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Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
 
....Cumprindo o mandamento constitucional, dirijo-me a
essa Egrégia Casa Legislativa, com grande alegria e
respeito, para enviar a Mensagem Governamental que
marca a abertura dos trabalhos legislativos no ano de
2022.
....A Mensagem Governamental deste ano possui um
caráter especial, pois realiza um balanço da nossa
gestão de 2015 até os dias atuais. Período marcado
por muitos desafios, mas sobretudo por grandes
conquistas. Elementos que se encontram devidamente
retratados no documento, os quais alguns faço
questão de sublinhar neste ato.
_____________________________
¹ Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto (PIB)
² Fonte: IBGE – PNAD Contínua
³ Fonte: IBGE – Índice de Inflação de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA)

....Este Parlamento é conhecedor do quadro recente
de estagnação da economia brasileira. De 2015 a
2021, a média de crescimento do Produto Interno
Bruto - PIB nacional foi de 0,24%¹ ao ano, o que
representa o pior resultado desde 1969. Com 12,6%²,
o desemprego atinge atualmente 13,5 milhões de
pessoas, fora os mais de 6 milhões de brasileiros
desalentados, ou seja, que desistiram de procurar
emprego por falta de esperança. A taxa de inflação
acumulada de 42,65%³, deteriorou severamente o
poder de compra, elevando, ainda mais, as
desigualdades e a miséria no Brasil. 
....Diante da ausência de um projeto nacional de
desenvolvimento e das dificuldades de ordem
socioeconômica, os entes subnacionais tiveram de
desenvolver práticas inovadoras e de colaboração
interfederativa, com o objetivo de pensar o 

"PARA O ANO DE 2022 O
NOSSO GOVERNO MANTERÁ
OS VALORES VITORIOSOS
QUE TÊM TORNADO O
NOSSO ESTADO REFERÊNCIA
NACIONAL EM DIVERSAS
ÁREAS"

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR

FLÁVIO DINO



desenvolvimento regional e a cooperação como
instrumento para viabilizar a implementação de
políticas públicas.
....No Maranhão, nosso governo teve de adotar uma
postura corajosa que, sem abrir mão de uma política
fiscal responsável, fosse capaz de enfrentar não
apenas os terríveis problemas dos últimos 7 anos,
agravados pela pandemia da Covid-19, como também
os passivos sociais que herdamos das atrocidades
patrimonialistas que marcam a nossa história.
....Desde a nossa primeira campanha, temos
apresentado à sociedade valores republicanos e
democráticos que compõem os quatro eixos do nosso
governo. O  enfrentamento às injustiças sociais, a
modernização da gestão e o cuidar bem do dinheiro
público, o desenvolvimento para todos e ampliação da
infraestrutura e logística são bases que temos
combinado para tracionar a máquina pública em prol
do desenvolvimento do nosso estado.
....Para enfrentarmos as injustiças sociais, ampliamos
fortemente os investimentos. Conseguimos, antes
mesmo do início da pandemia, construir uma rede de
saúde descentralizada, composta por dezenas de
grandes hospitais de alta complexidade, sendo alguns
com serviços especializados que nunca haviam sido
implementados em nosso estado, como a Clínica Sorrir
e o Hospital de Traumatologia e Ortopedia. Desde
2015, realizamos mais de 1 milhão de atendimentos,
por meio da Força Estadual de Saúde, em lugares
onde cuidados médicos nunca haviam chegado. Além
disso, a mortalidade materna foi reduzida pelo 5º ano
consecutivo, fruto de políticas públicas voltadas ao
cuidar das gestantes maranhenses.
....Na educação, lutamos pela valorização dos
professores da rede estadual e investimos fortemente
em infraestrutura e na aprendizagem. 
....

Foram alcançadas 79 escolas em tempo integral,
sendo 23 IEMA's plenos, 1 IEMA bilíngue, além de 55
Centros Educa Mais. Construímos e reformamos mais
de 1.300 escolas onde antes existia estruturas
precárias, sendo algumas de taipa, sem acesso à água
potável e transporte escolar. Modernizamos o nosso
modelo pedagógico, construímos uma rede de
cooperação técnica com os municípios e introduzimos
um processo de avaliação permanente. Como
consequência, conquistamos o maior Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da
nossa história. A nota da rede pública estadual do
Ensino Médio saltou de 2,8 para 3,7 e o Maranhão
passou de 22º para o 13º lugar no ranking nacional.
Com isso, nossas crianças passaram a ter esperança
de mobilidade social após ter, pela primeira vez, o
acesso a uma escola digna. 
....Para enfrentarmos a pobreza, construímos a maior
rede de segurança alimentar do Brasil. Passamos de
06 unidades para 69, que estão servindo alimentação
balanceada para a população mais carente. Já foram
34 milhões de refeições, entre almoço e jantar.
Criamos também o Plano Mais IDH, que leva
infraestrutura social e econômica para os municípios
mais pobres do Estado. As famílias dessas
localidades, que antes não tinham acesso aos serviços
públicos básicos, têm sido prioridade em nosso
governo.  
....Na área da segurança, com investimentos em
pessoal, equipamentos e inteligência policial, retiramos
o Maranhão da lista dos estados mais violentos do
Brasil e São Luís do ranking das 50 cidades mais
violentas do mundo. Até 2020, houve uma redução de
72% na taxa de homicídios na Grande São Luís.
Nosso efetivo policial atual é 15.332, o maior da
história do Maranhão. 
....



Foram entregues centenas de viaturas, além de novos
prédios, armamentos e tecnologia, a exemplo do
Laboratório de Genética Forense.
....Nosso sistema penitenciário passou pela maior
transformação do país nessa área. Com o Programa
Trabalho Digno, o Maranhão alcançou o 1º lugar no
ranking nacional em relação ao percentual de pessoas
privadas de liberdade inseridas em atividades
educacionais e de trabalho em 2021 - número 16x
superior ao registrado em 2014. A taxa de
analfabetismo no sistema prisional passou de 12%
para 0,18%. Abrimos 183 oficinas de trabalho. Foram
destinados mais de 4 milhões de blocos sextavados
que estão pavimentando vias urbanas em todo o
estado. A produção de mais de 7 mil móveis tem
equipado escolas e órgãos do estado, gerando uma
economia média de 65% em relação ao preço
praticado no mercado. Na área da gestão
penitenciária, estabelecemos 42 indicadores divididos
em 4 eixos (modernização, administrativo, atendimento
ao preso e segurança prisional) para avaliação de
metas, com premiação das unidades com melhores
desempenhos. Nossos apenados saíram da barbárie e
agora possuem um ofício, capaz de representar uma
alternativa para uma vida que antes não tinha
perspectivas fora do crime.
....Para modernizarmos a gestão, estimulamos
inovações e realizamos reformas com o objetivo de
orientarmos as políticas públicas para resultados.
Nossos instrumentos de planejamento e orçamento
introduziram agendas internacionais (a exemplo dos
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável – ODS,
Selo Unicef), regionais (a exemplo dos Consórcios
Interestaduais) e locais (a exemplo do Programa de
Governo e do Plano Mais IDH), sendo elaborados com
a participação de mais de 168 mil cidadãos em 96 

audiências em todos os territórios maranhenses.
Elaboramos novas metodologias, planos, manuais e
guias que definem caminhos e orientam os órgãos a
como elaborar, implementar, monitorar e avaliar
políticas públicas com base em evidências.
Estimulamos e orientamos os órgãos a participarem de
premiações de âmbito nacional, tendo como fruto o
reconhecimento de diversas políticas públicas que têm
servido de boas práticas para outros estados, como o
Plano Mais IDH, o Escola Digna e o Trabalho Digno.
Criamos o prêmio gestão pública, o servidor
pesquisador e o “Você faz a diferença”.
Transformamos nossa escola de governo em um órgão
ativo no processo de desenvolvimento de capacidades
técnicas na gestão pública. Fortalecemos a
governança estadual nesta área, a partir da aprovação
da Lei nº 11.630/2021, que instituiu o Sistema de
Monitoramento e Avaliação do Estado do Maranhão.
Elaboramos o Zoneamento Ecológico Econômico, na
escala de 1 para 250.000, abrangendo os biomas
amazônico e cerrados e do sistema costeiro, que
representou a maior rede de pesquisas ambientais,
sociais e econômicas da história do Maranhão. Em
parceria com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, conseguimos os passos iniciais para
a elaboração do Plano Estratégico de Longo Prazo do
Maranhão. 
....Na área das finanças públicas, reduzimos a evasão
fiscal e conseguimos ter mais eficiência no processo
de arrecadação, estimulando a justiça tributária a partir
da desoneração dos impostos que incidem sobre os
que mais precisam. Com a redução do ICMS para
todos os estabelecimentos enquadrados no SIMPLES,
essas empresas deixaram de contribuir com mais de
R$ 960 milhões nos últimos sete anos.
....



....Do lado da despesa, instituímos o comitê gestor,
responsável pela revisão de contratos, realizamos o
contingenciamento das despesas discricionárias e
introduzimos novas regras orçamentárias para garantir 
foco nas prioridades de governo, contribuindo para nos
posicionarmos entre os entes subnacionais que mais
cumpriram os compromissos assumidos. Substituímos
os nossos sistemas transacionais, possibilitando uma
maior acurácia em relação aos custos no setor público,
bem como conectamos as despesas com as nossas
agendas estratégicas e transversais. Ademais,
substituímos veículos locados para a administração
pública pelo Táxi Governamental, o que trouxe uma
economia acima de 30% na locomoção dos servidores. 
....Ao longo desse período, o estado manteve a
trajetória de geração de superávits primários, com
média na ordem de R$ 680 milhões. Com isso, o
Maranhão tem obtido avaliações positivas das
principais agências de classificação de risco de crédito
internacionais (Moody´s e Fitch Ratings), bem como
em âmbito nacional, a exemplo das metas do
Programa de Ajuste Fiscal – PAF e da nota da
Capacidade de Pagamentos (CAPAG), medidas pelo
Ministério da Economia.
....Conhecimentos e boas práticas que fazemos
questão de compartilhar com nossos municípios. O
programa PROMUNICÍPIO oferece capacitações e
assessoramento técnico aos gestores e equipes
municipais em temas relativos ao planejamento,
orçamento e finanças públicas; produção e utilização
de dados; captação de recursos; bem como
compartilha um portal que sistematiza e mensura a
implementação das políticas públicas estaduais nos
municípios.
     No que concerne ao enfrentamento da pandemia da
COVID-19, não hesitamos em nos dedicarmos 

diuturnamente para garantir o alimento na mesa das
famílias maranhenses, a possibilidade de
sobrevivências das micro e pequenas empresas e,
sobretudo, a vida das pessoas. 
....Mantivemo-nos, desde as primeiras horas,
orientados pela ciência e pelos profissionais da saúde.
Para esta área, nossa sólida estrutura foi reforçada
com medidas de expansão do número de leitos, bem
como a abertura de hospitais de campanha e um
amplo conjunto de protocolos sanitários. Providências
indispensáveis para que durante todos os meses da
pandemia, o Maranhão estivesse entre os estados da
federação que apresentaram maior estabilidade na
curva de contaminação, menor número de vítimas por
100.000 habitantes e nível controlado de ocupação da
rede estadual.
....Em nossa extensa rede de restaurantes populares
passamos a oferecer também o jantar a um custo de
somente R$ 1,00. Distribuímos mais de 600 mil cestas
básicas, de modo que conseguimos fornecer milhões
de refeições de ponta a ponta do Maranhão.
Instituímos o Vale Gás; reduzimos a carga tributária
para os setores mais impactados pela pandemia;
concedemos auxílios para bares/restaurantes e para
os profissionais das áreas do turismo e da cultura.
Implementamos o auxílio combustível e o Programa
Trabalho Jovem. O Plano Emergencial de Empregos
Celso Furtado, em um espaço de tempo inferior a 06
meses, viabilizou investimentos da ordem de R$ 500
milhões, materializados em compras de produtos da
agricultura familiar, economia solidária, construção de
escolas, recuperação de rodovias, dentre outros. De
forma complementar, a distribuição de auxílios à
população mais carente e o pagamento de salários
antecipados aos servidores estaduais, foram
importantes para a manutenção da dinâmica 



econômica local. 
....No sistema educacional, mais de 200 mil chips de
celular foram distribuídos aos alunos para o
acompanhamento das aulas em regime híbrido e assim
preservar o calendário escolar. De forma
complementar, algumas ferramentas foram
desenvolvidas para permitir o acesso dos conteúdos
por parte dos alunos nesse período de distanciamento
social. A plataforma Gonçalves Dias disponibilizou
vídeoaulas, lives e milhares de materiais de estudo
digitais, se tornando um canal com múltiplas
possibilidades para que os estudantes ampliem seus
conhecimentos e aprendizagens, de forma gratuita.
Além de pré-vestibular, a plataforma disponibiliza
conteúdo curricular de todo o Ensino Médio em um
mesmo ambiente em que é possível o acesso à TV
Educação e podcasts com aulas e conteúdos
desenvolvidos pelos nossos professores. Assim, fomos
capazes de transformar o desafio da pandemia em
uma grande modernização das nossas metodologias
de ensino.
....Em síntese, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, é com esse espírito de solidariedade e
respeito às pessoas, em especial as mais vulneráveis,
que apresento as nossas conquistas nas próximas
páginas. Para isso, trouxemos não apenas os
destaques do nosso governo, mas a demonstração, a
partir de indicadores de resultado e impacto, de que é
possível transformar o nosso estado. Que é possível
enfrentar as injustiças sociais, cuidar bem do dinheiro
público, com responsabilidade social. Que é possível
fazer política transparente, moderna, com foco no
cidadão, de modo participativo, com a valorização do
servidor público e, sobretudo, capaz de salvar vidas,
levar dignidade e trazer esperança para as pessoas.
...

....Para o ano de 2022, o nosso governo manterá os
valores vitoriosos que têm tornado o nosso estado
referência nacional em diversas áreas. Por este motivo
reitero, assim como fiz desde o primeiro dia do meu
governo, o pedido de apoio para prosseguirmos
irmanados nesse esforço de união que, efetivamente,
tem demonstrado que é possível construir o
MARANHÃO DE TODOS NÓS.....
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Eixo I:

 Enfrentar as

 injustiças  sociais

EDUCAÇÃO 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SEGURANÇA

SAÚDE

DIREITOS HUMANOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEGURANÇA ALIMENTAR

HABITAÇÃO
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Centros Educa Mais, além dos

incentivos à Pesquisa e

Desenvolvimento (P&D), aumento

de bolsas para pesquisa, bem como

projetos inovadores, a exemplo do

Cidadão do Mundo. Segundo o

Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovações (MCTIC), esses

investimentos cresceram 39,1% em

2019, em relação a 2014.

Vale a pena destacar que o avanço

nesses indicadores é reflexo de

iniciativas como o Escola Digna,

Mais IDEB, Mais Pesquisa,

Plataforma Gonçalves Dias, Inova

Maranhão, dentre outros

Observou-se, também, a redução da taxa

de abandono escolar no ensino médio da

rede estadual (de 10,5% para 5,6%); a

redução da taxa de distorção idade-série

do ensino médio (de 40,9% para 30,8%);  e

o crescimento no número de matrículas

em cursos de educação profissional

técnica, representando 10.480 matrículas a

mais, no intervalo de 2014-2020. 

Nota-se que o fortalecimento da Educação

Básica se tornou prioridade no Estado. O

Maranhão manteve a trajetória de

crescimento no IDEB e atingiu 3,7 p.p no

índice do ensino médio.

Concomitantemente, houve crescimento

de 60,9% da remuneração média dos

docentes da rede pública estadual (40h

semanais), de acordo com dados do INEP. 

Além disto, em 2020, a taxa de docentes

em exercício com pós graduação subiu de

17,7% (em 2014) para 31,9%. Destacam-se,

ainda, os investimentos em educação

profissional e tecnológica, a oferta de

ensino integral, por meio dos IEMA's e 

.........esde 2015, o Governo do

Maranhão tem investido em

Educação,  Ciência e Tecnologia,

por meio da valorização dos

professores, construção de escolas

em tempo integral, obras para 

 substituição de escolas de taipa

por alvenaria,  dentre outros.

O resultado dessas ações pode ser

observado por meio dos

 indicadores educacionais. Em

2014, conforme dados do INEP,

20,6% das escolas funcionavam

em lugar inadequado. Em 2020

esse percentual foi reduzido para

13,9%, sendo que 88,7% das

escolas consideradas inadequadas

são da rede municipal.

D

Educação,
Ciência e

Tecnologia
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#Retrospectiva do Governo

Resultado/Impacto

- Crescimento do IDEB

de 2,8 (2013) para 3,7

(2019), e redução da taxa

de abandono do ensino

médio de 10,5% para

5,6%; 

- Redução da distorção

idade-série de 40,8%

para 30,4%; 

- Aumento da

remuneração média dos

professores da rede

estadual em 60,9%.

Identificação do
Problema

- Em 2013, o Maranhão teve

um dos piores desempenhos

no IDEB, alcançando a 22ª

posição do Brasil. Até 2014,

20,6% das escolas estavam

instaladas em locais de

infraestrutura inadequada.

Também não haviam

matrículas de educação

integral na rede pública. 

Ações

- Transição de escolas da

rede estadual para ensino

médio e técnico em tempo

integral;  

- Formação continuada de

profissionais da educação; 

- Estabelecimento de

políticas de avaliação e

acompanhamento de alunos

da rede pública; 

- Expansão e melhoria da

rede física escolar.

Entregas

- Inauguração de 79 escolas

de tempo integral; 

- Oferta de mais de 12 mil

vagas em cursos técnicos, e

mais de 23 mil vagas no

ensino superior; 

- Entrega  de 48 novas

unidades do IEMA;

- Plataforma Gonçalves Dias

de ensino à distância com

mais 80 mil alunos inscritos.

Educação



PLATAFORMA GONÇALVES DIAS

Destaques Educação

......or meio da nova plataforma de ensino à

distância, a plataforma Gonçalves Dias, o

Governo do Estado tem alcançado cerca de

80 mil estudantes. São desenvolvidas

vídeoaulas e lives, além de disponibilizados

milhares de materiais de estudo digitais. A

plataforma permitiu também a realização

de cursos preparatórios para o ENEM, que

envolveram estudos de redação, plantão

tira-dúvidas e aplicação de simulado.

ESCOLA DIGNA

...........esde o início do governo são tomadas

medidas de valorização dos nossos

professores. O piso salarial para

professores do ensino fundamental com

carga horária mínima de 20h saltou de R$

1.678,43 em 2015 para R$ 2.945,70 em 2022.

Já para professores do ensino médio saltou

R$ 2.492,72 para R$ 3.433,84. Patamar que

nos coloca entre os maiores salários do

Brasil.

D ........... Maranhão atingiu a pontuação histórica

de 3,7 no Índice de Desenvolvimento da

Educação Básica na 3ª série do Ensino Médio.

Desde 2013, o Maranhão saltou 0,9 pontos,

ocupando atualmente a 3ª melhor posição do

Nordeste. O avanço na educação é reflexo dos

investimentos maciços realizados nos últimos

anos.

O
EVOLUÇÃO DO IDEBVALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES

P .......... Escola Digna, além de substituir as

escolas de taipa, de barro, por prédios de

alvenaria com infraestrutura adequada aos

alunos, reformulou a gestão pedagógica e

fortaleceu a colaboração com as prefeituras

para a melhoria da educação no Maranhão.

Até 2021, foram construídas e reformadas mais

de 1.300 escolas. O sucesso do programa

recebeu o reconhecimento nacional, neste

último ano, através do Prêmio Espírito Público

na categoria "Equipes que Transformam".

O
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ESCOLA DIGNA

VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES EVOLUÇÃO DO IDEB

PLATAFORMA GONÇALVES DIAS
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Destaques Educação



UEMA: EXPANSÃO DE VAGAS E DE

CAMPI

Destaques Educação

..........o acumulado desde 2015, a

Universidade Estadual do Maranhão -

UEMA disponibilizou 23.109 vagas no

Ensino Superior. Nessa trajetória foram

inaugurados os novos campi de São

Bento e Coroatá, totalizando 23 ao final

de 2021.

UEMASUL

........... expansão das unidades do IEMA

alcançou, em 2021, 23 IEMAS PLENOS com

oferta de Ensino Médio e Técnico, e outras 25

Unidades Vocacionais, voltadas para Cursos

Profissionalizantes. Para 2022, serão mais 08

IEMAS PLENOS, totalizando 31 em todo o

estado. A expansão se estende também a

unidades escolares em tempo integral, que

já alcançaram 79 unidades entre IEMAS

Plenos, Bilíngue e Centros Educa Mais.

A

ENSINO EM TEMPO INTEGRAL

N..........  criação da Universidade Estadual da

Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL,

em novembro de 2016, atendeu a um antigo

pedido da comunidade, por meio da

descentralização e autonomia deste

importante polo universitário. Atualmente a

UEMASUL conta com 4 campi e uma ampla

oferta de cursos superiores.

A
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...........etiramos mais de 29 mil

maranhenses das profundezas do

analfabetismo. Os programas “Brasil

Alfabetizado” e “Sim, Eu Posso!" se

mostraram fundamentais para isso, uma

vez que incluem adultos e idosos que não

receberam tal oportunidade quando

jovens.

R

BRASIL ALFABETIZADO E SIM, EU

POSSO!



UEMASUL

ENSINO EM TEMPO INTEGRAL BRASIL ALFABETIZADO E SIM,

EU POSSO!
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UEMA: EXPANSÃO DE VAGAS E

DE CAMPI

Destaques Educação



...........esde 2015, esta gestão entregou 138

ônibus e 2 lanchas, melhorando a

logística do transporte escolar

maranhense em benefício a milhares de

estudantes.
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LOGÍSTICA ESCOLAR

Destaques Educação

IEMA BILÍNGUE

D

..........  IEMA Bilíngue para crianças do

ensino fundamental em São Luís,

representa a primeira unidade com ensino

bilíngue e tempo integral da rede pública

do Estado.

O



CIDADÃO DO MUNDO

........... Programa Cidadão do Mundo consiste

em um compromisso de governo que visa o

aprendizado de outro idioma, o

conhecimento de novas culturas e agregar

uma importante experiência curricular

voltada ao intercâmbio internacional. De

2015 a 2018, até precisar ser paralisado por

força da pandemia, beneficiou 395

estudantes maranhenses.

O ..........o âmbito do programa Mais Pesquisa, o

governo tem investido fortemente em

ciência e inovação. Desde 2015 foram 4.798

auxílios e 13.087 bolsas concedidas em apoio

a alunos e pesquisadores em diferentes

níveis, incluindo mestrado, doutorado e pós-

doutorado. Ademais, o Governo do

Maranhão instituiu em 2022 um reajuste de

25% nas bolsas de pesquisa e pós graduação

pagas pela FAPEMA (Portaria nº53/MA). 

N

MAIS PESQUISA

............ Inova Maranhão é o maior programa de incentivo à inovação no estado do

Maranhão. Criado em 2015, a iniciativa soma mais de R$ 11 milhões investidos em

diversas ações, dentre elas, fomento à 130 startups e empresas maranhenses que

buscam inovar no estado. Ações complementares foram executadas nos 8 eixos de

atuação do programa, como, por exemplo, oficinas sobre robótica, no eixo Educação

Básica, e formação em programação, design e ciência de dados, no eixo Ecossistema.

O

INOVA MARANHÃO 

Destaques CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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MAIS PESQUISA

INOVA MARANHÃO 

CIDADÃO DO MUNDO
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Ademais, para contornar os graves efeitos do tráfico e do

consumo de drogras, o Governo do Estado lançou o Plano

Estadual de Política Sobre Drogas, composto por ações

integradas, e que relacionam diversas políticas públicas no

âmbito da saúde, segurança, cultura, esporte e lazer.

No que se refere ao trânsito, as taxas de Internação e

Mortalidade no Trânsito alcançavam em 2014 a 95,24

internados e 26,39 óbitos por 100 mil habitantes. Com as

ações do governo que aconteceram principalmente para a

Educação para o Trânsito e fiscalizações repressivas nas

ruas, essas taxas caíram para 63,3 em 2020 e 18,39 em

2019, respectivamente. Outras iniciativas de apoio ao

trânsito vão desde a concessão de benefícios como o

programa CNH Jovem e Rural, que garantiu a gratuidade

da CNH a 8.068 pessoas desde 2015, até a prestação dos

serviços do Programa Mais Travessia, destinado ao

deslocamento de pessoas que fazem uso de cadeira de

rodas, deficientes visuais e crianças com microcefalia, e já

contribuiu com a realização de  131.854 atendimentos em

mobilidade urbana.

22

SEGURANÇA
 E       m 2014, o Maranhão possuía uma taxa de 31,5 óbitos

por 100 mil habitantes causados por violência, uma

trajetória que parecia não mudar. Para transformar esse

cenário, atualmente a gestão do estado conta com

iniciativas como o Pacto pela Paz, cujo objetivo é a

promoção da paz social, da cultura dos direitos humanos

e do respeito às leis, por meio da ampliação, capacitação

e valorização do efetivo policial. Destaque também para a

Patrulha Maria da Penha, iniciada em 2017, e tem se

mostrado um instrumento fundamental para combater a

violência contra a mulher. A patrulha é destinada a

atender às ocorrências de mulheres vítimas de violência e

já conta com mais de 21 mil atendimentos desde sua

implantação.

O alto investimento na expansão da estrutura física de

delegacias e batalhões (69 entre 2017 e 2021), bem como

na aquisição de novos veículos (1.386 entre 2017 e 2021),

foram essenciais para que o Maranhão reduzisse o

indicador de óbitos, que caiu para 22,10 em 2019.
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#Retrospectiva do Governo

Resultado/Impacto

- Redução no número de

óbitos por violência  de 31,5

em 2014 para 22,10 em 2019; 

- Redução das internações

por acidentes de trânsito de

95,24 em 2014 para 63,3 em

2020;

- Redução no número de

vítimas do trânsito, de 26,39

em 2014 para 18,39 em 2019.

Identificação do Problema

- Em 2014, o Maranhão possuía

uma taxa de 31,5 óbitos

causados por violência a cada

100 mil habitantes. As taxas de

Morbidade e Mortalidade no

Trânsito chegaram a 95,24

internados e 26,39 óbitos por

100 mil habitantes,

respectivamente, nesse período.

O estado carecia de ações de

combate ao tráfico de drogas e

de enfretamento da violência

contra a mulher.

Ações

- Aquisição de novos veículos de

uso policial;  

- Ampliação da estrutura física de

batalhões e delegacias; 

- Implantação da Patrulha Maria

da Penha, atendendo mais de 21

mil mulheres; 

-Implantação do Plano Estadual

de Política Sobre Drogas;

Entregas

- 975 viaturas, entre 2015 e

2021; 

- 69 unidades de batalhão e

delegacias reformadas ou

ampliadas, entre 2015 e 2021; 

- Implantação de 15 conselhos

sobre drogas em municípios

do Maranhão;

- 8.068 beneficiados com a

gratuidade da CNH;

- 13.156 promoções funcionais,

sendo: 8.413 praças. 1;869

oficiais e 2.874 bombeiros.

segurança



CORPO DE BOMBEIROS NAS

COMUNIDADES

PATRULHA MARIA DA PENHA

...........om o objetivo de promover a paz social, a

cultura dos direitos humanos, o respeito às leis e

aproximar o poder público das comunidades,

teve início em 2016, o Pacto pela Paz, através da

criação de conselhos que buscam resolver essas

questões. 

Destaques segurança

a...aaspecialmente durante a pandemia, a

equipe do Corpo de Bombeiros cumpriu

relevante papel comunitário, tanto no apoio

à distribuição de mais de 600 mil cestas

básicas a mais de 60 municípios, quanto

atuando na organização das filas de

recebimento do auxílio emergencial na

Caixa Econômica Federal.

E

PACTO PELA PAZ

a a aprograma de Gestão Penitenciária

(GESPEN) coleta e sistematiza informações

relevantes que dão subsídios para a tomada de

decisões estratégicas e fornecem um retrato

detalhado da situação da Administração

Penitenciária, tanto na perspectiva macro

quanto micro. O GESPEN estabeleceu 42

indicadores divididos em 4 eixos para avaliação

das estratégias da SEAP. Em 2021, a iniciativa foi

finalista do Prêmio Excelência em

Competitividade do Centro de Lideração

Pública (CLP), na categoria Destaque Boas

Práticas.

O ...........omo forma de garantir o atendimento a

mulheres em situações de vulnerabilidade, além

de fiscalizar o cumprimento de medidas

preventivas, a Patrulha Maria da Penha está em

vigor desde 2017. Até então a iniciativa foi um

sucesso. Além de ter atendido mais de 21 mil

mulheres, a experiência recebeu duas

premiações, sendo o Selo Fórum Brasileiro de

Segurança Pública (FBSP) de Práticas

Inovadoras em 2018 e o Prêmio Marias do Brasil

para Coronel Augusta Andrade em 2021.

C

GESTÃO PENITENCIÁRIA PREMIADA

C
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PACTO PELA PAZ

GESTÃO PENITENCIÁRIA PREMIADA PATRULHA MARIA DA PENHA

CORPO DE BOMBEIROS NAS

COMUNIDADES
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TRABALHO E ESTUDO

INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA 

................Secretaria de Administração

Penitenciária tem sido uma grande

fornecedora para o próprio governo. Desde

2019 já foram celebrados 65 instrumentos de

cooperação junto a diferentes órgãos de

estado. Produção de móveis, fornecimento

de blocos de concreto e fardamento para as

escolas são alguns  exemplos de bens e

serviços fornecidos a um custo

significativamente inferior caso fossem

adquiridos diretamente pelo mercado.

Destaques segurança

O

ECONOMIA DE RECURSOS PÚBLICOS

...........esde 2015, foram promovidas 11.778

ações educativas pelo DETRAN/MA. Trabalho

que recebeu o reconhecimento nacional ao

ganhar o prêmio Destaque Maio Amarelo

nos anos de 2017 a 2019, promovido pelo

Observatório Nacional de Segurança Viária.

D ............té 2021, visando a manutenção da

segurança pública já foram entregues centenas

de viaturas. Além disso, a tropa estadual conta

atualmente com 15.332  efetivos entre bombeiros

e policiais militares, que corresponde ao maior

contingente da história do Maranhão.

A

DETRAN PREMIADO

           Maranhão alcançou o 1º lugar do país no

percentual de pessoas privadas de liberdade

inseridas em atividades educacionais e de

trabalho em 2021. Em 2015, a parcela de internos

que tinha contato com algum tipo de

aprendizagem era de 1.071, além de outros 1.272

envolvidos em oficinas de trabalho. Em 2021,

este último número saltou para 15.736 e o

número de apenados sem acesso a

alfabetização chegou a zero no último ano,

graças a iniciativas tal como a implementação

de atividades educacionais em EAD.

A
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ECONOMIA DE RECURSOS

PÚBLICOS

DETRAN PREMIADO INVESTIMENTOS EM

SEGURANÇA

TRABALHO E ESTUDO
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I
INTELIGÊNCIA DAS POLÍCIAS

Destaques segurança

    nvestindo em inteligência e especialização, estamos aperfeiçoando as ações de

prevenção e repressão à criminalidade. Neste sentido, cabe citar grandes avanços nessa

área: Duas novas bases do Centro Tático Aéreo; Criação das superintendências de

Homicídios, Estruturação do departamento de Narcóticos e Prevenção e Combate à

Corrupção na Polícia Civil; além da Delegacia Móvel de Homicídios; Inauguração do

Instituto de Genética Forense (IGF).



         Maranhão, assim como outras Unidades da

Federação, tem um papel  indispensável na

gestão do sistema de saúde. O Estado é

responsável por coordenar e executar serviços

como vigilância epidemiológica, sanitária e

outros, além do desafio de articular os sistemas

municipais para que o serviço seja distribuído de

maneira mais equânime entre a população.

Desse modo, a partir de 2015, entre os

compromissos assumidos pelo Governo do

Maranhão, está a expansão da rede de hospitais

e leitos. Desde 2015, já foram entregues 36

hospitais, distribuídos em diferentes regiões

estaduais, além de centros de hemodiálise (3

unidades) e outras unidades de saúde.

Antes de 2018, o Estado não prestava nenhum

serviço que promovesse a saúde bucal da

população. De lá pra cá foram entregues 3

Centros Odontológicos, por meio do Programa

Sorrir, que já realizou milhares de atendimentos.

No período de 2015-2021, foram gerados uma

média de 212,3 leitos por ano no Estado, Destaca-

se que o desafio foi ainda maior durante a

pandemia da Covid-19, na qual foram reservados

1.711 leitos clínicos e 508 de UTI.

Para reduzir os efeitos da pandemia, o estado

avançou na vacinação da população.

Atualmente o percentual de vacinados é de

86%.

O

SAÚDE
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A partir de 2015, o Estado também

expandiu a oferta de serviços à população

materno-infantil, por meio da

qualificação do pré–natal nas regiões  de

saúde, de programas como o Força

Estadual da Saúde (FESMA) e Cheque

Cesta Básica - Gestante. Este último,

entre 2019 e 2021, já destinou, para mais

de 32 mil mães maranhenses, o total de

R$ 11,8 milhões.  O programa visa

estimular a realização de consultas pré-

natal e assistência qualificada pelos

profissionais da estratégia de saúde da

família. 

Como resultado dessas ações, observou-se

no Maranhão a redução das taxas de

Mortalidade Materno-Infantil. Segundo o

DATASUS, os óbitos de menores de 5 anos

por grupo de 1.000 nascidos vivos passou

de 18,0% em 2014 para 16,6% em 2019

(último dado fornecido pelo DATASUS).

Segundo projeção do

IM/SINASC/CONECTASUS/MA, o índice

para crianças menores de 1 ano passou de

15,16 em 2015 para 13,18 em 2021. Quando

se examina os óbitos maternos em

relação à população feminina em idade

fértil (15-49 anos), observa-se que a taxa

reduziu de 5,1 em 2014 para 4,5 em 2019.

Ainda tratando-se de mortalidade, houve

uma redução significativa da Mortalidade

Precoce (taxa por 100 mil jovens de 15-29

anos). Segundo o DATASUS esta foi

reduzida de 123,3 em 2014, para 79,35 em

2019
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#Retrospectiva do Governo

Resultado/Impacto

- Redução da taxa de

mortalidade infantil para

16,6 a cada mil nascidos

vivos.

- Redução da taxa de

mortalidade precoce para

79,35 a cada 100 mil

habitantes. 

- Menor taxa de

mortalidade pela COVID-19

entre os estados da

federação.

Identificação do

Problema
- Em 2014, de acordo com dados

do DATASUS, o Maranhão

registrava taxa de mortalidade

infantil de 18% para cada 1.000

nascidos vivos. Já a mortalidade

precoce (entre 15 e 29 anos)

estava em 123,30 para 100.00

jovens. Havia também uma

grande concentração dos

atendimentos de alta

complexidade na capital. Até

2014, apenas 48 unidades de

saúde atendiam todo o estado. 

Ações

 
- Ampliação de 84% da

capacidade de atendimento

instalada.

- Programa Cheque Cesta

Básica - Gestante beneficiando

mais de 32 mil mães.

- Combate à pandemia do novo

coronavírus com 1.711 leitos

clínicos e 508 de UTI.

- Entrega de 12 policlínicas.

- Descentralização dos

hospitais de alta complexidade.

Entregas

 

- 40 novas unidades de saúde,

dentre elas 6 hospitais

macrorregionais e 18 hospitais

regionais.

-  3 unidades do Programa

Sorrir oferecendo atendimento

odontológico à população.

- 86% de cobertura vacinal

contra a COVID-19 no estado,

com mais de 8 milhões de

doses aplicadas.

SAÚDE



Destaques SAÚDE

..........esde o início da gestão, o estado não mediu esforços para aprimorar o sistema de saúde

maranhense. Como resultado, a partir de 2015, foram 360 ambulâncias disponibilizadas, além

de 12 policlínicas implantadas, 36 hospitais e reformados/ampliados outros 23 hospitais. Dentre

as principais obras realizadas, estão: (2015): Hospital Dr Jackson Lago; (2016): Hospital Tomas

Martins, Hospital Everaldo Aragão, Hospital Ruth Noleto; (2017): HTO, Hospital de Turiaçu, 08

leitos de UTI materna da Maternidade Marly Sarney; (2018): Maternidade de Colinas, Hospital de

Chapadinha; (2019): Hospital do Servidor (1ª etapa); (2020): Hospital HCI, Hospital Lago da Pedra,

Hospital Santa Luzia do Paruá; (2021): Ampliação do HCI e Hospital de Pedreiras.

D

EXPANSÃO DE HOSPITAIS E LEITOS

FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE

.....nicialmente com foco nos 30 municípios

de pior IDH do estado, a Força Estadual de

Saúde do Maranhão (FESMA) foi ganhando

importância e expandindo o seu escopo de

atuação. Desde 2015, já foram realizados

cerca de 1,2 milhões de atendimentos dentre

consultas e procedimentos relacionados à

gestantes, diabetes, hanseníase, hipertensão,

dentre outros.

I.............programa "Cheque Cesta Básica -

Gestante" foi criado com a intenção de

estimular a adesão ao acompanhamento

pré-natal em mães em situação de

vulnerabilidade econômica e social. Em

2021, alcançamos a importante marca de

mais de 30 mil mulheres beneficiadas desde

o início do programa. O cuidado com as

gestantes maranhenses nos possibilitou

reduzir a mortalidade materna pelo 5º ano

consecutivo.

O

CHEQUE GESTANTE
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CLÍNICAS SORRIR

............s unidades de Especialidade

Odontológica – SORRIR oferecem assistência

de média complexidade na área

odontológica, realizando consultas, exames,

cirurgias, próteses, ações corretivas e

preventivas. Atualmente existem 3 unidades

no estado, sendo duas na capital e uma no

município de Presidente Dutra. Ao todo,

desde 2018, foram realizados mais de 367 mil

procedimentos.

A .............Programa Mais Cirurgias tem se

mostrado um grande sucesso. A iniciativa

tem fomentado o crescimento do número de

cirurgias ano após ano, mesmo diante dos

desafios da pandemia. Em 2021, foi

ultrapassada a marca de 145 mil cirurgias em

todo o estado.

............Shopping da Criança garante

atendimentos gratuitos de saúde para o

público infantil. Inaugurado em outubro de

2020, o espaço já realizou 47.409 consultas

médicas em atenção especializada, bem

como outros atendimentos diversos. Além

disso, o Shopping permite acesso ao lazer e

brincadeiras para as crianças, gratuitamente.

Para 2022 está prevista uma nova unidade

para o município de Bacabal.

.........om a conclusão da reforma e adequação

da Casa de Apoio Ninar, em São Luís, o

imóvel passou a servir a quem mais precisa.

A unidade é responsável pelo tratamento

especializado a crianças acometidas com

Microcefalia, Síndrome de Down, Autismo e

infecções congênitas. Já foram realizados

mais de 203 mil atendimentos por equipes

multidisciplinares.

O

O

CIRURGIAS ELETIVAS

SHOPPING DA CRIANÇA

C

CASA DE APOIO NINAR
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CLÍNICAS SORRIR

34

Destaques SAÚDE



direitos humanos

35

.........om o intuito de enfrentar as injustiças sociais, o Governo

do Maranhão tem investido na busca por assegurar os

Direitos Humanos da população Maranhense. O desafio 

 consiste em proteger os indivíduos contra interferências a

liberdades fundamentais e assegurar a dignidade da pessoa

humana. Nesse sentido, diferentes órgãos estaduais

comprometeram-se com a realização de ações que

envolvem essa temática, dentre elas: i) Foram executadas

ações de Enfrentamento ao Trabalho Escravo,

sistematizando os casos de resgate de trabalho escravo e

monitoramento das ações de busca ativa aos trabalhadores

e trabalhadoras vítimas de trabalho escravo; ii) garantia dos

Direitos Humanos de pessoas vulnerabilizadas, como

pessoas ameaçadas de morte, privadas de liberdade,

garantia de direitos a povos indígenas; iii) Foram atendidas

desde 2015 mais de 19,5 milhões de cidadãos na rede física

ViVA/PROCON e 1 milhão de cidadãos no Procon Móvel; iv)

como macropolítica, o Governo do Maranhão por meio do

Plano Mais IDH, descentralizou ações para atender

diferentes eixos, na busca de reduzir a extrema pobreza com

 C
promoção de justiça social e cidadania para as populações

mais vulneráveis.

Nesse sentido, segundo o IPEA, em 2014 o Maranhão

estava localizado em uma faixa média de vulnerabilidade

social. O IVS (Índice de Vulnerabilidade Social, que varia de

0 a 1) era de 0,361, passando para 0,348 em 2019. Também

houve melhora no Índice de Desenvolvimento Humano

Municipal (IDHM), que era de 0,695 em 2014 e passou a ser

0,705 em 2019. Vale destacar que estes indicadores

englobam diferentes temas como infraestrutura urbana;

educação; capital humano; trabalho; renda e longevidade.

Observou-se no período, segundo dados do IBGE, redução

das Famílias em extrema pobreza (%) - Menos de US$ 1,9

Poder de Paridade de Compra (PPC), essa taxa era de 15,1%

em 2014 e reduziu para 14,4% em não obstante os

impactos socioeconômicos causados pela pandemia.

Esses dados são corroborados pelo IBGE, que atestam uma  

queda da pobreza no estado. Mais especificamente, os

índices aferidos em 2021 são os menores dos últimos 10

anos. Foi a 4ª maior queda da pobreza dentre as unidades

da federação.
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VIVA PROCON

.......isando proporcionar mais conforto e

qualidade no atendimento aos cidadãos, a

rede VIVA/PROCON tem ampliado cada vez

mais suas atividades. Em 2014, eram apenas 5

unidades em funcionamento. Atualmente

contamos com 55 unidades fixas que já

realizaram mais de 19 milhões de

atendimentos. 

V

................Travessia oferece o serviço de

deslocamento para pessoas que fazem uso de

cadeira de rodas, deficientes visuais, crianças

com microcefalia e demais doenças que têm

alto comprometimento na mobilidade. No início,

em 2016, o projeto contava com 9 veículos em

sua frota e 530 beneficiários cadastrados.

Atualmente, são 26 veículos. Esse crescimento

resultou em mais de 131 mil atendimentos

realizados ao longo da série histórica.

...............governo fortaleceu sua política de atenção

à pessoa idosa. O Solar do Outono, situado na

capital do estado, cumpre importante papel de

acolhimento de 40 idosos que tiveram os laços

familiares rompidos. No início de 2022 entrarão

em funcionamento os Centros de Referência

Especializados do Idoso da Ilha do Maranhão (São

Luís) e da Região Tocantina (Imperatriz), com

capacidade para 200 e 100 idosos,

respectivamente, oferecendo uma gama de

serviços, tais como: consultas médicas, fisioterapia

e atividades recreativas, artísticas e terapêuticas.

OO

TRAVESSIACARINHO AOS IDOSOS

36

..........om o objetivo de prestar assistência às

mulheres, a Casa da Mulher Brasileira é um

espaço que oferece atendimentos integrados de

acolhimento e apoio psicossocial para mulheres

em situação de violência, que registrou, desde

2017, mais de 120 mil atendimentos. A Casa da

Mulher Maranhense de Imperatriz, inaugurada

em 2020, já realizou mais de 3 mil atendimentos.

Desde 2019, a Carreta da Mulher já prestou mais

de 95 mil atendimentos.

C

MULHERES ASSISTIDAS E 

PROTEGIDAS



TRAVESSIA

MULHERES ASSISTIDAS E

PROTEGIDAS
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CARINHO AOS IDOSOS

VIVA PROCON



ASSISTÊNCIA
SOCIAL 
E SEGURANÇA
ALIMENTAR

com quase metade do total de

restaurantes populares do país. Nestes 7

anos, houve o crescimento substancial

no número de famílias e indivíduos

atendidos pelo programa Alimenta

Brasil, saltando de 13.271 para 27.706

famílias. 

O Programa de Aquisição de Alimentos

(PAA), beneficiou 76,5 mil famílias  pela

modalidade incentivo à produção e

consumo de leite. A rede de restaurantes

e cozinhas  comunitárias impulsionou o

número de refeições servidas, de

1.463.236 no primeiro ano para

8.509.706 no ultimo ano.

Com isso, segundo o Mapeamento de

Segurança Alimentar e Nutricional nos

Estados e Municípios (MAPASAN), o

Maranhão em 2018 se constituiu a

maior rede de fornecimento de

alimentação do país 

38

    m 2013, segundo o IBGE, 60,9% dos

maranhenses viviam em insegurança

alimentar e nutricional.

Com o objetivo de reverter este cenário, o

Governo do Maranhão, de 2015 a 2021,

promoveu a implantação de 71

equipamentos atinentes ao Sistema

Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional (SISAN) municipais, com a

finalidade de  implementar políticas e

planos municipais de segurança

alimentar e nutricional como o Alimenta

Brasil, e o Programa de Aquisição de

Alimentos (PAA), que já investiu R$

18.549.943,45 de recursos do Estado e da

União, garantindo a distribuição gratuita

de leite para famílias de baixa renda e

incentivando a produção dos

agricultores familiares. 

De 2016 aos primeiros dias de 2022,

passamos de 6 para 69 restaurantes.

Segundo o Ministério da Cidadania, o

Maranhão possui a maior rede de

assistência alimentar do Brasil, 

E

http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/direito-a-alimentacao/sistema-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-sisan
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#Retrospectiva do Governo

Resultado/Impacto

- O Índice de

Vulnerabilidade Social

(IVS) do Maranhão

decresceu entre 2014 e

2019, segundo o IPEA,

registrando o valor de

0,348 para este último

ano. A vulnerabilidade

reduziu, sobretudo, na

dimensão de

Infraestrutura Urbana. 

Identificação do

Problema
- O Maranhão apresentava

um Índice de Vulnerabilidade

Social (IVS) de 0,361 (IPEA,

2014), agravado pela

dimensão de Capital

Humano. O IVS trata da

pobreza em suas múltiplas

dimensões, as quais

demandam uma atuação de

Assistência Social de forma

sistêmica.

Ações

- Construção de Centros de

Referência de Assistência

Social (CRAS);

- Transferência de renda aos

mais vulneráveis e incentivo

aos empreendedores

populares; 

- Promoção da segurança

alimentar, por meio da doação

de alimentos que seriam

desperdiçados pelo setor

privado e pela construção de

restaurantes populares.

Entregas

- Aumento de 46,4% das

unidades de CRAS; 

- Mais de 4 mil

empreendedores populares

beneficiados com

capacitações e doações de

equipamentos;

- Cerca de 750 toneladas de

alimentos distribuídos pelo

Banco de Alimentos.

Construção de 69

restaurantes populares e

cozinhas comunitárias

ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
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REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

.........ossa rede estadual de assistência

alimentar conta atualmente com 69

restaurantes. Segundo o Ministério da

Cidadania, o Maranhão possui a maior

rede do Brasil. Valor que precisará ser

atualizado em breve, considerando nossa

meta de alcançar a marca de 100

restaurantes.

N ..............banco de alimentos tem como serviço a

captação e distribuição gratuita de gêneros

alimentícios que seriam desperdiçados,

oriundos de doações dos setores privados e/ou

públicos, a mais de 70 instituições, que

atendem a um público em situação de

segurança alimentar. Até 2021 foram

arrecadadas 749 toneladas de alimentos,

distribuídas a aproximadamente 29 mil pessoas

O

BANCO DE ALIMENTOS

.........s Centros de Assistência Social são

responsáveis por atender famílias em

situação de vulnerabilidade social ou de

violação de direitos. Nesta gestão foram

implantadas 149 unidades de CRAS e 16

unidades de CREAS, proporcionando

mais de 4,6 milhões de atendimentos.

O ........o período de 2015 a 2021, o Estado

destinou R$ 272,4 milhões a políticas de

transferência de renda direta a famílias

carentes, dentre as quais: o Bolsa Escola;

vale gás; auxílio combustível, aluguel

social, dentre outros; e isenção a

consumidores com conta de água de até

25m³ e conta de energia de até 50 kw; 

N

POLÍTICAS DE TRANSFERÊNCIA DE

RENDA
CRAS E CREAS

40



BANCO DE ALIMENTOS

CRAS E CREAS POLÍTICAS DE TRANSFERÊNCIA

DE RENDA

REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

41
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HABITAÇÃO
      m 1948, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o

direito à moradia digna foi reconhecido e implantado como

pressuposto para a dignidade da pessoa humana. No Maranhão, com

base nos dados da Fundação João Pinheiro (FJP), o Déficit

Habitacional¹ era de 392 mil moradias (20,4% de Déficit

Habitacional¹ Urbano e Rural Relativo),  indicando a essencialidade

de construção ou a realização de recuperação em imóveis para suprir

as necessidades das famílias que precisam de um local adequado

para habitar. Nesse sentido, o governo investiu em programas chaves

para reduzir esse problema no Estado, entre eles têm-se: i)  o

Programa Cheque Minha Casa, que visa apoiar a reforma, a

ampliação ou a melhoria de unidades habitacionais já existentes,

reduzindo o percentual de domicílios inadequados. Desde 2017,  foi

investido no programa R$ 63,5 milhões, beneficiando 12.718 famílias.

Como resultado das ações do Cheque Minha Casa, houve redução na

porcentagem de domicílios inadequados, no quesito relativo a

Carências Edilícias²,  que mais sofre impacto das ações do Programa.

Essa porcentagem foi de 37,02% em 2016 para 35,87%, em 2019; ii) o

programa Minha Casa Meu Maranhão, que visa construir unidades

habitacionais em substituição às atuais moradias de taipa e barro,

usadas por famílias carentes. Desde 2016, o programa já entregou

mais de 3,2 Mil Unidades Habitacionais, assim como  também 55 mil

cartões no valor de R$ 600,00 cada, no âmbito do Eixo "Minha Casa

Melhor", no intuito de apoiar as famílias de baixa renda na aquisição

de bens móveis essenciais. Em geral, as ações desenvolvidas pelo

Maranhão, contribuíram para a redução do déficit habitacional, que

foi para 15,2% em 2019 (329 mil moradias). Ademais, também

reduziu a carência de infraestrutura urbana (energia elétrica,

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo), que

foi de 57,82% em 2016 para 48,91% em 2019 

E

¹ Segundo a FJP, o cálculo do deficit habitacional
considera: (a) domicílios precários; (b) coabitação
familiar; (c) ônus excessivo com aluguel urbano.
² Pela FJP,  são consideradas carências Edilícias:
Inexistência de banheiro exclusivo; Número total de
cômodos do domicilio igual a número de cômodos
servindo de dormitório; Armazenamento de água
inadequado; Piso inadequado e Cobertura inadequada.

42
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#Retrospectiva do Governo

Resultado/Impacto

- O déficit habitacional

relativo no Estado do

Maranhão caiu mais de 5

pontos percentuais entre

2014 e 2019, de acordo

com o FJP. 

Identificação do

Problema
- Em 2014, o Estado do

Maranhão apresentava um

déficit habitacional relativo

de 20,4%, segundo dados do

FJP.  O problema era

agravado pelo grande

número de habitações

precárias, muitas de palha ou

taipa e sem esgotamento

sanitário.

Ações

- Construção de unidades

habitacionais em substituição

às moradias inadequadas;

- Pagamento de benefício

para a realização de obras de

reforma, ampliação ou

melhoria de habitações

existentes;

- Reforma de prédios

históricos para fim de

moradia, garantindo a

preservação do patrimônio

cultural edificado.

Entregas

- Mais de 3,2 mil  unidades

habitacionais entregues;

- Mais de 12 mil famílias

beneficiadas com o auxílio

para obras de melhoria das

habitações;

- Mais de 300 famílias com 

 habitações reformadas no

Centro Histórico de São Luís. 

HABITAÇÃO
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HABITAR NO CENTRO 

......isando promover o uso habitacional de

imóveis localizados em áreas de interesse de

preservação do Centro Histórico da cidade

de São Luís, o projeto Habitar no Centro, no

âmbito do programa Nosso Centro,

disponibilizou, por meio da reforma do

Casarão Edifício Governador Archer,

apartamentos para moradia beneficiando 14

famílias em 2020.

V

.............programa Cheque Minha Casa teve

início em 2017, objetivando a adequação das

instalações sanitárias dos imóveis e

priorizando garantir melhorias para

residências onde vivam pessoas com

deficiência e idosos de famílias de baixa

renda. Foram investidos mais de R$ 63

milhões nessa iniciativa que já impactou

aproximadamente 13 mil famílias. 

O

.....a.om o objetivo de reduzir o déficit

habitacional nas cidades que integram o

Plano Mais IDH, o programa Minha Casa,

Meu Maranhão ganhou força e foi

expandido a mais municípios. Até 2021

foram entregues 3.215 unidades

habitacionais que beneficiaram cerca de

8.800 pessoas de famílias com baixa renda.

C

MINHA CASA, MEU MARANHÃO 

CHEQUE MINHA CASA

44

.......... Eixo "Minha Casa Melhor" faz parte do

Programa “Cheque Minha Casa” e já conta com

55 mil cartões no valor de R$ 600,00 (seiscentos

reais) utilizados exclusivamente para a aquisição

de eletrodomésticos e demais bens móveis para

famílias de baixa renda utilizarem junto a

estabelecimentos comerciais credenciados pela

Secretaria de Estado de Estado da Fazenda -

SEFAZ.

CARTÃO MINHA CASA MELHOR

O



MINHA CASA, MEU MARANHÃOHABITAR NO CENTRO 
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CHEQUE MINHA CASA CARTÃO MINHA CASA MELHOR
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Essa maior racionalidade tanto na receita quanto na

despesa, possibilitou-nos a expansão dos investimentos no

Maranhão, que passou do 9º estado que mais investia no

país (R$ 936,7 milhões em 2015) para o 3º lugar no exercício

de 2019 (R$ 1,2 bilhões) e 6º, em 2020 (R$ 1,3 bilhões), com

grande perspectiva de estarmos entre os primeiros do Brasil

em 2021.

Com o Orçamento Participativo,  a população teve um papel

ativo na construção do planejamento do estado para o

período entre 2015 e 2021, com 68.221 participantes na

construção das demandas, 168.925 votantes e com

centenas de entregas de demandas populares no período. 

Elaboramos nosso Zoneamento Ecológico Econômico,

capacitamos nossos servidores, realizamos parcerias

estratégicas e mantivemos a trajetória de geração de

superávits primários, recebendo avaliações positivas junto

ao Ministério da Economia e Agências internacionais de

classificação de risco, a exemplo da Moody´s e Fitch Ratings.

Como iniciativa para melhorar os indicadores do estado,

pensando no suporte aos municípios, além de ampliarmos

os regimes de colaboração na saúde, educação e outras

áreas finalísticas, realizamos o assessoramento técnico para

introduzir a cultura de utilização de dados, captação de

recursos,  planejamento, orçamento e finanças, no âmbito

municipal

47

 PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL 
 

......ara a promoção da justiça social, é imprescindível a

existência de políticas públicas qualificadas e,

sobretudo, que considere a eficiência e a efetividade

como premissas basilares. 

Neste sentido, o Estado deve atuar na

sustentabilidade fiscal para evitar descontinuidades

ou desbalanceamento entre o que arrecada e o que

gasta com políticas públicas.

O Maranhão, a partir de 2015, fez a opção por uma

política de arrecadação eficiente, com a utilização de

modernas ferramentas tecnológicas, redução da

evasão fiscal e tendo como premissa central, elevar a

progressividade tributária, ou seja, proteger as

pessoas mais carentes, indo na contramão da

estrutura tributária regressiva que temos no país.   

O resultado contribuiu para o equilíbrio das contas

governamentais, bem como para a manutenção e

expansão de políticas públicas.

Do lado da despesa, foram introduzidos novos

normativos, investimentos tecnológicos e

relacionados ao planejamento, monitoramento e

avaliação, visando reduzir desperdício, evitar desvio

de finalidade e manter o foco da gestão para

resultados.

 P
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EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

............governo do Maranhão vê na integração

regional um instrumento de mudança.

Atualmente o Estado é participante do

Consórcio Brasil Central, do Consórcio do

Nordeste e do Consórcio Amazônia Legal. Tais

iniciativas se mostraram importantes, por

exemplo, na viabilização de esforços no

combate à pandemia da COVID-19 e na busca

de mais recursos públicos e investimentos

privados.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

O

............Maranhão esteve durante toda a gestão do

Governador Flávio Dino entre os entes

subnacionais mais eficientes do Brasil no

cumprimento das propostas assumidas em

campanha eleitoral. Estão sendo cumpridas 85%

das propostas, segundo o site G1, da Rede Globo,

o que nos coloca na 2ª posição dentre todos os

governadores do Brasil.

O
...............
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APRIMORAMENTO NO PLANEJAMENTO

............Plano Plurianual 2020-2023 internalizou

um conjunto de novos programas e o

aprimoramento de políticas públicas bem

sucedidas. Este Plano reuniu significativas

inovações, a exemplo da adoção de uma

linguagem mais acessível; consistente base

estratégica; diagnósticos territoriais; além de

premissas como o realismo fiscal e o equilíbrio

entre receitas e despesas.

O

..........esenvolvidos pela própria equipe de

governo, os guias e manuais são 

 instrumentos atemporais que norteiam

todas as etapas de uma política pública.

Reflete também uma iniciativa pioneira no

Estado, tendo em vista as poucas

experiências nacionais semelhantes. Esses

instrumentos ajudam a orientar os órgãos a

como elaborar, implementar, monitorar e

avaliar políticas públicas com base em

evidências.

D

MANUAIS E GUIAS PARA MELHORIA 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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NOVO SISTEMA DO ESTADO

.........urante esta gestão foi implantado o

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão

Fiscal do Maranhão (SIGEF/MA).  O novo

sistema transacional tem subsidiado a

tomada de decisão, atuando também como

um importante vetor de alteração na cultura

das equipes que atuam nesta área. Ademais,

possibilita uma maior acurácia em relação

aos custos no setor público, bem como

conectar as despesas com as agendas

estratégicas e transversais, dando mais

qualidade à execução do orçamento.

D

 .aa..partir do desenvolvimento da nova

Metodologia de Monitoramento e Avaliação

de Políticas Públicas, introduziu-se nas

atividades de acompanhamento da

execução  a necessidade de demonstração,

pelos gestores, da redução dos custos, a

geração de impacto público, dentre outras

premissas contempladas na Lei nº

11.630/2021, que instituiu o Sistema de

Monitoramento e Avaliação do Estado do

Maranhão.

A

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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PLANO DE LONGO PRAZO

........eguindo uma tendência mundial na esfera

pública, demos os passos iniciais para

contratualização do Plano Estratégico de Longo

Prazo do Maranhão. Trata-se de um projeto

singular, que conta com financiamento do

Banco Interamericano de Desenvolvimento -

BID, que irá permitir traçar macro objetivos

para além dos mandatos de governo.

Tecnicamente, trata-se de uma importante

ferramenta para a superação de gargalos

estruturais do estado.

S

..............Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE)

representa a maior rede de pesquisas

ambientais, sociais e econômicas da história do

Maranhão. Tais estudos irão beneficiar o

planejamento estadual, a comunidade científica,

acadêmica e a iniciativa privada, uma vez que

disponibiliza informações atualizadas relativas

ao clima, relevo, vegetação e dados

socioeconômicos. Até agora foram

disponibilizados 31 estudos relacionados aos

biomas Amazônico, Cerrado e do Sistema

Costeiro, abrangendo 100% do território

maranhense.

O

ZONEAMENTO ECOLÓGICO 

ECONÔMICO



52

Destaques PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL
 TUTORIA PARA PRÊMIOS NACIONAIS

.........o longo dos últimos anos, têm-se

buscado reconhecer e valorizar boas

iniciativas que contribuem para o

fortalecimento da gestão pública. Isso

tem ocorrido por meio de tutoria aos

órgãos para participação em prêmios de

âmbito nacional, que já possibilitou o

reconhecimento de projetos como o

GESPEN, o Plano Mais IDH e o Escola

Digna. 

A

O

PREMIAÇÕES INTERNAS

.         Prêmio Servidor Pesquisador, promovido

pela EGMA, tem por finalidade estimular a

pesquisa entre os servidores públicos,

reconhecendo a produção de artigos técnico-

científicos de relevância para a Administração

Pública Estadual. O Prêmio Você Faz a Diferença,

promovido pela SEGEP, visa reconhecer

servidores pela autoria de projetos inéditos

voltados à modernização da Gestão Pública. O

Prêmio Avaliação de Gestão, promovido pela

SEPLAN, visa aferir o nível de maturidade de

gestão das políticas públicas do Estado do

Maranhão nas categorias: Eficiência do Gasto

Público; Boas Práticas de Gestão; e Impacto

Público
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CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 

E FINANCEIRO

..........iante do cenário fiscal instável,

mantiveram-se os níveis de

contingenciamento orçamentário,

além de um intenso processo de

sensibilização dos órgãos setoriais

quanto ao controle dos gastos

públicos. O objetivo foi a priorização

dos recursos para as políticas públicas

prioritárias.

D

...........arrecadação de tributos estaduais teve

maior eficiência entre 2015 e 2021. O

resultado foi produto da efetividade das

ações fiscais da Fazenda pública, que

expandiu a utilização de ferramentas de

controle eletrônico das operações

comerciais; aperfeiçoou o Código Tributário

Estadual; e conseguiu reduzir a evasão fiscal.

A

GESTÃO FISCAL
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RESPONSABILIDADE FISCAL

............Estado do Maranhão permanece bem

avaliado pelas maiores agências internacionais

de classificação de riscos, Fitch Rating e

Moody’s. Apesar do contexto nacional de

deterioração das contas públicas, agravado

pela pandemia da COVID-19, o Estado mantém

níveis positivos de solvência fiscal.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

O

..........ão  obstante a crise nas finanças públicas 

 em todo país, o Maranhão, ao longo dos

últimos 7  anos, conseguiu manter:

-Estabilidade na despesa de pessoal;

-Limites confortáveis nos indicadores de dívida,

a valer pelos limites impostos pela Resolução

do Senado Federal (limite máximo - até 200%

da RCL);

-Resultado primário superavitário na maior

parte dos anos.

N
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FERRAMENTAS DE APOIO À PESQUISA

.......am 2021 foram lançadas duas importantes

ferramentas digitais voltadas a pesquisadores e

gestores públicos. O aplicativo IMESC AMPLO

busca apoiar processos de coleta e

processamento de dados em grande escala. O

app conta com diferenciais que auxiliam no

trabalho de campo, mesmo em ambiente offline.

É capaz de proporcionar georeferenciamento,

anexar arquivos a questionários e disponibilizar

informações de forma estruturada. Houve

também o lançamento do DigIMESC com o

objetivo de auxiliar os municípios na

implementação de um modelo de planejamento

e gestão de políticas públicas mais eficaz através

da disponibilização de indicadores.

E

...............

SUSTENTABILIDADE SOCIAL, 

AMBIENTAL E ECONÔMICA

.......... .Defensoria Pública do Maranhão, ampliou

o acesso a direitos para todos os cidadãos, com

promoção da sustentabilidade econômica,

social e ambiental, uma vez que privilegia a

implantação de Núcleos Ecológicos, construídos

em módulos reutilizados, cujas obras de

construção e instalação têm um custo 60%

menor que as construções convencionais em

alvenaria, em alinhamento ao Eixo Cuidar Bem

do Dinheiro Público. De 2019 a 2021 já foram

inaugurados 18 Eco Núcleos, com previsão de

entrega de mais 08 unidades.

A
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............governo do Estado promoveu uma

reestruturação no FUMACOP, redefinindo o

seu escopo e assim permitindo a alocação de

recursos a mais órgãos de Estado. Com isso, o

patamar de recursos empenhados cresceu

mais de 3X em 2021 comparativamente a

2014, beneficiando as áreas temáticas

voltadas à: nutrição; habitação; educação;

saúde; reforço de renda familiar; inclusão

sócio produtiva e melhoria da qualidade de

vida da população mais vulnerável.

O
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REESTRUTURAÇÃO DO FUMACOP

.............PROMUNICÍPIOS é um programa

intersetorial de assessoramento técnico aos

municípios maranhenses, que tem como objetivo

oferecer apoio nas áreas de planejamento público,

estatísticas, dados e finanças municipais, além de

capacitações e orientações voltadas a convênios e

captação de recursos. Até 2019, o programa

beneficiava em média 42 municípios por ano. Em

função da pandemia, o número de cursos on-line

foi ampliado e disponibilizado a todos os

municípios do estado, mediante parceria com a

Escola de Governo. Com isso, o programa registrou

capacitações a 212 municípios.

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

O



TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
.........o período de 2015 a 2017 foram realizadas três avaliações pela Escala Brasil Transparente (EBT), que

visam medir a transparência nos estados e municípios brasileiros. Sobre a transparência passiva, que diz

respeito à resposta do estado às solicitações da sociedade, verificou-se que, em 2015, o cenário do

Maranhão se encontrava em estado vituperioso, apresentando nota de 2,2 na avaliação,  que possui escala

de 0 a 10. Nas duas avaliações que se seguiram, referentes a 2015 e 2017, o estado obteve nota 10 para

ambos exercícios.  

A partir de 2018 as avaliações realizadas pela Escala Brasil Transparente (EBT) tiveram sua metodologia

modificada, adicionando a transparência ativa à análise, que corresponde ao dever dos órgãos e entidades

públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação de informações em local de fácil

acesso. O resultado para os exercícios de 2018 e 2020, anos em que houve publicação, foi de 7,74 e 8,96

respectivamente, assim consolidando a melhoria das políticas de transparência e controle do Estado.

Ademais, no ano de 2020 O Governo do Maranhão foi classificado com o nível A de transparência, segundo

a avaliação dos Portais de Transparência, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que

verifica os portais dos municípios e do Estado. 

Quanto aos acessos ao portal da transparência, passou de 431 mil, em 2015, para 2,3 milhões, em 2020. Já o

número de manifestações realizadas na ouvidoria no sistema e-OUV, saltou de 313, em 2015, para 11 mil, em

2020

57
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.........e 2015 a 2021, conforme avaliações da

Escala Brasil Transparente (EBT), o Maranhão

demonstrou grandes avanços. Em uma

escala de 0 a 10, a nota do estado saiu de 2,2

em 2015 para 8,96 na última apuração em

2020. Em paralelo, o Portal da Transparência

do estado apresentou um crescimento

acumulado de 3.075% no volume de

acessos. Esses números revelam o

compromisso desta gestão com a

transparência.

D

.........m 2021, a Secretaria de Transparência e

Controle do Governo do Maranhão foi

premiada em 13 de 16 categorias na primeira

maratona do mundo sobre integridade:

Integrathon. Promovido pela rede Conexão

Inovação Pública RJ, o Integrathon é um

evento de imersão no qual equipes constroem

seus programas e planos de integridade com

o apoio de um grupo de mentores

especializados.

E

PREMIAÇÃO EM TRANSPARÊNCIA

58
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......   Hospital do Servidor  voltou com ampla

e moderna estrutura, localizado agora atrás

do Hospital Carlos Macieira, integrando um

marco na saúde pública estadual,

oferecendo uma série de serviços, entre

consultas e exames. Conforme dados de

2018 da Associação Nacional de Medicina do

Trabalho, 30%  dos trabalhadores brasileiros

sofre com síndrome de Burnout. Outrossim,

faz-se necessária a aplicação de políticas de

valorização do servidor público, bem como

de manutenção das saúdes física e mental.

Entre os exercícios de 2016 e 2021 foram

assegurados aos servidores do estado do

Maranhão acesso, através do Espaço Bem-

Estar, a ginástica laboral, aferição de pressão

arterial, instruções acerca de distúrbios

osteomusculares relacionados ao trabalho,

além de proporcionar também campanhas

de vacina, atendimento nutricional, palestras

e oficinas educativas de diversas naturezas,

atingindo a um público de 53.926 servidores

no período. Ainda, em se tratando do âmbito

da valorização profissional, o estado realizou

41.586 capacitações para servidores públicos

nas modalidades presencial e virtual entre os 

O anos de 2015 e 2021, primando pelo

desenvolvimento dos servidores públicos e

pela melhoria na capacidade de entregas de

políticas públicas ofertadas à população

maranhense. No mesmo sentido, o governo

prioriza a valorização do servidor público

assegurando os direitos garantidos de

benefícios previdenciários, dentre eles o de

uma aposentadoria digna aos servidores

inativos. O número de servidores

beneficiários, entre ativos, inativos e

pensionistas cresceu de 89.290 para 102.669

entre os anos de 2015 e 2022, com inclusão

de serviços digitais a partir do exercício de

2020, voltados para perícia médica e

requerimento de pensão, dentre os serviços

ofertados. Outro destaque se refere à

manutenção das atividades voltadas para o

Programa de Ação Integrada para o

Aposentado (PAI), que oferta aos servidores

aposentados do estado, acesso a atividades

físicas e culturais, fisioterapia, oficinas

artísticas e cursos diversos – além de

assistência social e de saúde. O PAI

contabiliza 175.883 atendimentos entre os

anos de 2017 e 2021, mesmo com a

interferência da pandemia nos dois últimos

anos do período
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#Retrospectiva do Governo

Resultado/Impacto

- Entre 2015 e 2021

foram realizadas 41.586

capacitações para

servidores públicos nas

modalidades

presencial e virtual.

Identificação do

Problema
- Necessidade contínua de

modernização da gestão

pública;

- Carência de instrumentos

normativos voltados para

formação de pessoal;

- Desarticulação na promoção

de projetos, estudos e

pesquisas inovadoras com

foco na solução de problemas

complexos da Gestão Pública,

Ações

-Reestruturação organizacional

da EGMA em 2018;

- Ampliação do leque de

atividades no campo da

modernização da gestão

pública;

- Promoção de novos eventos

de natureza técnica e

educacional voltados para

elevação do nível de

capacidade gerencial dos

servidores.

Entregas

 

- Capacitações online oferecidas

através da EGMA Virtual;

- Primeiro livro Coletânea de artigos

técnico-científicos produzidos por

servidores públicos da administração

estadual editado pela EGMA;

- Curso de Pós-Graduação em nível de

especialização "latu sensu"; 

- Certificação em Gestão Pública para

servidores; 

- Programa "EGMA nos Municípios"

junto ao Promunicípios.

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E VALORIZAÇÃO DO servidor



...........urante toda a gestão, foram concedidos

diversos reajustes e benefícios a segmentos do

serviço público. Mais recentemente, foi

aprovado reajuste salarial com patamar

médio de 9%, que corresponde a um

investimento da ordem de R$ 600 milhões,

um dos maiores do país. Desde 2016 já foram

nomeados cerca de 4 mil novos servidores.

Medidas de valorização são fundamentais

também para o estímulo à economia local. 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

61

MODERNIZAÇÃO FÍSICA E

PEDAGÓGICA DA EGMA

Destaques GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E VALORIZAÇÃO DO servidor

D

.........m paralelo, a instituição passou por um

grande processo de modernização sob diferentes

perspectivas. Do ponto de vista estrutural, a EGMA

conta com uma nova sede, situada no Centro

Histórico de São Luís, que além de abrigar toda

sua ala administrativa, conta também com 7 salas

de aula, 2 auditórios e 2 laboratórios de

informática. Do ponto de vista pedagógico, a

escola já tem ofertado cursos em nível de pós-

graduação. Em breve, o objetivo é contar também

com um curso de mestrado.

E

QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO

..............Escola de Governo do Maranhão (EGMA)

tem se mostrado fundamental no

desenvolvimento do capital humano na esfera

pública maranhense. De 2015 a 2021 a EGMA

realizou 41.586 capacitações, seja nas

modalidades presencial ou remota. Contribuiu

para esse alcance a estruturação da EGMA

Virtual, com moderna plataforma para oferta de

cursos à distância. Ferramenta esta, que em

parceria com o PROMUNICÍPIOS, passou a

disponibilizar todo o seu catálogo de cursos aos

gestores municipais maranhenses.

A

IPREV

.............criação do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado do Maranhão (IPREV)

demonstra também o compromisso do

governo com servidores estaduais.

Atualmente, são mais de 36 mil aposentados

e 10 mil pensionistas; além da assistência a

mais de 103 mil servidores atendidos pela

Perícia Médica.

A



IPREV
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......oi inaugurado o novo Centro Administrativo

do Governo do Estado, o Edifício João Goulart,

que abriga 07 secretarias de estado. O

investimento trouxe dinâmica para o

funcionamento do estado, além de

valorização para o Centro Histórico.

...........m 2021 foi promovida a primeira turma da

Trilha de Aprendizagem em Gestão Pública,

direcionada a técnicos das Assessorias de

Planejamento e Ações Estratégicas (ASPLANs),

bem como a gestores que atuam diretamente na

proposição, gestão, monitoramento e/ou avaliação

de políticas públicas, visando atualização de

conceitos e de ferramentas de trabalho. As aulas

foram ministradas de forma remota, por

professores de renome nacional. Em paralelo, os

alunos receberam tutoria para elaboração e

revisão de atividades de acordo com os desafios

enfrentados no dia a dia. Ao todo, 27 servidores

estaduais foram certificados nessa primeira

experiência. Para 2022, mais duas turmas estão

previstas.

NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO

TRILHA DE APRENDIZAGEM EM

GESTÃO PÚBLICA

Destaques GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E VALORIZAÇÃO DO servidor

...............implementação do TÁXI

GOVERNAMENTAL (TÁXIGOV) modificou a

gestão de frota de veículos do Estado. O

deslocamento dos servidores passou a ser

realizado por empresa de aplicativo para

transporte de passageiros. Com isso, foi

possível gerar maior flexibilidade e economia

de recursos públicos da ordem de 30%, uma

vez que foi reduzida substancialmente a frota

de veículos próprios à disposição do Estado.

A

TÁXIGOV 

F

E

...........;.Governo do Estado do Maranhão lançou

o Cartão Clube de Descontos do Servidor, que

viabiliza uma série de benefícios junto a

parceiros credenciados. A iniciativa permite

também o uso do cartão na função crédito

consignado à folha de pagamentos, portanto

isento de taxas e cobrança de juros.

DESCONTOS EXCLUSIVOS PARA OS

SERVIDORES

O
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ADMINISTRATIVO

TRILHA DE APRENDIZAGEM EM

GESTÃO PÚBLICA
TÁXIGOV
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DESCONTOS EXCLUSIVOS PARA

OS SERVIDORES

Destaques GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E VALORIZAÇÃO DO servidor
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66

.........omo reflexo dos esforços do Governo

do Estado para fomentar trabalho e

renda, observou-se na última Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios -

PNAD Anual do IBGE,  um aumento

superior  a 41,23% no rendimento médio

mensal real da população ocupada de 14

anos ou mais, de todos os trabalhos, que

saltou de R$906,00 em 2014 para

R$1325,00 em 2019. Foi possível constatar

também, através dos dados mais

atualizados, um aumento expressivo

quanto à porcentagem de população

economicamente ativa com ensino

superior que cresceu de 7,1% em 2015

para 14,41% em 2020, e um aumento

relevante quanto a média de anos

dedicados à qualificação dos

trabalhadores, que no Estado foi de 8

anos em 2015 para 9,32 anos em 2020.

Por meio do Mutirão Rua Digna,

implementado a partir de 2017, o Estado

pavimentou 329 vias públicas, o que

resultou beneficiar também mais de 32

mil pessoas em todo Estado. A mesma

iniciativa promoveu trabalho e renda para

mais de 4,5 mil pessoas através de postos

temporários de trabalho nas obras

executadas até 2021. 

Em 2018, foi lançada a Cerveja

Magnífica, fruto da parceria do Governo

do Estado com a Ambev em tratativas

realizadas desde 2015. A cerveja

produzida à base de mandioca,

proveniente do interior do estado, tem

por objetivo prestar homenagem às

raízes maranhenses e promover o

desenvolvimento da economia local

através de um modelo que

conjuntamente incentive investimento

local em trabalho e renda, engajamento

social e fortalecimento da cadeia

produtiva. Até 2021, a quantidade de

agricultores familiares cadastrados

ultrapassava a cifra de 1 mil e a

quantidade de mandioca comprada foi

em torno de 18 mil toneladas

envolvendo mais de 50 municípios

maranhenses .

Ademais, cabe registrar outras

iniciativas de fomento à agricultura

familiar, à assistência técnica para

pequenos produtores, à geração de

empregos através de obras públicas,

bem como os programas de fomento ao

emprego, a exemplo do trabalho jovem

e o incentivo à economia solidária e às

micro e pequenas empresas

C
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#Retrospectiva do Governo

Resultado/Impacto

 
- Melhora no percentual

de empregados, com 18

ano ou mais, para 21.50%,

segundo dados do IBGE

até o terceiro bimestre

de 2021.

Identificação do

Problema
- Em 2014, o número de

empregados com carteira, na

faixa de idade de 18 anos ou

mais, era de 17,47% no estado

do Maranhão, segundo

levantamento feito pelo IBGE.

Ações

 
- Capacitação de jovens;  

- Oferta de programas de

estágio, com apoio financeiro

para empresas habilitadas;

- Consultoria gratuita para

municípios no âmbito do

Cidade Empreendedora;

- Ampliação dos investimentos,

através de programas como o

Celso Furtado;

- Apoio aos micro e pequenos

empresários e à agricultura

familiar;

Entregas

 
- Contratação de 1.000 jovens com

bolsa de R$ 1.000,00;

- 903 estagiários contratados por

programas de estágio na

administração pública;

- 377 empresas cadastradas, 342

empresas habilitadas e 413 jovens

contratados;

- 350 empresas atendidas e mais

de 4.000 pessoas beneficiadas

pelo Programa Cidade

Empreendedora, em 37% dos

municípios maranheneses;

TRABALHO E RENDA



PROGRAMA MAIS RENDA

............. o longo desta gestão, o Programa Mais

Renda e Cidadania beneficiou diretamente

4.436 empreendedores populares com

capacitações e doação de equipamentos,

tais como: carrinhos de churrasco, cachorro-

quente e pizza; kits de manicure, pedicure,

corte e costura; entre outros.

A .............. Mutirão Rua Digna tem cumprido um

importante papel social na geração de

trabalho e renda e também na melhoria da

infraestrutura urbana. Como forma de

reinserção social, os blocos de cimento são

fabricados pelo sistema prisional do Estado.

Desde 2017, constam 4.740 postos de

trabalho voltados para pavimentação de 329

vias urbanas em diferentes municípios,

especialmente naqueles de menor IDH.

O

MUTIRÃO RUA DIGNA

............. s incentivos voltados ao desenvolvimento

profisional da juventude incluíram iniciativas

como: o Programa Trabalho Jovem, por meio do

qual foram contratados jovens maranhenses

entre 17 e 25 anos, 913 estagiários e mais 413

jovens com o apoio financeiro às empresas; o

Agente Jovem Ambiental (AJA) que beneficiou

2.000 jovens para promover a inclusão de jovens

com a participação em projetos

socioambientais; e o Programa Agente de

Desenvolvimento Rural Quilombola que já

beneficou 300 jovens quilombolas.

O ................ Feirão do Trabalhador oferece várias

atividades ao público, além de disponibilizar,

nos municípios, cursos rápidos de

qualificação profissional e oficinas da

Economia Solidária. Em mais de 11 edições,

foram atendidos mais de 10 mil

trabalhadores e emitidas mais de 200

carteiras de trabalho.

O

FEIRÃO DO TRABALHADORTRABALHO JOVEM

Destaques TRABALHO E RENDA
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NOVA SEDE DO CRESOL

...............governo do Maranhão reinaugurou o Centro de Referência de Economia Solidaria

(CRESOL) - nas dependências da Casa do Maranhão. O CRESOL tem como finalidade articular e

ampliar a comercialização dos produtos da economia solidária de empreendimentos

maranhenses. O novo espaço dispõe de salas de administração, salas de reuniões, sala de leitura,

depósito, cozinha, espaço de apresentações culturais, auditório para 80 lugares e jardim.

Atualmente encontram-se ativos 83 pequenos empreendimentos de 26 diferentes municípios.

O

Destaques TRABALHO E RENDA



indústria, comércio e serviçoS
.........esde 2015, foram instituídas medidas no Estado com o intuito de mitigar os efeitos da crise econômica

que marcaram o início das atividades da atual administração. Em continuidade, ao longo dos sete anos de

gestão (2015-2021), foram concedidos vários benefícios, especialmente para microempresas. Em 2015,

através de medida legal, houve a redução do ICMS para micro e pequenas empresas com faturamento de

até R$ 120 mil por ano, que beneficiou diretamente mais de 80 mil empresas em todo o Maranhão. Em

decorrência de tal medida, essas empresas deixaram de pagar cerca de R$ 960 milhões de ICMS.

Devido à modernização implementada pelo Governo do Estado, além da adesão à Redesim, foi possível

reduzir expressivamente o tempo médio para a abertura de novas empresas no Maranhão. Parte das

iniciativas executadas incidiram na digitalização de 99% dos processos da JUCEMA. Avanços dessa

natureza contribuíram, ao longo do período entre 2015 e 2021, para a abertura de cerca de 220 mil

empresas de comércio e serviços e mais 110 mil empresas no setor de indústria
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#Retrospectiva do Governo

Resultado/Impacto

- Crescimento do número

de empresas abertas para

52.933, representando um

aumento de 94,3%;

- O Maranhão diminuiu o

tempo para abertura de

empresas, segundo dados

da receita federal o estado

é um dos mais rápidos do

país nos processos de

abertura de  novos

empreendimentos;

Identificação do

Problema
Em 2014, existiam um total de  

 28 mil empresas abertas em

todo Maranhão. Esse número  

 considerado baixo era

decorrente de tributos

elevados cobrados para as

empresas e de muita

dificuldade e demora por conta

da burocracia no processo de

abertura de empresa.

Ações

- Elaboração de políticas

públicas para reduzir a

tributação de empresas

enquadradas no simples;  

- Foco na digitalização dos

processos de abertura de

empresa;

Entregas

- Mudança no sublimite de

enquadramento e habilitação no

Simples e redução das alíquotas

de aquisições interestaduais de

mercadorias e cadeias produtivas; 

- Redução de alíquota para

empresas do Comércio Atacadista

e para indústrias na implantação

de suas unidades fabris;

- Transformação digital no

registro de empresas (Jucema

100% Digital).

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS



EMPRESA FÁCIL E JUCEMA VIRTUAL
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.............om a  implantação da Redesim/Empresa Fácil iniciada em 2015, o Maranhão incrementou

o número de empresas abertas no estado. Ações de modernização também foram consolidadas

por meio do projeto Jucema 100% Digital que garantiu a abertura totalmente online de novos

negócios e mais agilidade aos processos. Os impactos positivos se refletiram nos recordes

sucessivos de formalizações de empresas e vários destaques do Maranhão no ranking nacional

de abertura de empresas feito pela Receita Federal. Com efeito, o número de empresas ativas

no estado quase dobrou nos últimos sete anos, saindo de 182 mil para 358 mil negócios.

C



agropecuária
..........s recursos investidos na aquisição

de insumos e materiais necessários

para melhorar o nível tecnológico da

produção do agricultor resultaram  na

otimização da produção agropecuária

no Estado do Maranhão. O

fortalecimento das cadeias produtivas

(feijão, arroz, milho, mandioca,

hortaliças e frutíferas, por exemplo) e

dos arranjos produtivos locais em

diferentes escalas agregaram valor aos

produtos locais e geraram riqueza,

emprego e renda. Ainda, houve a

redução de impostos por setor,

comtemplando a pecuária, agricultura

e pesca.

A Cerveja Magnífica é um resultado

dos esforços para o setor. A produção

da Cerveja Magnífica envolve

produtores, arrancadores, ajudantes

de carga e descarga e transportadores,

beneficiando 16.291 mil produtores de 

mandioca e movimentando um

volume de 19.680 toneladas de

mandioca. 

Um destaque do setor de

agropecuária são os polos de

desenvolvimento da pesca e

aquicultura que representou um

volume de investimento crescente. A

produção de origem animal da

aquicultura significou um incremento

de 26,27% no período de 2015-2021.

Além disso, no mesmo período, foram

distribuídos 9.628.003 quilos de

sementes, nos 217 municípios. Em

2019, antes do início da pandemia da

COVID-19, o estado atingiu o número

de 138.850 beneficiários com o

programa Mais Sementes e Mudas,

por meio da entrega das mudas e

sementes melhoradas e com elevado

potencial genético distribuídas aos

municípios maranhenses

01

O
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DEFESA SANITÁRIA GARANTIDA

..............s equipes estaduais responsáveis pela

fiscalização a estabelecimentos de cobertura

animal e vegetal têm realizado grande

trabalho de prevenção. De 2015 a 2021 foram

realizadas mais de 31 mil fiscalizações a

estabelecimentos. Em função das

Campanhas de Prevenção contra a Febre

Aftosa no Maranhão, o índice de cobertura

vacinal manteve-se acima de 97% durante

todo o período.

A .........;...ssistência técnica rural é um dos

maiores gargalos estruturais de cadeias

produtivas agropecuárias no Brasil. Visando

mitigar essa questão, gerar aumento de

renda e sobretudo qualificar pequenos

produtores, temos atuado intensamente em

todas as regiões do estado. Desde 2015

foram realizadas 124 capacitações,

beneficiando um total 4.136

empreendedores. Além disso, mais de 397

mil agricultores rurais foram assistidos com

ações de ATER.

A

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO

RURAL - ATER

................ produção da Cerveja Magnífica

contou com a parceria do Governo do Estado

do Maranhão. A iniciativa envolve produtores,

arrancadores, ajudantes de carga e descarga

e transportadores, beneficiando atualmente

16.291 mil produtores de mandioca e

movimentando um volume de 19.680

toneladas de mandioca. 

A ...............Programa de Regularização Fundiária

objetiva melhorar as condições de acesso à

terra aos mais necessitados. Desde 2015,

foram concedidos 15.451 títulos de

propriedades na área urbana. Em paralelo, 

 mais de 15 mil famílias foram beneficiadas

na área rural através da concessão de cerca

de 9.800 títulos de terra. 

O

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIACERVEJA MAGNÍFICA

Destaques AGROPECUÁRIA
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL - ATER

CERVEJA MAGNÍFICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

DEFESA SANITÁRIA GARANTIDA
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AGRITECS

.......... .Feira da Agricultura Familiar e

Agrotecnologia do Maranhão (Agritec) é um

evento voltado para a divulgação de

tecnologias baratas e de fácil acesso para os

agricultores familiares. A feira também tem

o objetivo de contribuir com a melhoria da

produção e da renda desses agricultores,

além de movimentar a economia regional e

local nos municípios onde acontecem.

Desde 2015 foram realizadas 19 Agritecs em

diferentes regiões do estado, capacitando

cerca de 33 mil produtores e movimentando

aproximadamente R$ 2 milhões em

comercialização e outros R$ 25 milhões em

crédito rural.

A

Destaques AGROPECUÁRIA

...............istribuídas mais de 292 toneladas de

peixes, correspondente à primeira etapa do

programa Mais Pescado. Milhares de famílias

foram beneficiadas dentre os seguintes

municípios: São Luís, Paço do Lumiar, São

José de Ribamar, Lagoa Grande e Lago da

Pedra e nos 30 municípios do Plano Mais

IDH.

D

MAIS PESCADO

PROCAF

..........niciado em 2018, o Programa de

Compras da Agricultura Familiar (PROCAF)

tem o objetivo de garantir a aquisição direta

de produtos da agricultura familiar,

beneficiando quebradeiras de côco babaçu,

indígenas, quilombolas, associações e

cooperativas de agricultores. No último ano,

cerca de 850 toneladas de alimentos foram

movimentadas, envolvendo 145 associações

distribuídas em 82 municípios maranhenses.

 

I



MAIS PESCADO

PROCAF

AGRITECS
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Foi lançado, ainda, o Programa Agente Jovem Ambiental com o

objetivo de promover a inclusão social e ambiental de jovens

maranhenses por meio do estímulo à participação em projetos

socioambientais sustentáveis. A iniciativa, que beneficiou 2 mil jovens

em 2021, contribui para a preservação do meio ambiente ao mesmo

tempo que promove o protagonismo juvenil, o desenvolvimento de

competências e habilidades e a ampliação de oportunidades de

geração de renda e melhoria da qualidade de vida deste público.

Tais iniciativas compõem um conjunto complexo de atividades de

proteção e preservação do meio ambiente, como o Programa

Maranhão Sem Queimadas do Corpo de Bombeiros Militar do

Maranhão em parceria com o Batalhão Florestal da Polícia Militar,

Defesa Civil e prefeituras municipais que promovem ações

fiscalizatórias regulares. Observa-se, como efeito desses esforços, a

diminuição de mais de 40% na incidência de focos de queimadas,

saindo de 28.436 focos em 2015 para 16.077 em 2021 

O Governo do Maranhão tem feito

investimentos consistentes na construção de

parques ambientais destinados a preservar a

natureza local, gerar emprego, renda, lazer e

convívio familiar através de ações

socioambientais nestes espaços. Destaque

para a política de proteção aos parques

estaduais do Mirador - o maior do Maranhão

- e do Bacanga. Estes locais reúnem quadras

poliesportivas, academia ao ar livre, pistas de

caminhada, ciclovias, áreas de skate e

playground. Até 2021, foram 11 parques

distribuídos nos municípios de Pedreiras,

Morros, Caxias, Balsas, Imperatriz, Codó,

Timon, Bacabeira  e São Luís, constituindo

verdadeiros cartões-postais e pontos de

encontro familiar. Como parte dos esforços

referentes à política estadual de preservação

e proteção do meio ambiente, a gestão atual

instituiu o programa socioambiental

Maranhão Verde que selecionou famílias em

situação de extrema pobreza para

contribuírem com atividades e práticas

sustentáveis de proteção à natureza,

fornecendo bolsas bimestrais no valor de

R$300,00. No total foram mais de mil

famílias registradas, atuando nas iniciativas

Berço do Rio Itapecuru, Floresta Protetora

dos Mananciais I e Maranhão Verde Pró

Campos.



NOVOS PARQUES AMBIENTAIS

................ Governo do Maranhão tem

investido na construção de parques

ambientais espalhados por todo o estado

com foco no desenvolvimento de ações

socioambientais. Foram 10 parques

inaugurados por esta gestão desde 2015,

que preservam a natureza local, geram

emprego, renda, lazer e convívio familiar.

............... Programa Agente Jovem Ambiental (AJA)

selecionou dois mil jovens, entre 16 e 21 anos, para

atuação em projetos socioambientais sustentáveis.

Os jovens recebem um auxílio financeiro mensal no

valor de R$ 250 para atuar na promoção de ações

socioambientais em sua localidade, cumprindo

carga horária de 10 horas semanais. Com isso, o

programa visa também estimular o protagonismo

juvenil e o desenvolvimento de competências e

habilidades.

O

AGENTE JOVEM AMBIENTAL

............. Programa Maranhão Verde

seleciona famílias em situação de extrema

pobreza para realizarem atividades e

práticas de proteção à natureza de forma

sustentável, assegurando uma renda

bimestral de R$ 300. O programa tem

expandido o número de beneficiários,

contando atualmente com 856 famílias

cadastradas.

O ................esde 2018, mais de 270.000 mil toneladas

de resíduos sólidos têm sido depositadas

corretamente no aterro sanitário do TITARA em

Rosário, graças à instituição da política de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos na Região

Metropolitana da Grande São Luís. O Governo do

Estado possui papel fundamental na

intermediação deste consórcio firmado entre 09

municípios, beneficiando expressivamente a

população. Desde 2015, já foram investidos R$

17.030.144 na Política de Resíduos Sólidos.

D

POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOSPROGRAMA MARANHÃO VERDE

Destaques MEIO AMBIENTE
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AGENTE JOVEM AMBIENTAL

PROGRAMA MARANHÃO VERDE POLÍTICA DE RESÍDUOS

SÓLIDOS

NOVOS PARQUES AMBIENTAIS
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             Auxílio Catador foi criado no âmbito do Programa Estadual de Incremento à Renda dos

Catadores/as de Materiais Recicláveis, como medida de enfrentamento à crise socioeconômica

desencadeada pela pandemia de COVID-19. Com o auxílio mensal de R$ 400 destinado aos

catadores organizados em associações e cooperativas foi possível incrementar as atividades de

reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos e garantir condições básicas de vida

digna a esses profissionais.

AUXÍLIO CATADOR

O



A partir de 2015 foram realizadas importantes intervenções nos espaços públicos pelo Governo do Estado a

título de promover práticas de esporte e de lazer comunitário na capital e em diferentes municípios. As

iniciativas envolvem construção, reforma e/ou revitalização de praças e espaços públicos, incentivo a

projetos mediante Lei de Incentivo ao Esporte, caravanas que levam atividades diversas para todo o Estado e

promoção de ações envolvendo tanto o público infantil, quanto o público adulto e terceira idade. A Lei de

Incentivo ao Esporte é um elemento muito importante no fortalecimento do esporte no Maranhão,

viabilizando projetos esportivos que já beneficiaram municípios de todo estado,

No período entre 2015 e 2021, as obras executadas resultaram na entrega de mais de uma centena de

espaços públicos destinados ao esporte e lazer da população maranhense, entre os quais pode-se destacar:

praças, urbanizações, quiosques cobertos, rampas de acesso, pista de skate, quadras poliesportivas,

equipamentos de playground e academia ao ar livre,  entre outros. No total, as obras em questão

representam mais de 750 mil m² em reformas e quase 300 mil m² em construção de praças e espaços

públicos voltados ao Esporte e Lazer no Maranhão. 

Cabe citar ainda, os esforços da gestão atual em beneficiar jovens através de auxílios que permitem sua

participação nos Jogos Escolares Maranhenses, como forma de incentivar a formação de atletas talentosos

e competitivos nas mais diversas modalidades. Em virtude da pandemia, os JEMs não puderam acontecer

em 2020 e 2021. Mesmo assim, entre 2015 e 2019, o Governo chegou a beneficiar 405 mil jovens atletas de

todo Estado do Maranhão

83

esporte e lazer



84

Destaques ESPORTE E LAZER

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

...................governo tem apresentado

investimentos crescentes na

implantação de espaços destinados ao

esporte e lazer, movimentando mais de

R$ 39 milhões até o ano de 2021. Com

efeito, 64 espaços de esporte e lazer

foram entregues desde 2015. 

O

.........    Lei de Incentivo ao Esporte nº 9.436/11 permite às empresas que recolhem o

ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) apoiar projetos

esportivos que se dividem em três categorias: ação esportiva, projeto social e

construção e reforma. Por meio de Comissão de Análise de Projetos Esportivos

Incentivados (Capei), 607 projetos já foram certificados, 308 foram implementados e

mais de R$ 108 milhões já foram captados.

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

...........  través de auxílios foi possível

assegurar a participação de mais de 400

mil jovens repartidos em todo estado nos

Jogos Escolares Maranhenses (JEM's). Tal

iniciativa tem como objetivo promover e

incentivar a formação de atletas

talentosos e competitivos nas mais

diversas modalidades

A

FORMANDO ATLETAS

A



INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
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Desde 2015, o Governo do Estado não

poupou esforços para promover o

turismo e a cultura. Até 2021 mais de

13 mil pessoas passaram por cursos 

 destinados à qualificação do setor de

turismo. Também foram cadastradas

ou recadastradas cerca de 3,7 mil

empresas de turismo, viabilizando o

trabalho de mais de 3 mil  pessoas

dedicadas ao artesanato e

estruturando 10 polos para compor o

Mapa do Turismo.

No período que antecedeu à

pandemia, a população maranhense

pôde disfrutar de atividades como: o

Carnaval de Todos, na Avenida Beira

Mar e programação cultural nas

localidades Ceprama e Madre Deus; o

São João de Todos que, durante quase

um mês, contou com apresentações

de grupos artísticos locais e nomes da

Música Popular Maranhense, além da

presença de artistas nacionais; e o

Natal de Todos que veio iluminar o

centro histórico de São Luís e entreter

a população local e visitantes.

Com o objetivo de promover a

preservação do patrimônio histórico

ludovicense, o Governo do Estado 

 colocou em prática medidas para

permitir a ocupação de prédios

históricos atualmente desocupados,

através dos Programas “Adote um

Casarão”, “Habitar no Centro” e

"Nosso Centro”. Ainda foram

realizadas importantes obras visando

a reforma e modernização de espaços

culturais em todo o Estado, como

faróis do saber, bibliotecas públicas,

centros de artes cênicas, museus,

casarões, casas e demais espaços

culturais.

Com a pandemia, os esforços do

Estado se direcionaram a mitigar

possíveis efeitos negativos dela

decorrentes. Ademais de beneficiar

mais de 5,3 mil artistas pautado na Lei

Aldir Blanc, o Governo do Estado,

através dos editais Auxílio da Ilha,

Auxílio eventos e Conexão Cultural,

beneficiou mais de 6 mil pessoas com

atividades dedicadas à cultura e ao

turismo



................Natal de Todos já virou tradição para

as famílias maranhenses e turistas que

passeiam na capital. A atração de video

mapping tem iluminado o centro histórico

de São Luís e, com isso, provocado o

aquecimento do comércio na Praça Dom

Pedro II e entorno.

O ..........egundo o Observatório do Turismo da

Secretaria de Turismo do Estado do

Maranhão, a taxa de ocupação hoteleira no

estado mostrou-se crescente ano a ano,

saindo de 46% em 2015 para 65% em 2021.

Contribuiram para isso, diversas iniciativas

desenvolvidas pelo governo voltadas à

estruturação dos principais polos que

compõem o mapa do turismo do estado,

além da qualificação de 13.661

pessoas/empresas que integram a cadeia do

turismo.

S

AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS

.............os últimos anos foram intensificadas as

obras de estruturação de diferentes pólos

turísticos maranhenses. Em São Luís:

Reforma da Praça da Litorânea; Revitalização

do Mirante da Litorânea; Reforma do Espigão

Costeiro; CAT do Centro Histórico. Na Raposa:

Praça de Chico Noca; CAT da Raposa. Em

Tutóia: Reforma da Praça São Pedro. Em

Riachão: Construção de dois Portais. Em

Humberto de Campos: Revitalização do Cais.

Em Araioses: Pavimentação e Urbanização

da Av. Dr. Paulo Ramos. Além da

inauguração de novas estradas: que liga

Barreirinhas a Paulino Neves, estrada para

Santo Amaro; e estradas para Carolina, 

N

OBRAS TURÍSTICAS ESTRUTURANTES

Destaques CULTURA E TURISMO
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NATAL DE TODOS

            Lei Estadual de Incentivo à Cultura 

 propõe atividades e eventos de caráter

artísticos, culturais e esportivos, selecionados

por meio de projetos que são avaliados pela

Secretaria de Estado de Cultura. Entre 2015 e

2021 foram realizados 565 projetos culturais,

totalizando R$ 149.278.268,34 de

investimentos.

A

LEI DE INCENTIVO À CULTURA



AUMENTO DO FLUXO DE

TURISTAS

OBRAS TURÍSTICAS

ESTRUTURANTES

NATAL DE TODOS 
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EIxo IV:

 Ampliar Infraestrutura e

Logística

 

SANEAMENTO BÁSICO

LOGÍSTICA,

TRANSPORTE E

MOBILIDADE

MATRIZ ENERGÉTICA
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saneamento
básico

90

.............saneamento básico passa

por melhorias, com reformas e

inaugurações por todo o estado

do Maranhão. Já são mais de 500

sistemas de abastecimento de

água instalados.

Houve investimentos maciços

em ações voltadas ao

saneamento, objetivando

implantar, ampliar e/ou

melhorar os sistemas de

esgotamento sanitário. 

Estima-se que essas obras

beneficiem 846.557 habitantes

ludovicenses, o que equivale a

75,8% da população de São Luís

em 2021, conforme estimativas

do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE). 

Até julho de 2021, estavam em

andamento na cidade de São

Luís a instalação de: 25 estações

elevatórias; 2 estações de

tratamento; 14,5 Km de linhas de

recalque; 49,7 Km de

interceptores;  e 253,8 Km de

redes coletoras. Até o momento,

foram realizadas também 953

obras estruturantes para

manutenção do saneamento

básico no Estado.

O

No período de 2018 a 2021 foram

instalados 951 Kits sanitários,

distribuídos em 18 municípios. A

referida Ação foi uma iniciativa

do Governo do Estado,

executada pela CAEMA, com

objetivo de elevar a segurança

hídrica e os índices de

saneamento básico por todo o

estado, contribuindo para a

saúde, o bem-estar e a qualidade

de vida da população de baixa

renda dos municípios atendidos

pelo Plano Mais IDH. Esse projeto

beneficiou 21 mil pessoas,

distribuídas em 18 municípios



Ações

- Implantação de Sistemas

Simplificados de

Abastecimento de Água (SSAA),

com perfuração de poços

artesianos e instalação de 

 reservatórios, redes de

distribuição e ligações

domiciliares;

- Instalação de Kits Sanitários,

permitindo acesso a banheiros

individuais que atendem todas

as necessidades básicas de

higiene pessoal. 
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#Retrospectiva do Governo

Resultado/Impacto

- O acesso à rede geral de

abastecimento de água

cresceu entre 2015 e

2019, superando a marca

de 70% dos domicílios

atendidos, segundo

dados do IBGE.

Identificação do

Problema
- O Maranhão apresentava

déficit no número de

domicílios com

abastecimento de água

tratada, tanto no meio rural

quanto no urbano. O

problema tem impacto direto

na qualidade de vida da

população, incluindo o

aumento na incidência de

doenças de veiculação hídrica

e mesmo respiratória. 

Entregas

 
- Instalação de mais de 500

sistemas de abastecimento de

água;

- Instalação de 951 Kits

Sanitários.

SANEAMENTO BÁSICO



Destaques SANEAMENTO BÁSICO

..............e 2015 a 2021, foram realizadas 1.033

obras de esgotamento sanitário. Destes,

destaque especial à implantação de kits

sanitários que alcançaram a marca de 951

instalações, com investimento equivalente a

R$ 58,4 milhões, beneficiando 21 mil pessoas

em 18 municípios, em especial aqueles que

compõem o Plano Mais IDH. O objetivo foi

elevar a segurança hídrica e os índices de

saneamento básico do estado, contribuindo

para a saúde, o bem-estar e a qualidade de

vida da população de baixa renda.

D

ESGOTAMENTO E KITS SANITÁRIOS

............uscando ampliar o acesso à água de

qualidade no território maranhense,

principalmente em regiões de maior

vulnerabilidade, o governo deu continuidade

à política de construção de Sistemas

Simplificados de Abastecimento de Água

(SSAA). Nesta gestão foram mais de 500

sistemas de abastecimento de água

instalados.

B

SISTEMAS SIMPLIFICADOS 
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Logística,
TRANSPORTE
e mobilidade

Como resultado deste programa, foram 19.437,49 km entre novas estradas

construídas e recuperadas de 2015 a 2021. Outro avanço importante foi a

expansão dos aeródromos e aeroportos no estado. Neste mesmo período

citado, foram feitas obras que resultaram na expansão de aeródromos e

aeroportos. Na administração portuária, foram investidos mais de 221

milhões para fortalecimento do Porto Itaqui. O porto recebeu o Prêmio

IGAP (Índice de Gestão da Autoridade Portuária), ocupando 2º lugar em

2020 e 2º lugar em 2021. Para melhoria do transporte público e da

mobilidade no Estado, foi implementado o Programa Expresso

Metropolitano. O programa visou oferecer novas linhas de ônibus aos

usuários de transporte público de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e

Paço do Lumiar; e Imperatriz, além de benefícios como gratuidade e meia-

passagem para alguns usuários. Outras iniciativas importantes foram: o

programa TRAVESSIA, que realiza o transporte porta a porta acessível e

gratuito para pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, pessoas com

deficiência visual e crianças com microcefalia, hidrocefalia e outras

doenças neurológicas com alto comprometimento de mobilidade

reduzida permanente, bem como pessoas da melhor idade, nos municípios

e entre municípios, e o programa EXPRESSO DO TRABALHADOR, que visa

beneficiar os moradores da capital, ligando a população que reside nos

bairros Brisa do Mar, Recanto do Olho D’Água, Parque Araçagy, Sol e Mar,

Divinéia, Vila Luizão, e adjacências ao Centro da cidade, bem como aqueles

trabalhadores comerciários dos shoppings da Capital que encerram o

expediente após as 22 horas, de forma gratuita

____m relação a logística de transporte,

foram realizadas obras a partir das ações do

Programa Mais Asfalto, executado pela

Secretaria de Estado de Infraestrutura

(SINFRA). Instituído pela Lei Nº 10.582/2017, o

programa tem como objetivo pavimentação

de vias, implantação de rodovias,

conservação de rodovias, construção de

pontes e estradas vicinais, priorizando áreas

que estejam em situação precária ou que

interligam comunidades à região central das

cidades.

E



Destaques LOGÍSITICA, TRANSPORTE E MOBILIDADE

RECORDES NO PORTO DO ITAQUI

...........no após ano, o Porto do Itaqui tem

batido recorde de movimentação de cargas.

A última marca atingida foi de 31,1 milhões de

toneladas em 2021. Esse resultado demonstra

a resiliência da economia maranhense no

tocante às suas trocas comerciais, bem como

o resultado dos investimentos contínuos no

Porto, oriundos de recursos próprios e

privados, que somam mais de R$ 1,6 bilhões

de 2015 a 2021.

A

.....ela sua eficiente gestão portuária e pela

realização de boas práticas de igualdade de

gênero e valorização da mulher, a EMAP tem

sido destaque em várias premiações. Dentre as

quais cabe citar: Prêmio IGAP - Índice de

Gestão da Autoridade Portuária (2020 e 2021)

do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação

Civil; Prêmio IDA - Índice de Desenvolvimento

Ambiental (2020) da Agência Nacional de

Transportes Aquaviários; Valoriza Mulher (2020

e 2021) do Tribunal de Justiça do Maranhão e o

Selo Mulher (2020 e 2021) promovido pela

SEMU.

P

GESTÃO PORTUÁRIA PREMIADA
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Matriz
energética

A fonte eólica não gera resíduos, tem custo competitivo,

baixo impacto ambiental e, portanto, papel fundamental

no desenvolvimento e construção de uma sociedade

sustentável.

O projeto da empresa Ômega no Maranhão é o chamado

"Complexo Eólico Delta Maranhão", que possui 136

aerogeradores e 12 parques em operação. O

investimento inicial foi de R$ 1,5 bilhão, e em 2018, mais

R$ 500 milhões foram investidos em sua ampliação, o

que resultou na capacidade para abastecer 2,5 milhões

de residências e já gerou aproximadamente 4 mil

empregos diretos e indiretos.

Visando dar continuidade ao desenvolvimento destas

fontes de energia, a SEINC iniciou um processo de

parceria com representantes da Universidade Federal do

Maranhão (UFMA) para desenvolver o projeto EOSOLAR,

executado pela instituição educacional. O EOSOLAR é

um projeto de pesquisa e desenvolvimento que objetiva

levantar o potencial eólico e solar do Maranhão, por meio

da disponibilização de dados de irradiação solar,

velocidade e direção do vento úteis tanto para a indústria

de energia quanto para o Estado

01

........m relação ao desenvolvimento de energia

sustentável, o Maranhão se destacou com avanços no

indicador de "Participação de Fontes Renováveis na

Matriz Elétrica do Estado", um salto que foi de 35,43% em

2014 a 46,42% em 2020.

Este resultado advém do apoio do Governo do Estado,

por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia

(SEINC), à implantação e expansão do primeiro projeto

eólico da empresa Ômega Energia no Maranhão,

localizado entre os municípios Paulino Neves e

Barreirinhas.

Só em 2019 por exemplo, a geração de energia cresceu

33,3% no Maranhão, onde foram gerados 122,5 MW

médios no período de janeiro a agosto deste ano, ante a

91,9 MW médios em igual período em 2018. 

E
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#Retrospectiva do Governo

Resultado/Impacto

- A participação de fontes

de energias renováveis na

matriz energética do

Estado do Maranhão foi

de 46,42%, ao final de

2020, segundo dados da

CCEE.

Identificação do

Problema

 
- A participação de fontes

de energias renováveis

(biomassa, energia

maremotriz, energia solar,

eólica, hidráulica e

térmica) na matriz

energética do Estado do

Maranhão era de 35,43%,

em 2014, segundo

informações da Câmera de

Comercialização de

Energia Eólica (CCEE)

Ações

- Adesão à Agenda

Internacional dos Objetivos

para o Desenvolvimento

Sustentável (ODSs);

- Diversificação da Matriz

Energética;

- Incentivos tributários e

negociações estratégicas

com o setor privado para

atrair os investimentos;

- Organização do

"Seminário Estratégico Mais

Desenvolvimento - Energia".

Entregas

 
- Complexo Eólico Delta 3 em

Barreirinhas e Paulino Neves;

- Implementação do Projeto

EOSOLAR, com o objetivo de

mensurar o potencial

energético e identificar

aspectos técnicos e

tecnológicos para a

implantação de placas

adequadas.



97

Destaques MATRIZ ENERGÉTICA

INCENTIVO À ENERGIA 

SUSTENTÁVEL

.........romovidos incentivos ao

desenvolvimento de energias renováveis

no estado, mediante a isenção do ICMS

para equipamentos e instalações e para

geração de energia até 5MW .

P

................poio do Governo do Estado, através de

incentivos fiscais, para a implantação e

expansão do primeiro projeto eólico da

empresa Ômega Energia no Maranhão. A

estrutura, iniciada em 2017, nos municípios de

Paulino Neves e Barreirinhas, conta com

capacidade instalada de 220,80 MW,

totalizando um investimento de R$ 2 bilhões

A

INVESTIMENTO EM ENERGIA

EÓLICA



urbanismo
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..........este exercício, a Agência Executiva

Metropolitana do Sudoeste Maranhense

(AGEMSUL) realizou em torno de 50 obras

estruturantes no estado. Foram centros de

ensino, delegacias, o Centro de Referência

do Idoso, a Casa da Mulher, poços

artesianos, juizado especial da mulher,

locais turísticos, serviços públicos, praças,

espaços esportivos, entre outros.

Ao mesmo tempo, foram implementadas

ações na capital visando melhorias do

Centro Histórico, tal como o Programa

Nosso Centro composto pelo Adote um

Casarão, Habitar no Centro e Cheque

Minha Casa - Centro; requalificação do

espaço público na área do Barcanal; e

recuperação da Capela de São Pedro.

N

Entre 2015 e 2021, foram construídos mais de 278.000,5 m² de

praças e demais espaços públicos comuns, fortalecendo o direito à

cidade, a prática de esporte e lazer, entendidas como direito social.

Também foram reformados 656.787,86 m² de áreas já existentes.

Em 2018 a Agência Executiva Metropolitana (AGEM) elaborou o

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região

Metropolitana da Grande São Luís, como forma de conhecer e

propor uma ação ordenada ao conjunto dos municípios, apoiando

técnica e financeiramente na gestão dos resíduos sólidos,

sobretudo garantindo correta destinação, recuperação ambiental,

implantação de coleta seletiva e modernização do setor.

Para garantir melhor mobilidade, a AGEM ampliou vias

identificadas como prioritárias, dentre elas a Avenida dos

Portugueses, Avenida Jerônimo de Albuquerque, Estrada da Mata,

Estrada da Vitória, Estrada e Ponte do Vinhais Velho, Ponte Boca

Rica, entre diversas outras, que receberam um total de R$

20.171.287,23 de investimentos entre 2018 e 2021.

Outro projeto feito pela AGEM, consiste em instituir o Entreposto

Pesqueiro, intervenção em um espaço com área total igual à

12.314,70m², que beneficia 112 feirantes, sendo: 80 marisqueiros, 12

hortaliças, 06 tratadores e 12 lanchonetes

http://agemsul.ma.gov.br/


Destaques URBANISMO

MAIS ASFALTO

..............esde 2015, o Programa Mais Asfalto tem

contribuído para o desenvolvimento,

mobilidade e qualidade de vida dos

maranhenses. Já foram pavimentados mais

de 5.945 km entre rodovias e vias urbanas,

além de 19.437,49 km entre estradas

construídas e recuperadas. 

D ..............a Região do Sudoeste Maranhense,

destaque para as seguintes obras: Casa do Idoso;

Delegacia da Polícia Civil em Imperatriz; ICRIM;

IML; Centro de Artesanato; Farol do Saber; Orla

Praia em Ribamar Fiquene; Orla da Lagoa de

Montes Altos; além de dezenas de praças e

arenas/campos de futebol.

N

OBRAS NA REGIÃO DO SUDOESTE

MARANHENSE

..............s Agências Metropolitanas têm

cumprido papel relevante em suas áreas de

atuação. Na Região Metropolitana da Grande

São Luís, destaque para as seguintes obras:

reforma da Capela de São Pedro; ampliação

da avenida dos Portugueses; ampliação da

avenida Jerônimo de Albuquerque;

pavimentação da estrada da Vitória;

Areninhas Esportivas. Para 2022 devem ser

concluídas as obras de pavimentação da

estrada do Vinhais e a reforma do Entreposto

Pesqueiro.

A

CONSTRUINDO PONTESOBRAS NA REGIÃO METROPOLITANA

99

........... .sta gestão também promoveu a construção de

pontes em diferentes regiões do estado. Tratam-se de

investimentos elevados e com maior grau de

complexidade, mas que trazem benefícios

incomensuráveis às populações beneficiadas. Foram

elas: Ponte do Balandro em Bequimão; Ponte sobre o

rio Novo em Paulino Neves; Ponte de São Félix de

Balsas; Ponte sobre o rio Magu em Santana do

Maranhão; Ponte sobre o rio Flores entre Lajeado

Novo e Porto Franco; Ponte sobre o riacho Santarém

em Timbiras; Ponte Iguaíba em Paço do Lumiar;

Ponte Verde; Ponte Santo Amaro; Ponte Central -

Bequimão; Ponte Sambaíba.

E



OBRAS NA REGIÃO DO

SUDOESTE MARANHENSE

OBRAS NA REGIÃO

METROPOLITANA

CONSTRUINDO PONTES

MAIS ASFALTO
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..........mportantes espaços públicos foram entregues ao longo desta gestão, dentre os

quais cabe citar: dezenas de praças da Família em diversos municípios do estado; Praça

do bairro Cocalão em Nova Colina; Praça da Bíblia em Presidente Vargas; Praça Central

em São José dos Basílios; Praça em Senador Alexandre Costa; Praça da Ressureição no

Anjo da Guarda em São Luís, dentre outras.

INÚMERAS PRAÇAS ENTREGUES

I
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dias de 2022. Somente no mês de janeiro inauguramos

04 restaurantes populares, A meta é alcançar a marca de

100 unidades até o final do ano. Esta é a principal

iniciativa associada à assistência social.

Na  área da infraestrutura serão concluídas algumas

obras que irão facilitar o deslocamento de pessoas e o

escoamento da produção, dentre as quais cabe citar: a

rodovia MA-320, que liga Santo Amaro a Primeira Cruz; a

MA-312 de Araioses a Carnaubeiras; e a conclusão do eixo

rodoviário do anel da soja.

Na saúde iremos inaugurar em breve o novo hospital de

Imperatriz, o Hospital da Ilha, em São Luís, bem como

novas unidades regionais, a exemplo do Hospital da

Criança em Bacabal.

Na educação, destaque para os novos IEMAs, dentre os

quais Balsas, Chapadinha, Carutapera, Vitória do Mearim,

Santa Luzia, Coelho Neto e Tutóia, além da nova unidade

do IEMA Bilingue, em Santa Inês

........  ano de 2022 tem como premissa basilar a

continuidade das políticas sociais que têm sido

fundamentais para o desenvolvimento do Maranhão.

Em outras palavras, teremos um forte crescimento de

investimentos públicos em direção ao cumprimento dos

65 compromissos assumidos em campanha, com ênfase

nas seguintes áreas estratégicas:  assistência social,

infraestrutura, saúde e educação.

Desta forma, programas essenciais, a exemplo do Escola

Digna, da rede restaurantes populares e da

regionalização de hospitais e policlínicas serão mantidos

e expandidos.

A intensificação dos esforços do governo em prol da

concretização destes avanços é notada já nos primeiros 

O
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É por meio dessa estratégia e com grande intensidade de

trabalho que esperamos não só realizar importantes

entregas à sociedade maranhense, como também

manter o ritmo de geração de empregos no estado, tão

importante face a conjuntura de estagnação econômica

nacional. 

Esse aspecto é corroborado pelos dados divulgados pelo

CAGED, do Governo Federal, em que o Maranhão

apresentou mais uma vez, em 2021, saldo positivo na

geração de empregos, ocupando o 2º melhor

desempenho do Nordeste e 9º melhor do Brasil, quanto

ao crescimento relativo.

Nesse sentido, seguiremos também apoiando e

buscando fomentar os investimentos da iniciativa

privada, que são fundamentais nesse contexto, a exem-

plo da vitoriosa gestão do Porto do Itaqui, que se mostrou

capaz de atrair diversos projetos e parcerias público-

privadas, movimentando cifras bilionárias, desde 2015.

Em síntese, essas são algumas das principais iniciativas

que serão focalizadas para 2022, dentre um conjunto

amplo de ações voltadas ao cumprimentos dos 65

compromissos
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