistência Social e Segurança Alimentar 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008/2011 

Gestão da 
Política de 
Assistência 
Social  
 

Fortalecimento da Política 
de Assistência Social 

evento 
realizado unidade 49 419 

Monitoramento das Ações município 
monitorado unidade 114 217 

Capacitação de agentes 
público e sociais 

pessoa 
capacitada unidade 2.978 5.231 

 

 O monitoramento foi conduzido via internet, em todo o Estado, com o 
uso do Módulo de Acompanhamento disponibilizado no site da Secretaria de 
Avaliação e Gestão da Informação – SAGI do Ministério do Desenvolvimento 
Social – MDS, foram, ainda, realizadas visitas técnicas in loco aos 
equipamentos sociais de 114 municípios; 
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Foram co-financiados 43 municípios, sendo 34 com benefícios 
assistenciais, 05 com medidas sócioeducativas e 2 CRAS, este ultimo 
beneficiando o público-alvo composto de quilombolas e indígenas. Foi 
assegurada a continuidade do co-financiamento a 41 municípios 
proporcionando atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e 
risco social.  

Em 2011 foram capacitadas 2.978 pessoas, sendo que 738 pessoas 
participaram da IX Conferência Estadual de Assistência Social, 504 da 
Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e 1.736 agentes públicos e 
sociais participaram de eventos  relacionados ao Programa Bolsa Família. 

As Ações do programa Proteção Social Básica tem a finalidade de  
garantir condições para o atendimento às famílias em situação de 
vulnerabilidade, prevenindo riscos pessoais e sociais. Em 2011, foram 
atendidas  547.861 famílias em situação de vulnerabilidade. 

  

Tabela 70 – Produtos obtidos com o Programa Proteção Social Básica 

Programa Ação Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008/2011 

Proteção 
Social Básico 

Benefícios da Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS 

atendimento 
realizado unidade 1.200 65.402 

Serviços Sócio-Assistenciais de 
Proteção Básica 

atendimento 
realizado unidade 1.540 68.680 

Viva Água família 
atendida unidade 167.751 153.093 

Viva Luz família 
atendida unidade 380.110 345.220** 

 (**) Média das famílias no período – não acumulado 

 

Foram realizados 1.200 atendimentos por conta de Benefícios da Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, que possibilitam às famílias e 
indivíduos em situação de vulnerabilidade social o acesso aos benefícios 
assistenciais (auxílios natalidade, funeral e emergencial) sendo que ao longo 
do PPA 2008/2011, foram beneficiadas 65.402 pessoas. 

No tocante aos Serviços Socioassistenciais de Proteção Básica, que 
visam promover, o acesso das famílias e seus membros em situação de 
vulnerabilidade social, foram realizados 1.540 atendimentos, resultando um 
acumulado no mesmo período de 68.680 pessoas atendidas.  

A ação Viva Água, que isenta as unidades consumidoras residenciais 
de baixa renda, que apresentem consumo mensal de até 25 m3, do 
pagamento da fatura de água, beneficiou 167.751 famílias atendidas pela 
CAEMA, enquanto a ação Viva Luz, beneficiou 380.110 famílias de baixa 
renda, com quitação da fatura de energia elétrica das unidades consumidoras 
residenciais que apresentaram consumo médio de até 50 km/mês em todos 
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os municípios do Estado. Estas ações caracterizam-se como transferência 
indireta de renda. 
Tabela 71 – Produtos obtidos com a Proteção Social Especial 

Programa Ação Produto 
Unidade 

de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008/2011 

Proteção 
Social Especial 

Execução das Medidas 
Sócio-Educativa de 
Restrição e Privação de 
Liberdade 

adolescente e 
jovem atendido unidade 1.039(**) 2.789 

Serviços 
Socioassistenciais de 
Proteção Especial 

pessoa atendida unidade 1.720 1.720 

Estruturação da Rede de 
Serviços Especializados 

equipamento 
social estruturado unidade 02 14 

 (*) alteração do produto no exercício de 2011 
(**)Os números consolidados sem repetição tendo o alce médio mensal de 349 adolescentes atendidos. 
 

As ações do Programa de Proteção Social Especial possibilitaram os 
seguintes resultados: 1.720 pessoas atendidas com serviços socioassistenciais 
de proteção especial, mediante atendimentos especializados no ILPI  Solar do 
Outono, com 30 idosos residentes de longa permanência sem referência 
familiar, e nas Casas de Passagem de idosos desabrigados e de crianças e 
adolescentes vítimas de violência física e sexual, abandono, onde são 
acolhidos em caráter provisório. 

No trabalho com o idoso, foram realizados 1.000 atendimentos 
individuais para avaliação e de plano terapêutico por equipe multiprofissional, 
tendo uma unidade de referência na UPA da Cidade Operária. 

 

 

 Solar do Outono – Festa Natalina 
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No trabalho com as crianças e adolescentes foram realizados 220 
atendimentos individuais para avaliação das situações de abrigo e elaboração 
de promoção individual, visando o retorno ao convívio familiar e comunitário, 
além do atendimento de 500 adolescentes nos 5 municípios co-financiados, 
em Medidas Socioeducativas. 

 A FUNAC atendeu 1.039 adolescentes em cumprimento de execução 
de medidas sócioeducativas restritivas e privativas de liberdade. No ano, 
foram estruturados 02 Centros de Referência Especializado de Assistência 
Social –CREAS nos municípios de Bacabal e Porto Franco. 

Convém ressaltar que, do universo de adolescentes com práticas 
infracionárias, 85% não reiteraram a essa prática. Credita-se a baixa taxa de 
reincidência de práticas infracionais à implementação e acompanhamento das 
medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei.  

Tabela 72 – Produtos obtidos com a Gestão da Política de Segurança 
Alimentar 

Programa Ação Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008/2011 

Gestão da 
Política de 
Segurança 
Alimentar 

Fortalecimento da Política de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

evento 
realizado unidade 86 232 

Monitoramento das Ações de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

município 
monitorado unidade 37 30 

Capacitação de agentes 
público e sociais 

pessoa 
capacitada unidade 197 192* 

(*) Nos anos anteriores a 2011 as capacitações foram realizadas na Ação Fortalecimento da Política 

 

Com a ação de Fortalecimento da Política de Segurança Alimentar e 
Nutricional, foram realizados 86 eventos, destacando-se: 32 Conferências 
Municipais de Segurança Alimentar, 06 Conferências Regionais, 08 Feiras de 
Economia Solidária e 1 evento Nacional sobre a Política do SAN. 

Foi elaborado um plano de ação para monitoramento de 24 
municípios, onde já existem leis municipais de criação de SISAN ou com ações 
de SAN em andamento, e buscou-se alcançar um número maior de 
municípios com a realização das conferências municipais e Seminários 
Regionais de SAN, realizados em parceria com o CONSEA-MA e MDS, 
totalizando 37 municípios monitorados. 
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Tabela 73 - Produtos obtidos pelo programa  Segurança Alimentar e Nutricional  

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008/2011 

Segurança Alimentar 
e Nutricional 

Restaurante 
Popular 

alimentação 
fornecida unidade 212.434 684.908 

 

No Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, o Restaurante 
Popular viabilizou o fornecimento de 212.434 refeições à população em 
situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social, funcionando por 6 
meses nas unidades de Areinha e Cidade Operária.  

 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

Durante a elaboração do PPA 2012/2015, foram redesenhados 

programas e ações  para alcançar as seguintes metas: 

 Cofinanciar Medidas Socioeducativas – MSE em Meio Aberto em 
17 municípios,  por meio de adesão demandantes de habilitação; 

 Cofinanciar Benefícios Eventuais por Natalidade e Funeral em 90 
municípios; 

 Cofinanciar Centros de Referência de Assistência Social – CRAS em 
06 municípios; 

 Cofinanciar Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social – CREAS em 20 municípios; 

 Proporcionar facilitação do atendimento a 2.363.684 cidadãos na 
obtenção de serviços públicos; 

Restaurante Popular 
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 Construir e Aparelhar das Unidades de Atendimento para 
adolescente; 

 Construir e Aparelhar 02 Unidades da Rede de Proteção Social;  

 Atender 1.536 adolescentes, através da ação da execução de 
medidas socioeducativas restritas e privativas de liberdade; 

 Realizar 2.600 atendimentos com Serviços Socioassistenciais de 
Proteção Especial de Alta Complexidade nas unidades do Solar do 
Outono e nas casas de Passagens do idoso e de crianças; 

 Capacitar 3.730 pessoas sobre serviços da Política de Assistência 
Social, envolvendo agentes, gestores e usuários; 

 Beneficiar 212.271 famílias com isenção do pagamento da fatura 
de energia elétrica, através da ação Viva Luz, em 217 municípios; 

 Beneficiar 166.666 famílias com isenção do pagamento da fatura, 
através do Viva Água,  em 114 municípios atendidos pela CAEMA; 

 Reformar e conservar 02 Imóveis da Rede de Proteção Social; 

 Promover 04 eventos através da ação de promoção de eventos 
para fortalecimento das ações afirmativas; 

 Capacitar 416 pessoas sobre atividades da Política de Segurança 
alimentar e Nutricional; 

 Fornecer 522.000 refeições através do restaurante popular; 

 Implantar 12.400 cisternas e 1.400 açudes, 3.700 quintais para 
viabilizar projetos produtivos de alimentos, visando a Segurança 
Alimentar e Nutricional das famílias em situação de 
vulnerabilidade, envolvendo  as comunidades tradicionais de 
quilombolas; 

 Fortalecer a Política do SAN em 05 municípios e monitorar 40. 

 

 
 
 

1 – POLÍTICA SETORIAL 

 
     O Programa Maranhão Solidário tem por objetivo contribuir  para 

o processo de fortalecimento do exercício da cidadania da população 
maranhense, mediante a emissão  de documentação civil e da prestação de 
serviços públicos de qualidade em um mesmo espaço.  

     Convém destacar que o VIVA CIDADÃO é constituído, na sua 
estrutura organizacional, por Unidades de Atendimento Fixas e Móveis, com 

ACESSO A CIDADANIA 
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representantes de serviços públicos das esferas Federal, Estadual, Municipal e 
da Iniciativa Privada, reunidos em um único espaço físico e oferecendo, em 
média, 115 serviços à comunidade, 5 deles essenciais para o exercício da 
cidadania (emissão de Registro de Nascimento, CPF, RG, CTPS e Título de 
Eleitor). Atua em todas as 32 regiões do Estado, com 3 Unidades Fixas em 
São Luís, 8 em outros municípios e 12 Unidades Móveis que incluem 1 
Unidade Ferroviária, com atuação ao longo da Estrada de Ferro Carajás, da 
Vale e 11 Unidades Rodoviárias ou Alternativas, que cobrem os municípios 
não beneficiados pelas outras unidades. 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

As principais realizações e resultados estratégicos em 2011 estão 
especificados a seguir: 

Tabela  74 - Evolução do atendimento das unidades do VIVACIDADÃO durante a 
vigência do  PPA 2008-2011 

Indicador 
Ano do PPA Variação 

2008-2011 2008 2009 2010 2011 

Nº de Pessoas Atendidas 
pelas Unidades do Viva 
Cidadão 

1.456.143 1.780.545 2.117.768 2.292.462 157,43% 

Foram atendidas 2.292.462 pessoas, com um acumulado no período de 7.646.918, resultando em variação de 157,43%, conforme gráfico 
abaixo relacionado: 

 

Houve superação de metas em 200.000 atendimentos, devido à 
expansão de unidades e  aumento  de atendimento em unidades móveis, em 
148 municípios. 
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Gráfico  7 - Nº de pessoas atendidas pelas Unidades do 
Viva Cidadão
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Indicador 
Ano do PPA 

2008 2009 2010 2011 

Grau de satisfação dos usuários dos serviços 
prestados pelo VIVACID 96,90% 97,80% 97,80% 97,83% 

Nota: estabelecido pela Gestão de Qualidade do VIVACID para este indicador: Soma de ÓTIMO+BOM ≥ 91%.  

A pesquisa de satisfação, realizada de forma interativa diariamente 
nas unidades fixas ao longo da vigência do PPA 2008/2011, registrou o grau 
de satisfação dos usuários dos serviços prestados pelo VIVACID, conforme 
tabela abaixo: 

 

 

 

Tabela 75 – Principais produtos obtidos com o Programa Maranhão Solidário 

e Incluso  

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado 
em 

2008/2011 

Maranhão 
Solidário e 
Incluso 

Expansão e instalação 
de Unidades do Viva 
Cidadão 

unidade 
instalada unidade 4 *23 

Cidadão de Direitos e 
Deveres 

atendimento 
realizado unidade 2.292.462 7.646.918 

*11 fixas e 12 móveis. 

Houve conquistas significativas durante a execução do Programa, com 
a ampliação de Unidade de Presidente Dutra e a instalação de 03 unidades 
em Caxias, Açailândia e Santa Inês, oferecendo melhor acesso e conforto aos 
usuários. Destaca-se também o aumento da área de abrangência das 
unidades móveis em 148 municípios, na zona rural e urbana, totalizando em 
2.292.462 atendimentos, com um acumulado no período de vigência do PPA 
208/2011 de 7.646.918. 

96,00%
96,50%
97,00%
97,50%
98,00%

2008 2009 2010 2011

Gráfico 8 - Grau de satisfação dos usuários dos serviços 
prestados pelo VIVACID
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Interior da Unidade de Açailândia 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

Durante a elaboração do PPA 2012/2015, foram definidas as 
seguintes metas: 

 Implantar 03 unidades fixas de prestação de serviços do Viva 
Cidadão, nos municípios de Viana, Coroatá e Pinheiro; 

 Manter as 11 unidades fixas, sendo 04 em São Luís e  07 no 
interior, assim como as 12 unidades móveis, visando ampliar o 
atendimento para 2.363.684 pessoas. 

 

 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

        A Política Setorial da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e 
Cidadania é fazer a articulação das políticas públicas junto às Secretarias de 
Estado e demais órgãos públicos, na formulação, acompanhamento e 
avaliação das políticas de promoção e defesa do consumidor, garantindo os 
direitos humanos no Maranhão e promovendo sua transversalidade em outros 
órgãos com a participação da sociedade civil.  

A Política Setorial visa também a proteção e defesa dos direitos 
humanos das populações chamadas vulneráveis, a exemplo de crianças e 
adolescentes, com deficiências, idosos, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais – LGBT, consumidores, mulheres, usuários de substâncias 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
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psicoativas, quilombolas, índios, afrodescendentes, dentre outras demandas 
de vítimas de violências ou violações praticadas contra os direitos humanos e 
no exercício da cidadania.  

Para alcançar os objetivos do Governo, a SEDIHC executou o 
Programa Gestão da Política de Direitos Humanos. 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

As principais realizações obtidas em 2011 estão especificadas na 
Tabela 76. 

Tabela 76 - Produtos obtido no Programa Gestão da Política de Direitos Humanos 

Programa 
 

Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Gestão da 
Política de 
Direitos Humanos 
 

Implementação do 
Sistema de Direitos 
Humanos no 
Maranhão 

sistema 
implantado unidade 05 06 

 Fortalecimento dos 
Espaços de Controle 
Social 

conselho, 
comitê e 
ouvidoria 

implantado 

unidade 4 11 

 Fortalecimento das 
Políticas de Inclusão de 
Direitos 

pessoa 
incluída 

pessoas 
incluídas 65.324 69.381 

 

Na Ação de Implementação do Sistema de Direitos Humanos no 
Maranhão foram Implantados 5 Sistemas sendo: 2  postos do PROCON em 
Balsas e Caxias;  um Sistema de Referenciamento de Atenção a Vítimas de 
Violência Sexual Contra Criança e Adolescência, em São Luís, atendendo aos 
municípios de Caxias, Imperatriz, Açailândia e Timon; dois Sistemas de 
Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento atendendo os municípios de 
Fortaleza dos Nogueiras, Formosa da Serra Negra, Feira Nova do Maranhão, 
São Pedro dos Crentes, tendo como resultado 95 pessoas atendidas e 51 
registros emitidos. 

Foram capacitadas 47 pessoas em curso de formação para agentes de 
mobilização para Registro Civil de Nascimento no Município de Fortaleza dos 
Nogueiras. 

Fortalecimento dos Espaços de Controle Social com ação de uma 
Ouvidoria, um Comitê Estadual da Pessoa com Deficiência, um Conselho 
Estadual da Pessoa com Deficiência e Patologia e um Conselho Estadual de 
Direitos Humanos. 

A ação de Fortalecimento das Políticas de Inclusão de Direitos, 
atendeu a 65.324 pessoas em atividades desenvolvidas pela SEDIHC 
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envolvendo diversos públicos tais como: pessoas com deficiências, idosos, 
crianças e adolescentes, LGBT, consumidores, mulheres, usuários de 
substâncias psicoativas, quilombolas, índios, afrodescendentes e demais 
membros da sociedade. 

 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

Para PPA 2012/2015 estão previstos 2 programas para a  Secretaria 
Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, visando alcançar as seguintes 
metas: 

 Atender a 50 pessoas, através do Apoio a Projetos de Erradicação 
do Trabalho Escravo; 

 Promover a capacitação de 2.000 pessoas portadoras de 
deficiência; 

  Assistir a 35 pessoas vítimas e testemunhas ameaçadas; 

 Implantar 8 Sistemas das Ações Integradas e Referenciais de 
Enfrentamento à Violação Sexual de Crianças e Adolescentes; 

 Apoiar 20 Organizações, sendo: 5 Conselhos, 5 Ouvidorias e 10 
Comitês; 

 Atender a 1.000 Pessoas através da Erradicação do Sub-Registro; 

 Beneficiar 18.000 pessoas, através do Centro de Atendimento de 
Vítimas de Violação de Direitos Humanos; 

 Realizar 10 Eventos da Transversalidade das Políticas de Direitos 
Humanos; 

 Proteger 20 Defensores dos Direitos Humanos; 

Atendimento Quilombola 
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  Atender a 24.000 pessoas garantindo seus direitos de 
Consumidor; 

 Realizar 22.000 Fiscalizações, Estudos e Pesquisas através do 
PROCON. 

 

 
 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Secretaria de Estado da Mulher – SEMU desenvolve ações que 
promovam a proteção e defesa dos direitos das mulheres, por meio da 
disseminação, fortalecimento institucional e articulação de políticas públicas, 
considerando a igualdade de gênero e as autonomias pessoal, econômico-
social, cultural e política das mulheres. 

A SEMU fundamenta sua atuação nos instrumentos legais vigentes no 
país e no Estado do Maranhão, com destaque para as Constituições Federal e 
Estadual, os acordos internacionais de defesa dos direitos humanos, 
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). 

A Secretaria tem se destacado no cenário nacional, entre os 
organismos estaduais de políticas para as mulheres, por ser o único 
organismo a fazer adesão ao Programa GesPública do Ministério do 
Planejamento; o único a dispor de um Laboratório de Tecnologia Social, 
trabalhando com metodologia própria, equipe multidisciplinar e uma unidade 
móvel (carreta Viva Mulher); e ser o único organismo a integrar um Comitê 
Gestor Estadual de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. 

Vale destacar, ainda, a participação nas discussões para a construção 
da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas com o Ministério 
da Justiça; a ampliação das parcerias institucionais, tendo como novos 
parceiros o Consórcio Eletrobrás/Eletronorte, Conselho Nacional de Justiça, 
Fetaema, Incra, Associação Lua Nova e Instituto Maria da Penha; bem como o 
expressivo aumento na oferta de serviços como resultado da adesão ao Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O Maranhão 

DIREITOS DA MULHER 
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detém 42 (13,1%) dos 320 organismos municipais de políticas para as 
mulheres, existentes no país. 

 
 

A SEMU socializa e democratiza o seu modelo de gestão, por meio de 
benchmarking com outros organismos estaduais de políticas para as 
mulheres, além de participar e contribuir com vários conselhos de direitos e 
de políticas públicas (mulher, criança e adolescente, juventude, pessoa idosa, 
igualdade racial, segurança alimentar e nutricional, 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 
DST/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; do Comitê de 
Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres; 
do comitê Gestor Estadual de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência; 
do Comitê de Monitoramento, Acompanhamento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário do Maranhão. 

Os Convênios e Contratos de Repasse foram assinados com a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR, a 
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – SPM/PR 
e o Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA, tendo por foco o 
enfrentamento à violência contra a mulher, o combate à exploração sexual de 
crianças e adolescentes e o empoderamento das trabalhadoras rurais, 
respectivamente. Demonstrando grande capacidade de captação de recursos 
financeiros federais, a SEMU, no final de 2011, assegurou para aplicação em 
2012, no Maranhão, 11% do orçamento global destinado a SPM-PR. 
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2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS  

Em 2011, a SEMU sintetizou a sua atuação por meio de um único 
programa denominado Gestão de Políticas para as Mulheres, composto de 
duas ações: 

Tabela 77 – Produtos obtidos com o Programa Gestão de Políticas para as 
Mulheres 

 

Programa 
 

Ação  Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado 
2008-2011 

Gestão de 
Políticas para as 
Mulheres 

Viva Mulher mulher atendida unidade 3.571 20.893 

Capacitação de 
Servidores, 
Conselheiros e 
Atores Sociais 

pessoa capacitada unidade 1.528 3.613 

Fonte: SEMU 
 

Na ação Viva Mulher foram atendidas 3.571 mulheres. Durante a 
realização das atividades, destacaram-se a construção de Agenda Intersetorial 
de Políticas Públicas para as Mulheres; Realização de Campanha dos 16 Dias 
de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres; Visitas de 
monitoramento a municípios contemplados com recursos do Pacto Nacional 
pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; Disseminação da Lei 
Maria da Penha; Apoio e assessoramento técnico a Conferências Municipais e 
Regionais de Políticas para as Mulheres, realização da III Conferência Estadual 
de Políticas para as Mulheres e participação do Maranhão na 3a Conferência 
Nacional de Políticas para as Mulheres; além do lançamento do Projeto PAIR 
Móvel no Município de Conceição do Lago-Açu, com a entrega de uma 
unidade móvel fluvial, mobiliário e equipamentos. 

Na ação Capacitação de Servidores, Conselheiros e Atores Sociais foi 
instituído um Grupo de Estudos no âmbito da SEMU, com reuniões semanais 
de capacitação em assuntos de interesse de gênero e gestão pública de 
excelência. 

Foram capacitados 1.528 pessoas envolvendo Gestoras Municipais de 
Políticas para as Mulheres e técnicos das Secretarias de Estado sobre as 
Portarias No 41 e 42 da SPM-PR, com vistas à qualificação para captação de 
recursos financeiros, assim como  realização de oficinas de atualização do 
Planejamento Estratégico da Secretaria. 
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3 – PROPOSTAS PARA 2012 

No PPA 2012-2015 da SEMU, foram formulados novos programas visando 
alcançar as seguintes metas: 

 Capacitar 85 pessoas em Gestão de Política para Mulheres, 
abrangendo servidores e conselheiros estaduais; 

 Beneficiar 1.000 pessoas através da ação de Valorização e Defesa 
dos Direitos das Mulheres em Situação de Prisão, primando pelo 
princípio da intersetorialidade, através do projeto Juntando os 
Pedaços; 

 Atender 1.070 mulheres através da ação de Fortalecimento dos 
Sistemas Municipais de Políticas para as Mulheres, a 
institucionalização da política pública nos 217 municípios, 
envolvendo o fortalecimento de Organismos Municipais de 
Políticas para as Mulheres, com entrega de equipamentos e 
material permanente; 

 Atender 1.000 mulheres na ação de Acolhimento, Formação e 
Inclusão de Mulheres; 

 Disseminar a Lei Maria da Penha atingindo um contingente de 
5.000 pessoas, através de distribuição de material informativo; 

 Atender 1.200 mulheres, através da ação de Enfrentamento a 
todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher; 

 Intermediar a inclusão social de 500 mulheres em situação de 
vulnerabilidade na conquista de espaços econômicos na 
sociedade; 

 Apoiar grupos organizados beneficiando 2.600 mulheres; 

 Beneficiar 950 mulheres em atividades de saúde e direitos sexuais 
e reprodutivos; 

 Capacitar de 1.440 profissionais de 32 regionais do Estado do 
Maranhão para o fortalecimento do atendimento a mulheres em 
situação de violência. 
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1 – POLÍTICA SETORIAL 

 
O Estado do Maranhão emerge no cenário nacional como um Estado 

promissor, por isto é motivo de atração de grandes projetos produtivos de 
investimentos, de forma que em paralelo, é observado um aumento 
significativo nos índices de violência e criminalidade. 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, 
vem, desde 2009, empreendendo esforços no sentido de integrar seus órgãos 
de forma harmônica em operações conjuntas, visando dar uma resposta mais 
imediata às demandas da sociedade, ao mesmo tempo em que determinou a 
implantação de uma nova filosofia de trabalho para promover mudanças na 
forma de gerenciar os problemas tão complexos e desafiadores, 
característicos da segurança pública.   

A Secretaria da Segurança Pública - SSP/MA, órgão central do Sistema 
Estadual de Segurança Pública, juntamente com os órgãos que o compõem e 
entidades a ela vinculadas - Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros 
Militar e Departamento Estadual de Trânsito -, vem contribuindo para ampliar 
a eficiência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil, por meio dos 
programas governamentais de sua responsabilidade, alinhados com as 
diretrizes estabelecidas pela Política Setorial. 

A Política de Segurança Pública tem reflexo positivo no Plano 
Plurianual - PPA, tendo em vista os resultados obtidos nos programas 
finalísticos e suas ações, desenvolvidas na capital e em algumas regiões do 
Estado, tendo como parceiro principal o Ministério da Justiça, na perspectiva 
de prevenção à violência e modernização das unidades que compõem o 
sistema. 

No que diz respeito à Política de Trânsito, o país vive uma nova fase 
a partir da entrada em vigor do novo Código de Trânsito Brasileiro - CBT, em 
janeiro de 1998. Após uma longa discussão envolvendo o Estado e a 
sociedade, chegou-se à proposta do novo código, que traz inovações muito 
importantes em relação à legislação anterior. O CTB está em fase de 
implantação, o que envolve não apenas a reorganização institucional nos 
níveis federal, estadual e municipal, mas, principalmente, sua assimilação 
pela sociedade brasileira. 

SEGURANÇA PÚBLICA 
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É o Decreto Estadual Nº 20.242, de 26 de janeiro de 2004, que 
contempla a divisão de competências necessárias para o cumprimento das 
atribuições legais do DETRAN-MA, que resultam na emissão de documentos e 
regularização de veículos e de carteira nacional de habilitação. 

O DETRAN-MA trabalha para incorporar carros e pessoas em uma 
rotina mais harmoniosa, com mais respeito ao próximo e menos acidentes. A 
missão primordial do Departamento é zelar pelos direitos e deveres daqueles 
que se habilitam para dirigir veículos automotores nas vias públicas, 
educando e fiscalizando os comportamentos que, se contrários às leis e 
normas relativas ao tráfego, podem ter sanções punitivas. 

Para viabilizar o desempenho da Política Setorial, foram executados os 
seguintes programas: 

 Gestão da Política de Segurança Pública; 
 Defesa do Cidadão; 
 Ampliação e Modernização do Sistema de Segurança; 
 Trânsito com Qualidade. 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

 

Pela necessidade de priorização dos recursos, a SSP direcionou suas 
ações para projetos e atividades de impactos mais significativos na sociedade. 
Como mostrado na Tabela 78 as ações de Modernização e Reaparelhamento 
das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar, e as ações de 
prevenção e intensificação da repressão qualificada, destacaram-se pelos 
expressivos resultados alcançados. 

Tabela 78 - Produtos obtidos com o Programa Ampliação e Modernização do 
Sistema de Segurança. 

 

Programa Ação Produto Unidade 
de medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Ampliação e 
Modernização do 
Sistema de 
Segurança 

Implantação e 
Modernização das 
unidades integradas 

unidade e 
construída e 
modernizada 

unidade 34 143 

Aparelhamento e 
Informatização de 
unidades  

unidade 
equipada e 
integrada 

unidade 160 608 
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  Aparelhamento Polícia Militar                           Delegacia Inaugurada - Polícia Civil 

 

O programa tem por objetivo ampliar a eficiência do Sistema de 
Segurança Pública, mediante ações de reaparelhamento dos órgãos policiais 
e da construção, reforma e ampliação de suas estruturas físicas. 

No caso, a ação de Implantação e Modernização das Estruturas 
Físicas das Unidades Integradas a Secretaria de Segurança Pública 
investiu recursos do Tesouro do Estado na ordem de R$ 3,8 milhões em 04 
construções, sendo 03 delegacias: Balsas, Codó e Timon e 01torre de 
treinamento do Batalhão do CB-MA e 30 reformas de unidades policiais 
(delegacias e Institutos de Criminalística e Médico-Legal), sendo 15 na capital 
e 15 no interior, ampliando e adequando a infraestrutura física existente. 

Para aparelhamento e informatização de unidades, foram adquiridos 
204 veículos, sendo 150 carros e 54 motos, com recursos oriundos das 
seguintes fontes: 135 veículos com recursos do tesouro estadual, 23 do Fundo 
Estadual de Segurança Pública – FESP, 26 de convênio SENASP/MJ e 53 por 
meio de doação do Ministério da Justiça, beneficiando as Unidades da Polícia 
Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares.  

Destaca-se ainda, a aquisição de equipamentos para o Instituto 
Médico Legal - IML e Instituto de Criminalística - ICRIM de São Luis, por meio 
de convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP/MJ, tais 
como: 20 maletas para local de crime, 20 câmeras digitais de alta definição, 
20 paquímetros digitais profissionais; 20 medidores de distância a laser e, em 
parceria com a Secretaria de Saúde, o IML de Timon recebeu doação de 03 
câmaras mortuárias e 08 mesas de necropsia. 

Ainda com recursos do Tesouro do Estado foram adquiridos, para as 
Polícias Civil e Militar, armamentos, coletes, algemas, equipamentos de 
comunicação, de informática e de proteção respiratória para o Corpo de 
Bombeiros, totalizando R$ 6,1 milhões. Todo este investimento tem como 
resultado a melhoria dos serviços policiais para a população maranhense. 

 



 

 
 

Governo do Estado  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

  
P

á
g
in

a
  
1
5

5
 

Mensagem da Governadora à Assembleia Legislativa 

 
 

Convém destacar os investimentos em equipamentos adquiridos para 
a Área Operacional do Corpo de Bombeiros Militares, tais como: 03 
ambulâncias; 01 ônibus; 10 reboques para bote inflável; 10 botes infláveis de 
salvamento; 17 motores de popa de 25 HP- 17; 04 desencarceradores. 
Foram, ainda, doados 01 barco a motor denominado Serra Grande, 02 
embarcações de salvamento resgate e combate a incêndio, 02 ambulâncias e 
01 automóvel tipo “pick-up” tração 4x4. Para a Polícia Militar, foi doada 01 
lancha pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. 

Tabela 79 - Principais produtos obtidos com o programa Defesa do Cidadão 

Programa 
 

Ação  Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Defesa do 
Cidadão 

Prevenção à 
violência 

bairro 
assistido unidade 600 806 

Intensificação da 
repressão 
qualificada 

operação 
realizada unidade 19 422 

 

Este programa visa implementar a segurança pública,  nas regiões 
prioritárias para política de governo, como forma de prevenção e 
enfrentamento à violência e a criminalidade, mediante articulação entre o 
poder público e a sociedade civil organizada, com recursos oriundos de 
convênios federais, firmados com o Ministério da Justiça/SENASP/PRONASCI 
e do Tesouro do Estado. 

Convém destacar os projetos sociais trabalhados pela Secretaria de 
Segurança e seus órgãos na área de prevenção, com recursos da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública/MJ – PRONASCI. 

Na ação Prevenção à Violência, executada pelas Polícias Civil e Militar 
foram assistidos 600 bairros com recursos decorrentes de convênios, com os 
seguintes projetos: 

 Jovens Construindo a Cidadania - foi executado por meio da 
realização de palestras pedagógicas de combate ao bullying e às 
drogas, e passeios culturais visando reduzir a violência e 
criminalidade nas escolas, beneficiando 400 jovens de escolas 
públicas de São Luís; 

 Esporte sem Drogas - foi executado por meio de atividades 
esportivo-culturais, beneficiando 5.850 alunos de 39 escolinhas de 
futebol, sendo 150 alunos por escola na prevenção ao uso de 
drogas, entre adolescentes e jovens em estado de vulnerabilidade 
social; 
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 Proteção de Jovens em Território Vulnerável - foram 
beneficiados 400 jovens e adolescentes pela realização de oficinas 
com forte eixo sociocultural e formação cidadã voltada à prevenção 
da violência resgatando valores e condutas, resultando em 
melhoria da qualidade de vida; 

 Festa Legal – realizadas 30 blitz e educativas, onde foram 
sensibilizados os proprietários de bares e congêneres  de São Luís, 
no sentido de  proibir a venda de bebidas alcoólicas para crianças e 
adolescentes, além da aplicação da Lei do Silêncio; 

 Inclusão Digital nos Centros Integrados de Defesa Social 
(CIDS) –foram beneficiados 4.725 jovens na faixa etária de 15 a 24 
anos residentes  nas áreas de cobertura dos CIDS, com a 
Implantação de 04 Núcleos de Inclusão Digital nos CIDS no Turu, 
Vila Bacanga, Maiobão e Beira-Mar, para promover a inclusão 
digital de jovens entre 15 e 24 anos em situação e vulnerabilidade 
social; 

 Inclusão Digital em Batalhões da PM-MA - foram capacitados 
720 jovens e adolescentes em cursos de informática básica com a 
criação de 06 Centros de Inclusão Digital em Batalhões da Polícia 
Militar na Região Metropolitana de São Luís-MA; 

 Grupo Especial de Apoio às Escolas - foi ampliado o trabalho do 
GEAPE, com vistas a reduzir os índices de 
ocorrências/violências/abusos de substâncias psicoativas em 233 
escolas e em suas imediações; 

 Mulheres da Paz - foram capacitadas 300 mulheres para atuarem 
como mediadoras sociais (agentes de ligação entre suas 
comunidades e o poder público), formando redes sociais de 
prevenção e enfrentamento à violência que envolve jovens em 
situação de vulnerabilidade; 

Convém destacar os projetos desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros 
junto a comunidades tais como: 

 Golfinho - foi iniciado em 2007 e atendeu 50 crianças, na faixa 
etária de 10 a 13 anos, que estejam frequentando regularmente a 
escola através de realização de diversas atividades tais como: 
palestras educativas sobre segurança, saúde bucal, assistência médica, 
odontológica, educação ambiental,  noções básicas de primeiros socorros, 
combate a incêndio, salvamento  além de outras atividades. 



 

 
 

Governo do Estado  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

  
P

á
g
in

a
  
1
5

7
 

Mensagem da Governadora à Assembleia Legislativa 

 
 

 Melhor Idade - foi executado pelo CBMM, visando a inclusão de 
idosos, que sofrem as consequências das discriminações impostas 
por grande parte da sociedade. Foram desenvolvidas atividades 
físicas, intelectuais e de lazer, em diferentes modalidades, 
beneficiando 300 idosos na faixa etária de 50 anos a 60 anos, em  
5 unidades da Corporação; 

 Bombeiro Mirim - através dessa atividade o CBMM realizou 
recrutamento de crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 16 
anos através de ações cívico-educativas, objetivando reduzir o 
índice de evasão escolar, melhorar o rendimento na escola, e 
reduzir a criminalidade, evitando envolvimento com maiores 
infratores, em busca do bem-estar social do cidadão. Em 2011, 
foram formados 3.000 Bombeiros Mirins, abrangendo 13 unidades, 
sendo 6 na capital e  7 grupamentos do interior. 
 

Tabela 80 - Produtos obtidos com o programa Trânsito com Qualidade 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
 em 2011 

Trânsito com 
Qualidade 

Licenciamento de Veículos veículo licenciado unidade 397.744 

Habilitação de Condutores condutor habilitado unidade 168.192 

 

O aumento superlativo do número de veículos vendidos no Brasil, e 
especialmente no Maranhão, é um fato economicamente positivo (tanto pelo 
aspecto da melhoria da distribuição de renda, quanto pela facilidade do 
acesso ao crédito pela classe média e pelo consumidor de baixa renda), 
ambientalmente negativo (principalmente pelo aumento da emissão de gases 
poluentes), problemático e de solução complexa quanto à mobilidade urbana, 
pelo aumento dos engarrafamentos (pela inadequação das estruturas físicas 
das vias públicas), e preocupante sob o prisma das estatísticas de acidentes de 
trânsito (pelo aumento que vem sendo constatado em nível nacional e 
estadual). 

Segundo levantamentos do Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN), por meio do Registro Nacional de Veículos Automotores 
(RENAVAM), divulgado recentemente, o Maranhão ocupa o 5º lugar no 
quesito maior frota das Regiões Norte e Nordeste do país. De acordo com o 
DENATRAN, o Brasil mais que dobrou nos últimos dez anos a frota e atingiu 
64,8 milhões veículos em dezembro de 2010. O último balanço realizado 
apontou que o Maranhão encerrou o ano de 2011 com 948.522 veículos 
registrados ao longo dos anos, dos quais 280.609 na capital São Luís.  
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O Programa Trânsito com Qualidade, objetiva reduzir as ocorrências 
de acidentes de trânsito mediante a formação e capacitação de condutores e 
implementação de ações educativas com a realização de campanhas 
educativas e reciclagem de motoristas infratores. 

Nesse contexto, verificamos que foram licenciados 397.744 veículos, 
sendo que 150.673 correspondem a veículos novos. Por outro lado foram 
habilitados 168.192 condutores. Desse total, 41.683 correspondem à 
primeira habilitação. Destaca-se, que durante a vigência do PPA 2008/2011, 
houve uma variação positiva no período, de 25,9%. 

Outras atividades realizadas pelo DETRAN alcançaram os seguintes 
resultados: 

 52 campanhas educativas, com variação de 73,2% ao longo do 
PPA 2008/2011; 

 Reciclagem de 103 motoristas infratores, de 37 em 2008, para 
103 em 2011, com variação de 178,6% ao longo da vigência do 
PPA 2008/2011; 

 06 atividades comunitárias, incluindo palestras e exposições dos 
serviços prestados pelo DETRAN, atingindo um público de 71.418 
pessoas; 

 Realização de visitas em 30 escolas pela equipe de Educação para 
o Trânsito, com o propósito de realizar diversas atividades 
educativas relacionadas ao trânsito tais como: palestras, “city 
tour”, brincadeiras, beneficiando 3.669 alunos; 

 Realização de palestras educativas sobre segurança do trânsito em 
12 municípios visando orientar 10.000 jovens sobre a importância 
de dirigir habilitado para sua segurança no trânsito;  

 Realização de palestras educativas em 08 empresas, no sentido de 
orientar profissionais sobre direção defensiva beneficiando 2.500 
pessoas; 

 Realização de blitzs educativas sobre o trânsito, orientando 36.420 
condutores em 43 municípios, com distribuição de folders; 

 Vistoriação e homologação de pistas de veículos de 02 (duas) 
rodas em 16 municípios a saber: São João dos Patos, Loreto, São 
Domingos, Paraibano, Pastos Bons, Passagem Franca, Colinas, 
Burití, Tutóia, Brejo, Carutapera, Cururupu, Cantanhende, Santa 
Rita, Mirinzal e Raposa; 

 Realização de vistorias, com a implantação de sinalização, em 11 
municípios, a saber: Rosário, Presidente Dutra, Lago do Junco, 
Graça Aranha, Brejo de Areia, Lago da Pedra, Pedreiras, São João 
dos Patos, Itapecuru, Chapadinha e Codó. 
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 Aplicação de 46.878 infrações por parte do Estado, mas ao longo 
do ano foram registradas 287.475 infrações pelos demais órgãos 
de fiscalização; 

 Fiscalização de 231 Centros de Formação de Condutores, dos 
quais 46 foram notificados por irregularidades, e a frota de 
veículos dos CFC´s  foram supervisionadas em todo o Estado. 

 Aquisição de 243 equipamentos de informática para viabilizar a 
capacitação de 660 mototaxistas nos municípios de São Luís, e nos 
CITETRANS de Açailândia e Imperatriz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012 

As propostas para 2012 estão contempladas no Plano Plurianual 
2012-2015 e pautadas em duas diretrizes: Reestruturação do Sistema de 
Segurança Pública e Redução do Índice de Criminalidade e Violência, que 
nortearão a política de segurança pública para este quadriênio, através da 
implementação dos programas finalísticos e de suas ações de 
reaparelhamento, implantação e ampliação de estruturas físicas adequadas, 
capacitação e formação de policiais e ações de prevenção e repressão do 
crime e da violência. 

Para tanto, definiu-se como programas finalísticos para todo o Sistema 
de Segurança os programas Defesa do Cidadão  e Trânsito com 
Qualidade visando alcançar as seguintes metas: 

 Construir e reformar 27 Unidades para o Sistema de Secretaria de 
Segurança Pública, sendo 19 obras da Secretaria de Segurança 
Pública entre construção e reformas,  04 da Polícia Civil e 02 do 
Corpo de Bombeiros Militar; 

 
 

Capacitação de mototaxistas 
Fiscalização em Auto Escola 
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 Aparelhar e informatizar 54 unidades com abrangência em 17 da 
SSP, 25 da Polícia Civil, 10 da Polícia Militar 02 do Corpo de 
Bombeiros Militares; 

 Capacitar 900 Profissionais de Segurança Pública, sendo 500 
Policiais Civis,  200 Policiais Militares e 200 Bombeiros; 

 Formar 1.450 profissionais aprovados em Concurso Público, sendo 
50 Delegados, 50 Escrivães, 150 Investigadores, 1.000 Policiais 
Militares e  200 Bombeiros Militares; 

 Realizar 547 operações de prevenção e repressão à violência e da 
criminalidade; 

 Realizar concurso público e elaborar  plano de cargo, carreira e 
salário adequado as necessidades de expansão do DETRAN; 

 Realizar 60 campanhas de ações educativas; 
 Reciclar 150 condutores infratores; 
 Emitir 165.524 licenciamentos de veículos; 
 Habilitar 314.163 condutores de veículos; 
 Intensificar a sinalização nas vias urbanas estaduais em 20 

municípios por meio de convênio; 
 Concluir as obras de 3 CIRETRANS , nos municípios de Imperatriz, 

Balsas e Chapadinha;  
 Implantar 15 postos de atendimento, sendo 5 na capital e 10 no 

interior; e 
 Adquirir 450 equipamentos de informática para modernizar o 

parque tecnológico e 30 veículos para intensificar a fiscalização do 
trânsito. 

 

 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária – 
SEJAP, órgão da estrutura administrativa do Poder Executivo Estadual, foi 
criada em 2011 a partir da reforma administrativa, objeto da Medida 
Provisória nº 082, de 14 de dezembro de 2010, por desmembramento da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública. A SEJAP tem como finalidade 
cumprir as decisões judiciais de aplicação da Lei de Execução Penal, a 
organização, a administração, a coordenação e a fiscalização dos 
estabelecimentos prisionais, o acompanhamento e a supervisão do 
cumprimento de progressões de penas, o exame e pronunciamento sobre 
livramento condicional, indulto e comutação de penas, objetivando, 
especialmente, a ressocialização dos sentenciados, por meio de programas, 

JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
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projetos e ações destinados à sua capacitação profissional, à assistência às 
suas famílias e à inclusão ou reinclusão social dos egressos do sistema 
carcerário. 

Cerca de 50% dos presos que cumprem pena nos estabelecimentos 
penais da capital, mais especificamente no Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas, são oriundos do interior do Estado, cujas instalações carecem de 
estrutura adequada para mantê-los em prisão. Porém, a concentração em 
Pedrinhas cria uma tensão permanente, que tem levado à formação de 
grupos rivais autodenominados de facções da capital e do interior do Estado.  

Acrescente-se que a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) 
recomenda que os presos devam cumprir a sua pena o mais próximo possível 
do seu local de residência para que haja melhores condições de assistência 
familiar e de reintegração social. Por fim, a elevada densidade populacional 
no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, aliada a outros fatores, como a 
demora no julgamento dos processos dos presos provisórios, passou a ser um 
elemento a mais na desestabilização da ordem interna.  

Assim, a regionalização do Sistema Prisional passou a ser adotada 
como política pública prioritária para solucionar a instabilidade do sistema, 
possibilitando ainda: o cumprimento de pena privativa de liberdade em 
estabelecimentos prisionais próximos à residência da família do condenado; e 
a ampliação das vagas do Sistema Penitenciário, evitando o recolhimento de 
condenados e presos provisórios em delegacias policiais. 

Nesse sentido, a SEJAP está priorizando a construção de miniprisões 
para abrigar no máximo 120 reclusos, se possível, adaptando prédios de 
delegacias de polícia desativadas, para integrá-las na estrutura do Sistema 
Prisional de cumprimento da pena, a exemplo das obras em fase de 
finalização, nos Municípios de Davinópolis, Santa Inês e Rosário. 

O ano de 2011 foi marcado pelas constantes e oportunas iniciativas 
que envolveram os projetos de reformas, ampliações, adequações e 
modernização das unidades prisionais existentes, bem como, a construção de 
novas Unidades Prisionais de Ressocialização. Tais medidas possibilitarão 
melhorias nos presídios, reduzindo o grau de insalubridade e proporcionando 
humanização dos espaços destinados ao abrigo e acolhimento de homens e 
mulheres sentenciados e em condições de cumprimento de penas judiciais, 
como apregoa a Lei de Execução Penal - LEP, que tem como objetivo 
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e 
do internado.   
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Nesta perspectiva, a SEJAP vem cumprindo suas obrigações, 
competências e finalidades, mediante a implementação de projetos e 
atividades voltadas para o fortalecimento e consolidação da política da justiça 
e da administração prisional do Estado, obtendo resultados e superando 
expectativas quanto a: aumento do número de vagas nas Unidades Prisionais; 
diminuição dos índices de reincidência criminal; adequação da lotação 
carcerária; atualização dos processos judiciais dos apenados; ampliação, 
modernização e adaptação das Unidades Prisionais na conformidade da LEP; 
bem como, ações de assistência visando a reintegração social gradativa dos 
apenados. 

Com foco na política de regionalização, em 2011 foi firmado com a 
Caixa Econômica Federal um convênio para construção de mais duas 
Unidades Prisionais em Pinheiro e em Santa Inês, contribuindo assim para a 
descentralização do Sistema Prisional do Maranhão.   

Neste cenário, medidas de impacto foram tomadas objetivando a 
institucionalização de procedimentos de gestão, de modo a evidenciar os 
resultados satisfatórios em relação à população carcerária custodiada pelo 
Estado aos servidores, gestores e colaboradores do Sistema Prisional, assim 
como à sociedade em geral, diante da percepção e garantia da segurança e 
dos direitos assegurados pela melhoria do funcionamento do Sistema 
Prisional. 

É direito de todo cidadão, ainda que tenha cometido algum delito, ser 
tratado com dignidade e respeito. Nesse contexto, o Governo do Estado, por 
meio da SEJAP, reconhece a importância da adoção de políticas que 
efetivamente promovam a recuperação do preso no convívio social, tendo por 
ferramenta básica a Lei de Execução Penal e seus dois eixos: punir e 
ressocializar.  

A ressocialização se faz através de política penitenciária que tenha 
como finalidade recuperar os apenados para que estes possam, quando 
saírem das Unidades Prisionais, serem reintegrados ao convívio social. 

As ações que buscam a ressocialização de apenados procuram reduzir 
os níveis de reincidência, ajudando na recuperação através de medidas que 
auxiliem na sua educação, na sua capacitação profissional e na busca da 
conscientização psicológica e social. 

Nesse contexto para viabilizar a Política Prisional foram executados os 
seguintes programas: 

 Gestão da Política de Segurança Pública; e 
 Reintegração Social do Apenado. 
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2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Tabela 81 – Principais produtos obtidos no Programa Gestão da Política de 
Segurança Pública 

 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado  
em 2011 

Gestão da Política 
de Segurança 
Pública 

Implantação e Modernização das 
Estruturas Físicas das Unidades 
Integradas 

unidade 
construída e 
modernizada 

unidade 25 

Aparelhamento e Informatização 
de Unidades 

unidade equipada 
e integrada unidade 26 

Fonte: SEJAP 

Quanto às ações de Implantação e Modernização das Estruturas 
Físicas das Unidades e Aparelhamento e Informatização, foram realizadas 
reformas/construção e equipamento de 25 Unidades Prisionais em 12 
municípios, sendo: 12 em São Luís; 2 em Caxias e Imperatriz; e 1 em 
Açailândia, Bacabal, Chapadinha, Davinópolis, Paço do Lumiar, Pedreiras, 
Rosário, Santa Inês e Timon. 

 

Tabela 82 – Produtos obtidos no Programa Reintegração Social do Apenado 
 

Programa Ação Produto Unidade 
de medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado 
em 

2008/201 

Reintegração 
Social do 
Apenado 
 

Operacionalização de 
Unidades Penais apenado mantido unidade           4.016            4.016 

Ressocialização de 
Apenados 
 

apenado e/ou 
egresso 

ressocializado 
unidade 

 
1.671 

 
1.671 

 

 Foram atendidos 4.016 presos no mês de dezembro, a média mensal 
de atendimento é de 3.832 apenados. 

A ação Ressocialização de Apenados proporcionou atendimento a 
1.671 apenados nos diversos serviços  de assistência, dentre os quais: 
assistência psicossocial, laborterápica, educação, saúde, terapia ocupacional, 
trabalho e renda, espiritual, serviço social, psicológico e jurídico. 
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3 – PROPOSTAS PARA 2012  

 Implantar e equipar 23 unidades e manter 37 unidades prisionais 
beneficiando 23 municípios, em decorrência da ampliação da 
estrutura orgânica com a criação de 15 (quinze) Unidades 
Prisionais em imóveis cedidos pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública, das Delegacias Regionais dos municípios de 
Balsas, Codó, Davinópolis, Estreito, Nova Iorque, Paço do Lumiar, 
Rosário, Santa Inês, São Pedro da Água Branca, Viana e Vila Nova 
dos Martírios; 

 Concluir a construção de 2 Penitenciárias nos municípios de 
Pinheiro e Santa Inês  por meio do convênio firmado com a Caixa 
Econômica Federal, dando continuidade à política de 
regionalização e descentralização do Sistema Prisional do 
Maranhão, e reformar 10 unidades prisionais existentes; 

 Ressocializar  4.788 apenados. 
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3 - PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2011 

 3.3 – Desenvolvimento Institucional 
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1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Casa Civil diferencia-se dos demais órgãos do Poder Executivo por 
não executar política pública setorial específica e sim, coordenar e alinhar 
todas as políticas públicas setoriais e os processos regulatórios necessários, a 
exceção de pontuais políticas públicas de viés finalístico, como demonstra-se 
adiante. 

A principal atribuição da Casa Civil é prestar assessoramento técnico-
institucional à Governadora no desempenho de suas atribuições, assim como 
o controle interno do fluxo de atividades das Secretarias Extraordinárias, 
Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral, empresas e demais 
órgãos que compõem a estrutura administrativa do Governo do Estado. 

A Casa Civil participa de toda a administração estadual, ajudando nos 
grandes investimentos para o Estado nos segmentos de produção, como a 
melhor alternativa para acabar com a pobreza e melhorar a vida da 
população. 

Para atingir os seus objetivos suas ações foram estruturada em 2 
Programas: 

 Gestão do Planejamento Estratégico Governamental; 
 Juventude com Vez e Voz 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

 Realização de 11 Seminários Regionais de Lideranças com a 
participação 3.270 pessoas, onde foram levantadas 2.362 demandas 
populares para Subsidiar o PPA 2012-2015 nas Regiões em parceria 
com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria 
de Assuntos Políticos; 

O Programa Juventude Vez e Voz, tem por objetivo promover a 
informação e formação profissional dos jovens possibilitando a inserção no 
mundo do trabalho, bem como fomentar a articulação das políticas públicas 
para essa faixa etária de 18 a 29 em situação de vulnerabilidade social.  

Através  do PROJOVEM URBANO  em parceria com o governo Federal 
foram qualificados 3.094 jovens nos municípios: Codó, Santa Inês, Raposa, 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
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São José de Ribamar, Pinheiro, Bequimão, Bacabal, Pio XII, Balsas, Brejo, 
Vargem Grande, Presidente Dutra, Viana e Chapadinha. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

Para 2012 estão programado o alcance das seguintes metas: 

 Ampliar e modernizar o Sistema Estadual de Tecnologia da 
Informação e comunicação e Implantar Sistema de Gestão 
compartilhado da Região Metropolitana da Grande São Luís e 
Sudeste Maranhense; 

 Qualificar 13 mil jovens para o mercado de trabalho. 

 
1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Secretaria de Estado de Assuntos Políticos coordena as 
atividades políticas do governo com o objetivo de fortalecer as relações 
institucionais entre os poderes nas esferas estadual, federal e municipal. Além 
disso, encaminha e faz o acompanhamento das demandas formalizadas por 
órgãos oficiais, prefeituras municipais e organizações sem fins lucrativos: 
associações de moradores, colônias de pescadores, sindicatos, igrejas e 
entidades de classe. 

O órgão estimula debates e participa de lutas que possam resultar em 
benefícios para a população. Todas as ações desenvolvidas ao longo de 2011 
foram efetivadas levando-se em conta: o respeito às instituições, a valorização 
da classe política, o apoio às lutas que visam trazer benefícios para a 
população e participação ativa nos debates imprescindíveis para o 
aprimoramento das ações governamentais. O engajamento nas discussões 
acerca da divisão dos royalties do petróleo, a participação na XIV Marcha dos 
Prefeitos a Brasília.  

Para a execução de suas atividades conta com apenas o Programa de 
Gestão. 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

 As atividades da SEAP foram realizadas através do Programa de Gestão 
obtendo os seguintes resultados: 

 Acompanhamento de 220 atividades legislativas, incluindo-se 
mapeamento das votações e elaboração de relatórios acerca dos 
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debates em plenário e encaminhamentos de projetos de interesse 
do poder executivo; 

  Acompanhamento do processo de elaboração e andamento de 
420 convênios firmados com prefeituras e organizações sem fins 
lucrativos; 

 Acompanhamento sobre o desempenho do Governo Estadual por 
meio de 8 pesquisas qualitativas e quantitativas; 

  Atendimento de demandas de 86 grupos da Sociedade Civil 
organizada, incluindo-se os Consórcios Públicos Municipais; 

 Atendimento de 525 demandas, solicitadas pelos Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, Prefeitos e 
lideranças políticas; 

  Acompanhamento de 215 audiências da Governadora com 
parlamentares, prefeitos, empresários, lideranças sindicais, 
representantes de entidades de classe e autoridades internacionais; 

 Realização de 11 Seminários Regionais de Lideranças com a 
participação 3.270 pessoas, onde foram levantadas 2.362 
demandas populares para Subsidiar o PPA 2012-2015  nas Regiões 
em parceria com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão e a Casa Civil; 

  Encaminhamento de 2.000 pleitos e/ou demandas apresentadas 
por parlamentares, prefeitos, empresários, lideranças sindicais, 
representantes de entidades de classe e autoridades federais, 
estaduais e municipais; 

 Levantamento “in loco” de dados e informações políticas em 55 
municípios; 

 Organização e participação em 16 encontros, painéis e palestras 
com prefeito e vereadores; 

 Realização de 153 pesquisas de avaliação política das Prefeitas e 
dos Prefeitos; 

  Visitas e reuniões em 62 municípios.  

 3 – PROPOSTAS PARA 2012  

Para 2012, o programa de Gestão pretende alcançar  as 
seguintes metas: 
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 Acompanhar 250 atividades legislativas, incluindo-se 
mapeamento das votações e elaboração de relatórios acerca dos 
debates em plenário e encaminhamentos de projetos de interesse 
do poder executivo; 

  Realizar acompanhamento no processo de elaboração e 
andamento de 400 convênios com prefeituras e organizações sem 
fins lucrativos; 

  Acompanhar o desempenho do Governo Estadual por meio de 30 
pesquisas qualitativas e quantitativas; 

  Realizar atendimentos a 100 grupos da Sociedade Civil 
organizada; 

  Atender 600 demandas, solicitadas por pelos Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, Prefeitos e 
lideranças políticas.  

  Viabilizar a realização de 300 audiências da Governadora com 
parlamentares, prefeitos, empresários, lideranças sindicais, 
representantes de entidades de classe e autoridades 
internacionais; 

   Elaborar e acompanhar 6 Seminários Regionais;  

   Encaminhar 2.200 pleitos e demandas apresentadas por 
parlamentares, prefeitos, empresários, lideranças sindicais, 
representantes de entidades de classe e autoridades federais, 
estaduais e municipais; 

  Levantar “in loco” dados e informações políticas em 95 
municípios; 

  Organizar e acompanhar a  Governadora em 40 viagens; 

  Organizar e participar de 15 eventos, entre encontros, painéis e 
palestras com prefeito e vereadores; 

  Realizar 200 pesquisas de avaliação política das Prefeitas e dos 
Prefeitos 

  Visitar e reunir com 150 Prefeituras. 
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1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, órgão 
de gestão e desenvolvimento institucional tem por finalidade planejar, 
organizar, executar as políticas de governo relativas à gestão pública; 
elaborar a programação orçamentária, o acompanhamento e controle da 
execução orçamentária dos órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta; a gestão do Tesouro, sua execução financeira e supervisão de dívida 
e encargos gerais; os serviços de contadoria; apoio a estudos e pesquisas 
socioeconômicas e geográficas de interesse para o planejamento 
governamental; a formulação, o desenvolvimento, a implementação, a 
coordenação e a gestão de políticas públicas, diretrizes e estratégias de 
captação de recursos e de parcerias estratégicas, a cooperação e a assistência 
técnica, recursos logísticos, gestão de recursos humanos, material, 
patrimônio, logístico, modernização administrativa, organização e métodos, 
previdência e seguridade dos servidores públicos estaduais e manutenção dos 
sistemas corporativos informatizados de sua área de competência. 

           O modelo de planejamento adotado pelo Governo do Estado do 
Maranhão, baseado na gestão por resultados, reflete a evolução do trabalho 
desenvolvido pelos governos federal e estadual, iniciado em 1999, originando 
um referencial para o PPA que, embora não normativo, tem um eixo 
metodológico padrão adotado pela maioria dos entes federativos, inclusive 
pelos municípios. 

           Para a elaboração e gestão do PPA 2012-2015, a SEPLAN, introduziu  
inovações metodológicas ao processo visando à efetiva implantação da gestão 
por resultados no âmbito do Governo do Estado do Maranhão. 

            O foco do processo de planejamento é estabelecer metas 
transformadoras da realidade social e econômica maranhense, que servirão 
de referência para a condução das ações do Governo do Estado nos próximos 
quatro anos. 

            A essência do processo de planejamento governamental reside na 
capacidade do Poder Público captar as demandas da sociedade e mobilizar 
suas estruturas em prol da  melhor aplicação dos recursos arrecadados do 
contribuinte. 

 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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Integração entre os instrumentos de planejamento 

Estudo realizado nos estados da federação pelo Governo Federal, 
quando da elaboração do PPA 2004 - 2007, apresentou como ponto de 
estrangulamento no processo de elaboração e gestão do PPA a falta de 
integração entre o planejamento e o orçamento. 

Embora a lógica da gestão pública e a Constituição estabeleçam uma 
hierarquia do PPA sobre os demais instrumentos de planejamento (LDO e 
LOA), ainda persiste a cultura do curto prazo na implementação das ações 
governamentais. 

O governo atual, ao unificar as áreas de planejamento e orçamento 
em uma única estrutura no âmbito da SEPLAN, tem como propósito dar novo 
sentido ao processo de execução orçamentária, predominante no Estado, 
como instrumento de planejamento.Uma das medidas é promover a 
integração e a articulação das duas funções, a partir da realização em 
conjunto, e envolvendo as mesmas pessoas, dos principais processos de 
trabalho do planejamento a se iniciar pela elaboração dos instrumentos PPA e 
LOA. 

Outra medida a ser implementada é a instalação de um sistema 
integrado de monitoramento e de avaliação da gestão do plano e do 
orçamento, a partir da adoção de 

categorias comuns, especialmente em relação às metas físicas das 
ações do orçamento e suas classificações, e aos produtos planejados no PPA. 

Um dos desafios será de criar as condições para que a metodologia 
existente e as alterações introduzidas possam ser ao mesmo tempo, 
difundidas para as novas equipes técnicas e as existentes. É fundamental para 
o fortalecimento do planejamento a formação e capacitação das equipes 
setoriais. 

Para viabilizar a realização de suas ações, foram executados os 
principais Programas: 

 Gestão do Planejamento Estratégico Governamental; 
 Planejamento e Gestão Territorial;  
 Gestão de Administração de Estratégia Governamental; 
 PNAGE; 
 Gestão da Seguridade Social; 
 Maranhão Informado; e 
 Ação Integrada para o Aposentado – PAI. 
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2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Em 2011, foram alcançados os seguintes resultados: 

 Realizados 3 eventos com a participação de 23 servidores; 
 Capacitados 1.375 servidores de 42 órgãos abrangendo 6 

municípios.Destaca-se  a realização de 9 cursos  de Libras, com a 
participação de 198 servidores, por meio da Escola de Governo; 

 Realizados 2 eventos de capacitação com nova metodologia para 
elaboração do PPA 2012/2015 com a participação de 142 
participantes, sendo 30 com funcionários da SEPLAN e 112 
funcionários dos demais órgãos; 

 Curso Básico de Orçamento online, promovido pela  Secretaria de 
Orçamento Federal – SOF em parceria com a SEPLAN, com a 
participação de 30 funcionários; 

 Elaboração de 15 diretrizes de governo e a consolidação das 
demandas populares para subsidiar o PPA 2012/2015; 

 Elaboração do Planejamento Institucional do Governo composto 
como os seguintes instrumentos: Lei das Diretrizes Orçamentárias – 
LDO, o Plano Plurianual - PPA 2012-2015 e a Lei Orçamentária 
Anual – LOA para 2012.Foi elaborado também o Relatório de 
Avaliação do PPA 2008/2011, exercício 2010 e o Balanço Geral do 
Estado /2010; 

 Realização de 11 Seminários Regionais de Lideranças com a 
participação 3.270 pessoas, onde foram levantadas 2.362 
demandas populares para Subsidiar o PPA 2012-2015  nas Regiões 
em parceria com a Casa Civil e a Secretaria de Assuntos Políticos; 

 Implantação de 2 Bancos de Dados com informações 
socioeconômicas, ambientais e cartográficas para atender o Estado 
como um todo; 

 Realização de 17 estudos, análise e pesquisas sobre o 
desenvolvimento de diversos setores da Economia Maranhense; 

 Elaboração e publicação dos resultados do PIB Estadual, Municipal 
período 2005/2009 bem como o Índice de Desenvolvimento 
Municipal – IDM, e os Indicadores Ambientais da Bacia 
Maranhense; 

 Identificação, análise e redefinição de 16 delimitações territoriais e 
criado 1 acervo cartográfico através do Programa de Planejamento 
e Gestão Territorial; 

 16 eventos: palestras, seminários, conferências e encontros; 
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 Elaboração de 9 Manuais de Normas e Procedimentos das áreas de 
Gestão de Recursos Humanos, Material, Patrimônio, Serviços Gerais 
e Transportes; 

 Elaboração de 3 Boletins de Transferência Fiscal e  Manual de 
Elaboração do PPA e LOA;  

 Unificação das áreas de Planejamento e Orçamento em uma única 
estrutura na SEPLAN, promovendo a integração  e articulação das 
duas funções; 

 Criação de 9 Núcleos Temáticos para gerenciamento das demandas 
dos Órgãos Setoriais; 

 Participação de 30 conselhos setoriais representados por técnicos 
da SEPLAN; 

 Arremate, pela população interessada através de Leilão de 146 
lotes de veículos, no valor de 1,1 milhão. 

  

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

Para 2012 foi  programada  as seguintes metas: 

 Capacitar 5.100 Servidores Públicos; 
 Valorizar 5.000 Servidores Públicos ; 
 Atualizar 8 mapas Cartográficos dos Municípios Maranhense; 
 Realizar 36 estudos e pesquisas socioeconômicos e ambientais; 
 Disponibilizar publicações de informações sobre o Estado e os 

Municípios Maranhenses; 
 Realizar 823.088 procedimentos de Assistência à Saúde do 

Assegurado e seus Dependentes; 
 Conceder 1.310 Benefícios Assistenciais; 
 Conservar 48 unidades do Patrimônio do Fundo Estadual de 

Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão – FEPA; 
 Realizar 2 leilões de bens móveis insersíveis; 
 Implantar 2 Sistemas, sendo um para controle SIGAFROTA  e 

outro Gestão Patrimonial, incluindo inventário; 
 Regularizar 15 imóveis de propriedade do Estado. 

 

 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Política Tributária tem por finalidade assegurar o ingresso de 
receitas devidas, atendendo às necessidades da sociedade maranhense e do 

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 
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desenvolvimento do Estado, formulando e executando a política econômico-
tributária; realizar administração fazendária, dirigir, orientar e coordenar as 
atividades de arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle de tributos e 
demais rendas do Estado. 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

O Programa Gestão da Política Tributária, tem por objetivo planejar e 
formular as políticas tributárias, coordenando, avaliando e controlando 
programas realizar ações em consonância com as diretrizes do plano 
estratégico da Sefaz, entre as quais, elevar a arrecadação estadual, fortalecer 
a gestão organizacional e a gestão do crédito tributário. 

Os principais resultados obtidos pelo Programa em 2011 foram: 

 A Evolução do Nível Real da Arrecadação dos tributos estaduais 
alcançou o patamar de R$ 3,7 bilhões, um crescimento de 15,68% 
sobre a arrecadação do ano anterior. Com esse resultado, a receita 
passou de uma média mensal de R$ 269 milhões em 2010 para R$ 
311 milhões em 2011; 

Tabela 83 -  Arrecadação Estadual                                                
              R$ em milhões 

Ano Arrecadação Var. % 

2008 2.561,50 17,95 

2009 2.754,10 7,52 

2010 3.231,30 17,33 

2011 3.738,10 15,68 

 
Este incremento da arrecadação em índice superior à variação da 

inflação e da taxa do crescimento econômico do país demonstra que o Estado 
consolidou um novo patamar de desempenho da sua máquina fiscal, 
ganhando em efetividade e produtividade. 

No ranking nacional, o Maranhão alcançou o 5º lugar entre os 
estados que obtiveram maior crescimento na arrecadação do ICMS, 
comparando os períodos de 2010 e 2011. E no ranking regional, o Estado 
chegou ao 1º lugar entre os estados do nordeste que mais cresceram em 
arrecadação do ICMS, no mesmo período, conforme dados oficiais do Ranking 
dos Estados do Nordeste. 

Através da Educação Fiscal, foram capacitados 348 disseminadores do 
programa, por meio do curso a distância da Escola de Administração 
Fazendária – ESAF, e 745 disseminadores, por meio do Portal do 
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Conhecimento, ambiente de aprendizagem virtual da Secretaria de Estado da 
Fazenda – SEFAZ e foram realizadas das 19 conferências regionais sobre o 
Controle Social, que reuniu cerca de 7 mil lideranças comunitárias em todo o 
Estado, em uma ação conjunta com a Controladoria Geral do Estado e a 
Controladoria Geral da União. 

Realizados 127 eventos de capacitação com a participação de 796 
servidores, que corresponde a 55,5% do efetivo. 

Houve redução de custo da Administração Tributária que ficou em 
torno de 4,55% a relação entre a despesa e  valor arrecadado no exercício, 
conforme tabela abaixo: 

Tabela 84 - Custo da Administração Tributária 

                 Em milhões 

Ano Despesas Arrecadação Estadual Custo Adm. Tribut. 

2011 170,0 3.738,1 4,55% 

 

Foram desenvolvidos os projetos de Fortalecimento da Gestão Fiscal 
do Maranhão (PROFISCO/MA);PMAE – Programa para Modernização da 
Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das 
Administrações Estaduais; Projeto Brasil ID. 

Foi ampliada a frota de veículos, com a entrega de 43 novos veículos 
às Agências de Atendimento, Postos Fiscais e as demais unidades da 
Secretaria, para reforçar a fiscalização das mercadorias nos postos fiscais, 
ampliar o controle das operações, além de auxiliar nos serviços de outras 
unidades da SEFAZ. Desse modo também foram adquiridos equipamentos e 
software, além de ampliação e reforma de unidades fiscais e administrativas. 

Concessão de benefício para instalação e operação da refinaria de 
petróleo, a ser implantada no Maranhão, na forma de diferimento do 
lançamento e pagamento do ICMS nas aquisições que venham a integrar o 
ativo permanente. 

Regulamentação da concessão de incentivo fiscal para contribuinte do 
ICMS que financiar projeto esportivo e cultural. 

Instituído o projeto Viva Nota que incentiva o consumidor a exigir o 
documento fiscal (cupom ou nota fiscal) nas suas compras no comércio 
varejista, visando redução da sonegação fiscal.O consumidor concorre a 
sorteios de prêmios em dinheiro, ingressos de futebol e recebimento de 
devolução de parte do ICMS pago nas suas compras no comércio varejista. 
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Cobrança de ICMS sobre compras não presenciais protegendo a 
empresa local, esta decisão corrige distorção legislativa, cujas conseqüências 
afetam as receitas do Estado e o comércio local, pois resulta em transferência 
de riqueza dos Estados menos desenvolvidos para as regiões industrializadas, 
fechamento de empresas e perda de postos de empregos existentes no 
Maranhão. 

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

O programa de Administração da Política Tributária tem por meta elevar a 
receita em 3,5 % ao ano em termos reais, durante a vigência do PPA 
2012/2015 e pretende ainda alcançar as seguintes metas: 

 Implantar 90 Sistemas Eletrônicos Nacionais Fazend@ Eletrônica 
(Pmae); 

 Implantar 6 Procedimentos de Fortalecimento da Gestão Fiscal 
(Profisco); 

 Realizar 8 obras de Adequação e Melhoria das unidades da Sefaz; 

 Arrecadar R$ 3.978.387.937 de Tributos Estaduais; 

 Capacitar 15.800 pessoas sobre Educação Fiscal para a 
Cidadania; 

 Capacitar Unidade Técnica da Administração Tributária. 

 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

Para cumprir a missão institucional de assegurar a gestão regular dos 
recursos públicos em benefício da sociedade maranhense, a Controladoria 
Geral do Estado seleciona, anualmente, por meio do Plano de Gestão, 
várias metas e ações que ao longo do exercício são executadas para alcançar 
os objetivos estratégicos correspondentes. Ressalta-se que todos os objetivos 
estratégicos da Controladoria estão alinhados com os objetivos 
governamentais, tais como: Contribuir no combate à corrupção, desvio, 
desperdício e fraude e no aperfeiçoamento da administração pública, por 
meio de auditorias específicas, seminários, fóruns, palestras e estímulo à 
transparência pública, assim como assegurar a eficiência, eficácia e 
afetividade dos programas e projetos governamentais, sobretudo aqueles 
ligados à garantia de direitos individuais ou coletivos e combate a pobreza, 

CONTROLE INTERNO 
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notadamente nas áreas de educação, saúde, segurança e geração de 
emprego e renda  e ampliar a participação da sociedade na formulação, no 
acompanhamento e na avaliação das políticas públicas. 

A Controladoria visando alcançar seus objetivos está estruturada em 2 
programas: 

 Gestão Governamental; 
 Controle Interno do Poder Executivo. 

 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

  O Programa de Controle Interno tem como objetivo controlar os atos 
de gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos 
Órgãos do Poder Executivo. 

As principais realizações e resultados estratégicos em 2011 por 
programa estão inseridos na tabela abaixo: 

 Tabela 85 - Principais produtos obtidos com o programa Controle Interno do 
Poder Executivo 

Programa Ação Produto Unidade de 
medida 

Realizado 
em 2011 

Realizado em 
2008-2011 

Controle Interno do 
Poder Executivo 

Fiscalização e 
Avaliação 

Relatório de Auditoria unidade 131 673 

Conferências/palestras 
 

Ação 
desenvolvida 19 30 

  

 Foram realizados 19 eventos em vários municípios do Estado, 
estimulando a sociedade a participar do controle da gestão 
pública. As ações de controle social referem-se à realização de 
conferências regionais que antecedem a etapa estadual da 
Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social - 
CONSOCIAL que será realizada em São Luis, em março de 
2012; 

 Foram elaborados 131 relatórios de auditoria em 2011 e 673 no 
período do PPA 2008-2011. 

De um modo geral, os benefícios do Controle, resultantes das ações 
da Controladoria Geral do Estado, são imensuráveis, visto que a própria ação 
de controlar gera expectativas que evitam desperdícios e desvio de finalidade 
na aplicação dos recursos, assim como possibilita a redução de danos ao 
Erário e, conseqüentemente, melhoria nos resultados das políticas públicas. 
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Por outro lado, temos como benefícios mensuráveis toda expectativa 
de retorno financeiro ao Estado, oriundo de evidências de auditoria e glosas 
realizadas por ocasião das ações de controle desenvolvidas. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

Para 2012, foram programada as seguintes metas: 

 Elaborar 264 relatórios de auditoria de fiscalização e avaliação do 
Controle Interno do Poder Executivo; 

 Desenvolver 15 ações de Transparência de Gestão Pública e 
Controle Social; 

 Capacitar 30 servidores. 
 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

   A Corregedoria Geral do Estado do Maranhão – COGE tem por 
finalidade assistir direta e imediatamente o Governador do Estado no 
desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos relacionados à 
apuração e deslinde, no âmbito do Poder Executivo, de atos lesivos ao 
patrimônio público, à ética e à disciplina, praticados por servidores públicos 
ou agentes a eles equiparados por força de lei, cujas atribuições estão 
previstas, no artigo 23 da Lei nº 9.340/2011, e ainda, sendo competente para 
instaurar Tomada de Contas Especial, consoante o Decreto nº 27.570/2011. 

A COGE, Órgão Superior de Correição em nível estadual, é ainda 
responsável pela instauração de Tomada de Contas Especial, motivo pelo qual 
se fez necessária a composição de duas Comissões Permanentes que criadas 
no ano de 2009, permaneceram em plena atividade no exercício de 2011: em 
Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo e a 
Comissão de Tomadas de Contas Especiais. 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Principais atividades realizadas em 2011 

 Foram instaurados Processos Administrativos de caráter sigiloso, 
para melhor assistir ao Governo do Estado, em denuncias de 
improbidade administrativa. 

 Foram realizadas constantes reuniões internas ( inter Comissões) e 
externas, em vários órgãos, tanto da Administração Direta quanto 
Indireta do nosso Estado, bem como diversas entidades 
relacionadas ao processo  de Tomada de Contas, a fim de melhorar 
a interação com os demais órgãos; 
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 Foram também realizadas viagens oficiais para Brasília, São Paulo e 
Fortaleza, sempre a serviço do Governo e a bem do 
desenvolvimento dos procedimentos investigatórios, em andamento 
junto à Comissão Permanente de Sindicância e Processo 
Administrativo. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

Para 2012 foi programada as seguintes metas: 

 Investigar 24 denúncias de Atos de Improbidade.  
 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A comunicação de Governo atende ao princípio constitucional da 
publicidade e visa, principalmente, divulgar ações, programas, obras, 
serviços, direitos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, objetivando 
dar  maior consistência e transparência às ações de governo, proporcionando 
desta forma incentivo a sociedade para participar do processo de 
desenvolvimento sócio-econômico, através da comunicação fundamentada 
no eixo central da Missão da Comunicação Governamental, que são: 

 Formulação de Comunicação Governamental em uma linguagem 
de fácil entendimento, ajustada a cada uma das mídias, para 
todas as classes sociais que contemple as principais mudanças 
ocorridas. 

 Comunicação Integrada: 

 A comunicação deve assumir uma postura preventiva e educativa, 
tornando-se base de motivação, da consideração e valorização do servidor ao 
engajamento do cidadão como célula ativa da comunidade. Também aborda 
a execução do Plano Estratégico de Governo, mostrando seus avanços ou 
dificuldades para que a população possa acompanhar os trabalhos do 
executivo estadual na administração da coisa pública. 

 Promove a supervisão ética, seletiva e continuada, para dotar o 
governo dos meios de informação que necessita para bem desenvolver suas 
funções no atendimento das necessidades da população.  

Norteia e orienta toda a comunicação gerada, permitindo que se 
estabeleça uma coerência maior entre os diversos programas 
comunicacionais, uma linguagem comum de todos os setores e um 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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comportamento organizacional homogêneo, além de se evitar sobreposição 
de tarefas. 

Dando continuidade ao trabalho, a SECOM 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, por meio do Programa de 
Gestão. 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

De forma mais eficiente e eficaz à luz da legislação em vigor, a 
Gestão de Marketing buscou desenvolver 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 as  campanhas dos seguintes eventos 
por área: 

 Educativas: Combate as Drogas, Combate ao Trabalho Infantil, 
Segurança no Trânsito, Combate a Dengue, Campanha de 
Acessibilidade; 

 Cultura: Reveillon, Carnaval, Foruns Regionais, Festa da Juçara, 
Festejo Nossa Sra.Conceição, Semana da Música, Semana do 
Teatro, São João, Divulgação da Semana da Cultura Popular; 

 Agropecuária:Festival da Melancia, Campanha de Combate à 
Aftose, Campanha de Biodíesel; 

 Esporte, lazer e juventude: Jogos Escolares Maranhense - JEMS, 
Campanha de Fomento ao Desporto e Lazer, Pro-jovem, Jogos de 
Verão do Sul do Maranhão 

 Turismo: Divulgação das Ações de Turismo; 
 Infraestrutura: Divulgação das melhoria na Infraestrutura 

(estradas, hospitais e demais obras); 
 Institucional: Seminário de Prestação de Contas, Dia do 

Professor, Dia das Crianças. 

Os meios de comunicação têm a capacidade de influenciar a opinião 
pública. Além dos jornais impressos, que possuem certa restrição em poder de 
alcance, verifica-se uma predominância do rádio e da televisão como meio de 
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informação no Brasil. O rádio está presente em 86,8% dos domicílios 
brasileiros, já a televisão aberta, em pesquisa realizada pelo Instituto 
DATAFOLHA em cinco capitais brasileiras e divulgada pela Associação 
Nacional de Jornais, em 2001, é o meio em que 35% dos entrevistados 
costumam se informar em detrimento de qualquer outro meio de 
comunicação. 

Além do caráter informativo, a mídia possui o caráter influenciador 
sobre a opinião da população. Atualmente, emitir opinião sobre um assunto 
tornou-se algo associado à informação passada pelos meios de comunicação. 
No Maranhão, é perceptível a abrangente cobertura política dada pela mídia 
regional. Diante disso uma das estratégias adotadas foi a contratação de uma 
empresa capaz de realizar o serviço de clipping. 

O clipping se tornou termômetro da gestão de Comunicação. Através 
dele, o Governo pôde aferir o que a população está esperando do poder 
público nos diversos setores da administração pública, e desta forma, pôde-se 
trabalhar em questões-chave que tiveram grande visibilidade para a 
população. Por meio de um planejamento, embasado em fatos verificáveis no 
clipping, as chances da gestão causar um impacto positivo foram 
significativas. 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Neste ano, apesar dos problemas passados com as chuvas e 
enchentes no começo do ano e das greves de diversas categorias como a dos 
PMs e Corpo de Bombeiros, delegados, polícia civil e professores, a imagem 
do Governo do Estado prevaleceu positiva com 55,7%, que representam 
21.800 inserções, contra 35,4% de negativas, que diz respeito a 13.850, além 
de 0,2% de publicidades, que totalizam 74 e 8,7% de matérias neutras, por 
conta das 3409 informações classificadas com este teor.  

A mídia impressa foi a que mais emplacou informações de interesses 
ao Governo do Estado, alcançando 43,3% do percentual total, destas 10.955 
foram classificadas como positivas, 1.612 como neutras e 4.385 como 
negativas, além de 67 publicidades. 

A internet foi a única mídia que não divulgou nenhuma publicidade, 
com um total de 25,4%, obteve 5.608 postagens positivas, 856 neutras e 
3.477 negativas. Nesta mídia, as matérias referentes à governadora Roseana 
Sarney, obtiveram principalmente teor negativo, assim como as informações 
referentes às greves que ocorreram no estado. Já as inserções que dizem 
respeito aos secretários de estado e ao contexto político, conseguiram 
alcançar um equilíbrio entre positivo e negativo. 
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A mídia radiofônica ficou com 21,5% das inserções, sendo 3.162 
positivas, 662 neutras e 4599 negativas. Como esperado, a mídia televisiva 
foi a que menos emplacou informações, apresentando 9,7% do índice total, 
distribuídos em 2.076 de reportagens positivas, 344 neutras e 1.391 
negativas, conforme gráfico abaixo.  

 
Tabela 86 - Demonstrativo da participação midiática global da exposição do 
Governo do Estado. 

 

 

    

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

Para 2012 estão prevista as seguintes metas: 

 Divulgar 50 eventos sobre as ações governamentais; 
 

 Ampliar em 100 unidades da Rede de acesso de Informações de 
governo por meio de Comunicação Online; 

 

 Promover 30  eventos; 
 

 Publicar 100 Atos Legais; 
 

 Realizar 40 Campanhas de Publicidade de Utilidade Pública; 
 

 Realizar 60 serviços de Assessoria de Comunicação; 
 

 Divulgar eventos de natureza educativa, cultural, esportivo e 
institucional, tais como: Campanha São Luís, 400 anos, Carnaval, 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
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Governo do Estado do Maranhão
Gráfico 11 - Monitoramento de Mídias - JAN - DEZ/2011

NEGATIVA

NEUTRA

POSITIVA

Mídia Positiva Neutra Negativa Total 

Impresso 10.955 1.612 4.385 16.952 

Tv 2.076 344 1.391 3.811 

Rádio 3.162 662 4.599 8.423 

Internet 5.608 856 3.477 9.941 

Total 39.127 
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Dia Internacional da Mulher, Campanha Aftosa 1e 2, São João, 
Dia Internacional e Nacional de Combate ao Câncer,Dia Mundial 
de Prevenção contra a AIDS,Campanha Esporte – JEM’S, Programa 
de Educação Fiscal, Natal, Reveillon, Ano Novo, Festejos 
Religiosos, Círio de Nazaré e outros. 

 

 

 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Procuradoria Geral do Estado consoante dispõe o art. 103 da 
Constituição do Estado do Maranhão “é a instituição que representa o Estado 
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da Lei Orgânica que 
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 
o assessoramento jurídico do Poder Executivo.”  

Dessa forma, desempenha fundamental papel dentro da Organização 
do Estado no sentido de garantir juridicamente as políticas públicas estaduais 
e executar as demais competências institucionais que, de acordo com a 
Constituição Estadual e a Lei Complementar n° 020/94 são:  

 Exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado, bem 
como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico da 
Administração Pública estadual, suas autarquias e fundações; 

 Promover a uniformização da jurisprudência administrativa do 
Estado, mediante coordenação e      supervisão dos trabalhos 
afetos aos serviços jurídicos dos órgãos da Administração 
Estadual; 

 Promover, privativamente, a cobrança da dívida ativa em todo o 
Estado; 

 Representar os interesses da administração pública estadual 
perante o Tribunal de Contas do Estado e Junta Comercial do 
Estado; 

 Promover representação por inconstitucionalidade de leis e atos 
estaduais; 

 Opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões 
judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a 
administração estadual.  

ASSESSORIA, REPRESENTAÇÃO E DEFESA DO ESTADO 
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Programa de Representação de Defesa do Estado obteve os seguintes 
resultados: 

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

A Procuradoria Geral do Estado por meio do Programa de 
Representação de Defesa do Estado obteve em 2011, os seguintes resultados: 

 Autorização para realizar concurso público para Procuradores do 
Estado, a fim de suprir a necessidade não só na Capital do Estado, 
bem como, nas suas regionais, cujas demandas judiciais 
aumentam substancialmente; 

 Participação  em 04 eventos fora do Estado; 

 Contabilização de 40.659 atos praticados, sendo 19.906 atos 
típicos e 21.668 atos administrativos . Em comparação ao ano de 
2010, cujo total de atos praticados totalizaram 38.174, pode-se 
concluir que no ano de 2011 houve um aumento na ordem de 
9,3% (nove, vírgula três por cento) em relação ao resultado no 
mesmo período ano passado. Do total de atos típicos entre ações 
cautelares,temos os seguintes destaques: 

• Ingresso com pedido de suspensão de liminar, contra o 
Mandato de Segurança, perante o Superior Tribunal de Justiça 
para garantir a manutenção de contrato de prestação de 
serviços financeiros assinado entre o Banco do Brasil e o Estado 
do Maranhão, e evitando perda de R$ 153.333.333,00 (cento e 
cinqüenta e três milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos 
e trinta e três reais; 

• Ingresso com Ação Cautelar, perante o Supremo Tribunal 
Federal, para garantir a possibilidade de o Estado do Maranhão 
receber recursos decorrentes da celebração de empréstimo com 
o BNDES; 

• Ingresso com pedido de Suspensão de Liminar perante o 
Tribunal de Justiça, para garantir a manutenção do período 
letivo nas escolas estaduais;  

• ingresso com Ação Cautelar, perante o Supremo Tribunal 
Federal para suspender as inscrições  indevidas no cadastro de 
convênios da União; 

• suspensão da decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, 
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garantindo o funcionamento do Viva Cidadão em todo o 
Estado.  

• Suspensão de uma liminar da Juíza titular da comarca de 
Pindaré-Mirim, resultando em economia de R$ 2.042.159,76 ao 
ano;  

• ingresso com agravo de instrumento contra decisão de 1º grau 
e obtendo junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 
a liminar para que haja continuidade nas obras da Via 
Expressa, em São Luís; 

• Suspensão da realização de leilão referente a prédio 
pertencente à EMARHP, nos atos de ação ajuizada pela Fazenda 
Pública Municipais. 

 

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

Principais ações programadas no PPA 2012/2011, para alcançar as 
seguintes metas:  

 Capacitar 500 pessoas do Centro de Estudo; 

 Realizar 8.000 Defesas Judiciais do Estado; 

 Realizar 4.500 Representações do Estado; 

 Restaurar e modernizar o prédio da PGE. 
 

1 - POLÍTICA SETORIAL 

A Comissão Central Permanente de Licitação tem por finalidade 
realizar os procedimentos licitatórios de interesse dos órgãos e entidades da 
Administração Estadual, adjudicar o objeto dos certames, expedir normas 
específicas para a instrução dos processos e elaboração dos atos 
convocatórios, dispensar e inexigir licitações na forma e nas hipóteses 
previstas na legislação pertinente, gerenciar o sistema de registro de preços, 
acompanhar a execução dos contratos administrativos, bem como opinar 
sobre a celebração de termos aditivos, subcontratações, rescisões e aplicação 
de sanções administrativas.” 

           As atividades na CCL foram iniciadas efetivamente a partir de 09 de 
junho de 2011 quando passou a instruir os procedimentos oriundos das 
Comissões Setoriais de Licitação - CSLs, por força da Resolução nº 01/2011-
CCL, publicada em 12/04/2011.   
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Trata-se, portanto, de órgão recente, ainda em fase de estruturação 
física, o que, entretanto, não se constituiu  em fato que a impedisse de, neste 
primeiro semestre, demonstrar  excelente nível de produtividade, o qual pode 
ser demonstrado na Relação de Processos Licitatórios Adjudicados, 
especificado por modalidade, conforme quadro anexo. 

 Para a execução de suas atividades conta com apenas um programa: 

 Gestão do Programa  

2 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Durante o exercício 2011, realizou os seguintes trabalhos: 

 Treinamentos de Operacionalização de Licitações para Presidentes 
das Comissões Setoriais de Licitação – CSL`s e Pregoeiros, 
envolvendo todos os órgãos da Administração Direta e Indireta 
nesta incluídas suas Autarquias, Sociedades de Economia Mista, 
Empresa Pública e Fundações Públicas,distribuídos em 8 turmas 
atingindo um público alvo de, aproximadamente 232 servidores; 

 Formalizou 18 (dezoito) processos licitatórios de Registro de Preços 
para futuras contratações, atendendo às necessidades de 12 
(doze) órgãos do Governo do Estado, tornando as 
aquisições/contratações mais ágeis e com menor custo; 

 Realizou 4.000 atendimentos através do Cadastro de 
Fornecedores e 271 processos protocolados da CCL foram 
instruídos e adjudicados.  

 No cumprimento de sua missão institucional a CCL já participou 
de diversas discussões para elaboração do Código de Licitações e 
Contratos do Estado do Maranhão e na elaboração de normas 
infralegais por meio de decretos e resoluções.  
 

3 – PROPOSTAS PARA 2012  

Para 2012 foi programada as seguintes metas: 

 Realizar o processo licitatório de grande porte, nas modalidades: 
Concorrência – 20; Pregão -75; Tomada de Preço – 30; Dispensa 
de Licitação-20; Registro de Preço -7; Credenciamento-4; Grande 
Licitações – 05; 

 Implantar o projeto de Digitalização dos documentos. 
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