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APRESENTAÇÃO 
 

 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

 

 

Em obediência às normas estabelecidas no artigo 64, inciso VII, da 

Constituição do Estado do Maranhão, encaminho a essa egrégia Assembleia 

Legislativa mensagem em que apresento uma síntese da situação atual do Estado. Este 

ato, ao contrário de se caracterizar como uma imposição da lei, muito me honra, pela 

oportunidade de fazer uma reflexão conjunta com o Poder Legislativo e, ainda, 

permitir à sociedade em geral o pleno exercício dos seus direitos de informação e 

fiscalização. 
 

Na condição de governadora deste Estado, que contribuiu em diferentes 

momentos de sua construção no período pós-Constituição de1988, considero-me 

honrada por poder apresentar à sociedade resultados concretos e consistentes neste 

momento da história do Maranhão. A relevância destes resultados é ainda maior 

porque atende às demandas da sociedade e confirma nossos compromissos 

fundamentais assumidos no início do governo. 
 

Não obstante o cenário de baixo crescimento da economia brasileira e 

mundial, o Maranhão ultrapassou 2012 com segurança e chega a 2013 com 

entusiasmo. Desde a crise iniciada em 2008, foram criados sólidos fundamentos de 

uma gestão pública responsável, considerada como premissa básica para o alcance de 

níveis mais elevados de desenvolvimento econômico e social. A combinação da gestão 

pública responsável com crescimento econômico me estimula a lutar mais arduamente 

na implementação da agenda de atração de novos investimentos para todo o Estado, 

associada ao processo de estruturação de diversas cadeias produtivas, de modo a 

integrar toda a população maranhense no processo produtivo. 
 

Não desconheço os entraves e a complexidade dos problemas que ainda 

perduram, mas minha determinação e firmeza em construir um Maranhão melhor e 

mais igual para todos são bem superiores a tudo isso. Daí por que considero da maior 

importância a continuação do trabalho conjunto e integrado entre os Poderes 

Executivo e Legislativo, envolvendo, sobretudo, os municípios com a perspectiva de 

superarmos os grandes desafios que se impõem ao desenvolvimento econômico e 

social do nosso Estado. 
 

Parabenizo as Senhoras e Senhores Deputados pela disposição política para o 

diálogo, entendimento e negociação, que permitiu, ao longo desse período em que 

estamos à frente do Executivo, que aprovássemos leis que contribuíram sobremaneira 

para a efetividade da boa gestão dos recursos públicos. Demonstram, dessa forma, as 

ilustres Deputadas e Deputados maturidade quanto aos interesses legítimos da 

sociedade, superando barreiras partidárias e interesses menores. 
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Faço agora uma breve análise da situação do Estado do Maranhão, no 

exercício de 2012, que será apresentada integralmente no corpo do relatório que 

compõe este documento, visando prestar contas perante essa Assembleia e a 

sociedade. 
 

Inicialmente, quero ressaltar que as nossas ações e decisões à frente do 

governo estão fundamentadas na dimensão ética do exercício da autoridade 

legitimamente constituída desde o momento em que assumi o Governo do Estado, em 

2009 e agora, com o mandato renovado para o quadriênio 2011- 2014, que me fez 

trabalhar na consolidação de um Governo que valorize a administração pública, com 

padrões de moralidade capazes de dar credibilidade às instituições constituídas. Neste 

sentido, o propósito maior continua a ser o de equilibrar as contas públicas, 

proporcionando ao Tesouro Estadual a condição de ampliar os investimentos de 

caráter estratégico para o Estado do Maranhão, que se realizam mediante a 

implantação de projetos estruturadores capazes de proporcionar mais competitividade 

à nossa crescente economia e nas ações que visem reduzir a pobreza extrema, 

possibilitando maior igualdade entre todos maranhenses. 
 

As medidas adotadas, no período, deram solidez financeira ao Maranhão e 

podem ser mensuradas pela dinâmica dos principais indicadores fiscais do setor 

público, dentre os quais se destacam o cumprimento da meta de resultado primário, a 

elevação do nível de endividamento e a capacidade de pagamento do serviço da 

dívida pública. 
 

 Estes indicadores credenciaram o Estado a beneficiar-se das importantes 

transformações em curso no Brasil nos últimos anos, bem como da estratégica de 

atuação do Governo Federal, por meio do BNDES, que proporcionaram ao Governo 

do Maranhão estreitar a parceria e a cooperação com o Banco para eliminar o passivo 

de investimentos no setor público e fortalecer um ambiente capaz de dar continuidade 

ao desenvolvimento econômico de forma sustentável e promover a inclusão 

socioprodutiva da população em todas as regiões do Estado. 
 

Nesse contexto foi possível ao Estado aprovar, com o imprescindível apoio 

dessa Casa, operações de crédito provenientes das linhas de financiamento do BNDES 

no valor de R$ 2,8 bilhões e do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e do 

Distrito Federal (PROINVESTE) no valor de 1,0 bilhão, recurso este referente ao 

Programa Viva Maranhão. Registro que tais operações se deram devido ao bom 

comportamento das contas públicas do Estado. 
 

Com uma política tributária equilibrada e bem planejada e apesar da 

acentuada redução dos repasses constitucionais, obtivemos resultados expressivos com 

a arrecadação tributária própria, que cresceu 7,36% em termos reais, ou seja, superior 

à variação da inflação. Tal esforço permitiu avanços nas áreas social, infraestrutural e 

econômica do Estado. 
 

  Na saúde, destaco os 1.680 novos leitos hospitalares, a inauguração dos 

Hospitais Regionais de Barreirinhas, Alto Alegre do Maranhão e Peritoró. Inauguramos 

também três UPAS nos Municípios de Timon, Codó e São João dos Patos. Nas 10 UPAS 

em funcionamento em todo o Estado registramos 4.842.768 procedimentos 
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realizados. Destaco também a implantação do Complexo Materno Infantil do 

Maranhão, com a fusão dos Hospitais Juvêncio Matos e a Maternidade Benedito Leite. 

E, por fim, a capacitação de 1.800 profissionais da rede estadual entre médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem.  
 

Um ponto importante foi a recente assinatura da Ordem de Serviço da 

Adutora Italuís, onde as obras já se encontram em andamento, com o intuito de evitar 

os racionamentos gerados pelas sucessivas rupturas por conta do desgaste da adutora. 
 

No setor industrial os investimentos públicos e privados continuam em ritmo 

acelerado; a expansão industrial do nosso Estado passa por uma transformação e uma 

diversificação no setor produtivo. Saímos das tradicionais indústrias têxtil, babaçu e 

cana de açúcar e hoje estamos entrando no novo ciclo, iniciado no meu governo, dos 

grandes investimentos nas áreas de grãos,  petróleo e gás, celulose, siderurgia, 

mineração, entre outros.  
 

Para estruturação do setor industrial, registro o andamento da implantação 

dos distritos industriais nas cidades de Grajaú, já com suas obras concluídas, e de 

Aldeias Altas e Balsas. Também revitalizamos o distrito agroindustrial de Porto Franco, 

onde estão instaladas várias indústrias como a Algar Agro, primeira planta industrial a 

produzir óleo de soja no Estado, que inauguramos em 2012. Em outras localidades os 

distritos industriais estão em fase de implantação ou em negociação de parcerias com 

as prefeituras.  
  

Destaco em 2012 o setor portuário, com a entrega das obras de recuperação 

estrutural dos berços 101 e 102, bem como a construção do berço 100 e o início das 

obras do Terminal de Grão Maranhão (Tegram), o que tornará o Porto do Itaqui 

referência nacional na exportação de grãos. Para 2013 está prevista a operação do 

píer IV do Terminal Marítimo da Ponta da Madeira. Além disso, iniciamos rotas 

regulares de movimentação de contêineres das empresas Login e CMA CGM, 

interligando o Porto do Itaqui aos principais portos do Brasil e do mundo.  
 

Ressalto ainda a diversificação da matriz energética no Estado. Os novos 

projetos de energia elétrica, incluindo UHE’s, UTE’s e o PARQUE EÓLICO, elevarão a 

capacidade atual de geração de 1.654 MW para 11.095 MW, acrescendo em 

9.441MW. Com a produção de gás natural, com a descoberta da reserva estimada em 

15 milhões de m³, o Estado passou a ter potencial para produção e distribuição de 

gás, propiciando o desenvolvimento de um novo setor na economia maranhense. O 

início da operação da Usina Termelétrica – UTE da MPX, no Município de Santo 

Antonio dos Lopes, prevista para o início de 2013, totalizando uma capacidade 

instalada de 676MW.  Destaco também os investimentos no Parque Eólico de Tutóia e 

Paulinio Neves pela empresa Bioenergy que, a partir de 2014, terá capacidade para 

gerar 1.759 MW de potência instalada.  
  

Ao final de 2013, o Maranhão terá uma das mais modernas fábricas de 

celulose do mundo, com capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas/ano de 

celulose para exportação, totalmente autossuficiente em energia e que terá gerado 

mais de 15 mil empregos. Esta será a mais nova unidade da Suzano Papel e Celulose, 

que está sendo instalada na cidade de Imperatriz. 
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Estes investimentos têm reflexo imediato na geração de emprego e renda, 

onde novas oportunidades de trabalho são criadas diariamente. É nesse sentido que o 

meu governo continua capacitando o maranhense no Programa Maranhão 

Profissional, pelo qual em 2012 cerca de 120 mil novas pessoas se profissionalizaram, 

tendo a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. O Programa tem como 

grandes parceiros empresas como CEMAR, ALUMAR, MPX, SUZANO, PETROBRAS, 

VALE, entre outras. 
 

Na área de infraestrutura, destaco o fim da primeira etapa das obras da Via 

Expressa, que se inicia na Avenida Carlos Cunha indo até o Cohafuma, em São Luís.  

A segunda etapa deste empreendimento, fundamental para nossa capital, encontra-se 

em ritmo acelerado. Ao ser concluída, viabilizará mais conforto e segurança no 

trânsito, de modo que esse foi um verdadeiro presente do Governo do Estado aos 400 

anos de fundação da nossa São Luís. Destaco também a celeridade das obras da 

Avenida do Quarto Centenário, que irá beneficiar 80.000 famílias. 
  

No interior do Estado foram realizadas obras importantes de acesso às sedes 

municipais, onde 55 municípios foram beneficiados com restauração, implantação em 

melhoria de rodovias. Registro ainda que 60% das rodovias encontram-se 

pavimentadas, conforme Plano Rodoviário Estadual. 
 

Não menos importante, registro a reinauguração do Estádio Castelão, 

revitalizando o principal palco do futebol maranhense, trazendo a certeza de um 

espetáculo com segurança e conforto aos torcedores, trazendo o Maranhão de volta 

ao cenário nacional dentro do esporte. 
  

No setor agropecuário continuamos avançando, atuando sempre com o 

intuito de garantir ganhos tanto na produtividade quanto na qualidade da produção 

de alimentos. O meu governo continuou priorizando a erradicação da febre aftosa, 

realizando ações em todo o Estado. Em 2012, batemos o recorde do índice de 

cobertura vacinal, que imunizou 97% do rebanho maranhense, colocando o Maranhão 

como o único Estado a alcançar 100% de satisfação nos 27 itens avaliados, em 

auditoria realizada pelo Governo Federal por meio do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, considerado um grande avanço para o Maranhão na busca 

do status de livre de febre aftosa por vacinação. 
 

O setor reformulou os mecanismos de distribuição de sementes, garantindo o 

aumento do volume e a tempestividade na distribuição, com o intuito de aumentar a 

produtividade e a qualidade do arroz, do milho e feijão caupi plantados pela 

agricultura familiar. A distribuição atualmente abrange todas as regiões do Estado, 

inclusive áreas quilombolas, indígenas e assentamentos rurais e, além de distribuirmos 

esses insumos para plantação do arroz, milho e feijão, oferecemos também sementes 

de hortaliças, tendo como grandes responsáveis pela distribuição dos insumos a 

AGERP, os sindicatos rurais e as prefeituras municipais do Estado. 
 

Em 2012, fortalecemos o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, colocando todos os colegiados dos Sistemas com suas atividades 

regularizadas; criamos os Comitês de Bacia Hidrográficas dos Rios Munim e Mearim, 
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que contribuíram para o fortalecimento e para a melhoria da gestão ambiental do 

nosso Estado.  
 

Na área da segurança da população maranhense investimos na aquisição de 

429 novos veículos, sendo 226 carros, 23 quadriciclos e 180 motos para as polícias 

Civil e Militar, para o Corpo de Bombeiros e para o Grupo Tático Aéreo - GTA.  

Destaco ainda a instalação da primeira Unidade de Segurança Comunitária - USC, 

localizada na Vila Luizão, bairro de nossa capital, além da construção de duas novas 

delegacias nos Municípios de Açailândia e Tutóia e da reforma de sete unidades de 

policiamento. 
  

Passamos também a contar com o Sistema de Videomonitoramento, um dos 

mais modernos do País. Foram instaladas 100 câmeras de alta definição em pontos 

estratégicos da nossa capital, o que levou à redução de 50% do índice de 

criminalidade nas áreas onde foram instaladas, um fator positivo no combate à 

criminalidade. 
     

Em 2012, priorizamos a regionalização do sistema penitenciário, aumentando 

a sua capacidade em todo o Estado. Inauguramos unidades prisionais nos Municípios 

de Santa Inês, Bacabal, Davinópolis e ainda o anexo penal da Central de Custódia de 

Presos de Justiça em Imperatriz e em São Luís. Inauguramos unidades prisionais nos 

bairros do Olho D`água e Monte Castelo e o anexo penal da Penitenciária de 

Pedrinhas. Com isso podemos absorver cerca de 400 detentos que se encontravam em 

carceragem improvisadas nas delegacias. 
 

O meu governo sempre valorizou as diversas manifestações culturais do nosso 

Estado e em 2012 não foi diferente. Continuamos empenhados em avançar na 

valorização e divulgação da cultura popular do Maranhão, que envolve o Carnaval, 

Festejos do Divino e o São João.  
 

No ano em que a nossa querida São Luis comemorou os seus 400 anos, 

registro a certificação do bumba-meu-boi, uma das manifestações culturais mais belas 

e criativas, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, sendo este mais um 

reconhecimento nacional da beleza e da diversidade da nossa cultura. 
  

Enfatizo a comemoração dos 400 anos de São Luís, onde as festas deram 

início já no Carnaval e no São João, seguidos por grandes shows realizados no mês de 

setembro com artistas locais e nacionais, e por um réveillon nunca visto no Maranhão, 

com os Shows da Virada tendo também a participação de artistas locais e convidados, 

marcando o encerramento das comemorações dos 400 da nossa cidade. 
 

Orgulho-me de fazer um governo que busca cada vez mais valorizar o 

servidor público estadual. Foi com esse pensamento que criamos o Plano de Carreira, 

Cargos e Salários para os servidores da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo Estadual, beneficiando servidores da ativa, 

aposentados e pensionistas previdenciários, e que iniciamos o processo de melhoria 

no cadastro de todos os servidores que irá possibilitar uma maior eficiência dos 

processos de gestão de pessoas e de concessão de benefícios previdenciários.  
 



 

 
 

14 

Portanto, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, este registro das 

realizações do Governo do Maranhão no ano de 2012 demonstra que continuamos 

avançando, mas os desafios estão por todas as áreas. Como desafios são para ser 

vencidos, continuaremos trabalhando e avançando cada vez mais.  
 

Prosseguiremos com o objetivo de tornar o Maranhão um Estado mais forte 

econômica e socialmente a cada ano e com mais e melhores oportunidades para 

todos. Fica aqui o meu sincero agradecimento a todas as Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados pelo trabalho realizado nessa Casa Legislativa em prol do 

desenvolvimento do nosso Estado e, acima de tudo, em prol da população 

maranhense. 

 

Que Deus abençoe a todos nós. 

Muito obrigada. 

Roseana Sarney 
Governadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

15 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO 9 

2 - PANORAMA SOCIOECONÔMICO E FISCAL  17 

2.1 – Introdução 17 

2.2 - Economia Internacional 17 

2.3 - Contexto da Economia 18 

2.4 - Conjuntura Econômica do Maranhão 20 

2.5 - Panorama Socioeconômico 21 

3 – RESUMO EXECUTIVO: ABORDAGEM SOBRE O DESEMPENHO SETORIAL 38 

3.1 - Área Econômica e Infraestrutura 38 

3.2 – Área social 44 

3.3 – Desenvolvimento Institucional 52 

4 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO 2012 58 

4.1 – Turismo 58 

4.2 - Infraestrutura 58 

4.3 – Minas e Energia 59 

4.4 – Indústria e Comércio 60 

4.5 - Agropecuária 60 

4.6 - Ciência e Tecnologia 61 

4.7 – Ensino Superior 62 

4.8 - Meio Ambiente  62 

4.9 - Saneamento 63 

4.10 – Saúde 63 

4.11 – Educação 65 

4.12 - Cultura 65 

4.13 - Esporte e Lazer 66 

4.14 - Habitação e Desenvolvimento Urbano 67 

4.15 - Justiça e Administração Penitenciária 67 

4.16 - Trabalho e Economia 67 

4.17 - Desenvolvimento Social 67 

4.18 - Desenvolvimento Agrário 68 

4.19 - Direitos Humanos  68 

4.20 - Segurança Pública 71 

4.21 - Articulação Política 72 

4.22 - Gestão Administrativa 74 

4.23 - Planejamento e Orçamento 75 

4.24 - Gestão de Previdência  77 

4.25 - Gestão de Compras 77 

 



 

 
 

16 

 

 

4.26 - Gestão Tributária 78 

4.27 - Controle Interno 79 

4.28 - Comunicação Social 79 

5 – PLANO DE AÇÃO: PRIORIDADES SETORIAIS PARA 2013 82 

5.1 - Área Econômica e Infraestrutura 82 

5.2 - Área Social 86 

5.3 - Área de Desenvolvimento Institucional 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

17 

 

2 - PANORAMA SOCIOECONÔMICO E FISCAL  

 

 

O Panorama Macroeconômico 2012 expõe o comportamento das principais 

variáveis de cunho econômico e social do Estado, contextualizando sua análise com as 

principais mudanças ocorridas no cenário nacional e internacional. 

 

 

Indubitavelmente, a economia internacional está cada vez mais globalizada. 

Em grande parte, direta ou indiretamente, as trocas comerciais entre nações ditam o 

ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto. Apesar da existência de políticas 

protecionistas utilizadas no intuito de defender seus mercados, as principais economias 

mundiais ainda sofrem os efeitos adversos da crise americana iniciada em 2008. 

Tabela 1 – Panorama das Economias Mundiais – Inflação, PIB e Desemprego (Em %) 

Fonte: FMI - International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012 
1 Projeção (out/nov/dez) 
² Projeção Ano 

 

O arrefecimento da maior economia do planeta, os Estados Unidos, 

repercutiu negativamente em quase todo o mundo, haja vista o fato de aquele país ser 

o principal trader do comércio mundial.  Grandes nações, como o próprio EUA, 

Espanha, Itália e França estão convivendo com altas taxas de desemprego e baixo 

Crescimento Real do PIB, Inflação e Desemprego das Principais Economias Avançadas e Emergentes - Em % 

Descrição 
2010 2011 2012¹ 2013² 

Inflação Desemp. PIB  Inflação Desemp. PIB  Inflação Desemp. PIB  Inflação Desemp. PIB  

Mundo 3,7 - 4,1 4,9 - 2,84 4,0 - 2,6 3,7 - 2,9 

Estados 
Unidos 

1,6 9,6 2,4 3,1 9,0 1,81 2,0 8,2 2,2 1,8 8,1 2,1 

Canadá 1,8 8,0 3,2 2,9 7,5 2,41 1,8 7,3 1,9 2,0 7,3 2,0 

Alemanha 1,2 7,1 4,0 2,5 6,0 3,10 2,2 5,2 0,9 1,9 5,3 0,9 

França 1,5 9,7 1,7 2,1 9,6 1,69 1,9 10,1 0,1 1,0 10,5 0,4 

Itália 1,6 8,4 1,8 2,9 8,4 0,43 3,0 10,6 
-

2,3 
1,8 11,1 

-
0,7 

Espanha 2,0 20,1 -0,3 3,1 21,7 0,42 2,4 24,9 
-

1,5 
2,4 25,1 

-
1,3 

Japão -0,7 5,0 4,5 -0,3 4,6 
-

0,76 
0,0 4,5 2,2 -0,2 4,4 1,2 

Rússia 6,9 7,5 4,3 8,4 6,5 4,30 5,1 6,0 3,7 6,6 6,0 3,8 

China 3,3 4,1 10,4 5,4 4,1 9,24 3,0 4,1 7,8 3,0 4,1 8,2 

Índia 12,0 - 10,1 8,9 - 6,84 10,3 - 4,9 9,6 - 6,0 

Brasil 5,0 6,7 7,5 6,6 6,0 2,73 5,2 6,0 1,5 4,9 6,5 4,0 

México 4,2 5,4 5,6 3,4 5,2 3,94 4,0 4,8 3,8 3,5 4,8 3,5 

Argentina 10,5 7,8 9,2 9,8 7,2 8,87 9,9 7,2 2,6 9,7 7,2 3,1 

Chile 1,4 8,2 6,1 3,3 7,1 5,92 3,1 6,6 5,0 3,0 6,9 4,4 

2.1 - Introdução  

 

2.2 - Economia Internacional 
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crescimento do PIB, fórmula danosa para a economia e que, em última instância, 

maltrata o bem estar da população. 

As projeções mais atualizadas do Fundo Monetário Internacional – FMI – dão 

conta que o cenário econômico de 2012 vai continuar neste ano. De acordo com a 

Tabela 1, a economia mundial crescerá 2,6% em 2012 e 2,9% em 2013. Um dado 

importante a ser observado e que interessa ao Brasil, é o número projetado para o PIB 

chinês (+7,8% em 2012), potência emergente que vem crescendo fortemente, na 

contramão da maioria dos países. Vale lembrar que muitas empresas brasileiras, em 

especial a Vale do Rio Doce, têm a China como principal mercado consumidor. 

Em suma, 2012 não foi um ano positivo para a economia mundial e, nesse 

contexto, também para o Brasil, que se esforçou bastante para alcançar um 

crescimento positivo do seu Produto Interno Bruto. 

 

 

Nesse sentido, na esfera nacional, 2012 foi marcado pelo empenho Governo 

no sentido de elevar o crescimento da economia. O Boletim Focus do Banco Central, 

de 11 de janeiro de 2013, informa que a expectativa de crescimento do PIB para 2012 

é de 0,98% (Tabela 2).  

Tabela 2 – Parâmetros Macroeconômicos 

Parâmetros  
Macroeconômicos (%) 

2008 2009 2010 2011 2012¹ 2013² 

Inflação 5,90 4,31 5,91 6,50 5,84 5,53 

Var. PIB Real 5,17 -0,33 7,53 2,73 0,98 3,20 
 

Fonte: BACEN 
1 Boletim Focus / 2Projeção 

 

Destarte para algumas das medidas adotadas no sentido de estimular a 

economia: incentivos a setores industriais (redução de alíquota de IPI); restituição 

recorde do imposto de renda; redução dos juros (taxa Selic) a níveis mais baixos da 

história; além do investimento de cerca de 8 bilhões na compra de máquinas e 

equipamentos. 

É bem verdade que o Brasil, apesar do baixo crescimento do PIB em 2011 e, 

principalmente, em 2012, apresenta sua taxa de desemprego mais baixa da história, 

aproximadamente 6,0%, muito embora a criação de emprego formal esteja menos 

dinâmica.  

Mesmo com o PIB fraco, a inflação acumulada em 2012 voltou a subir e ficar 

acima de 5,5%. Neste caso, dentre outros fatores, o câmbio teve influência direta. O 

Banco Central, para ajudar a indústria a vender mais, tem atuado junto ao mercado 

2.3 - Contexto da Economia 
Nacional  
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comprando dólares1. A falta de produtividade acarretou em um desempenho medíocre 

para a indústria em 2012, apesar de a taxa de câmbio ter permanecido acima de R$ 

2,00 desde o mês de maio. 

Gráfico 1 - Comportamento da Taxa de Câmbio – Brasil (2008-2012) 

 

A economia cresceu pouco, mas a inflação continua alta, em grande parte 

porque o mercado de trabalho está apertado. O setor de serviços consegue repassar 

os reajustes salariais porque não tem concorrência, diferentemente da indústria, que 

perde competitividade, refletindo no crescimento da economia. 

Gráfico 2 - Comportamento da Taxa de Juros – Brasil (2008-2012) 

 

O Bacen conviveu com um dilema em 2012: de um lado a inflação em 

tendência de alta; do outro o baixo crescimento, que forçou as autoridades monetárias 

a manter os juros baixos (7,3%) durante boa parte do ano (Gráfico 2). Todavia, é 

importante salientar que a taxa de investimento do Governo federal na economia é 

baixa. Do mesmo modo, no combate à inflação, a União aumentou gastos e criou 

mecanismos fiscais para atingimento das metas de superávit primário.  

                                                           
1 Quando o Banco Central atua comprando dólares, seu objetivo é “enxugar” o mercado, ou seja, fazer com que a quantidade de moeda estrangeira 
disponível no mercado seja menor. Assim, seu preço ficará maior. Com o câmbio desvalorizado as nossas exportações se tornam mais baratas no exterior 
e, consequentemente, a indústria ganha competitividade e acaba vendendo mais.  
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No âmbito regional, o Maranhão também tem se esforçado para driblar o 

momento não favorável da economia nacional e internacional. Nesse sentido, vem 

mantendo uma agenda de atração de grandes investimentos para todo o Estado. 

Muitos destes projetos já saíram do papel e o resultado é um efeito multiplicador na 

renda de muitos maranhenses, bem como um maior dinamismo econômico. 

O PIB maranhense variou positivamente 8,73% em 2010, 16,0% maior em 

relação ao crescimento do país, de 7,53%. Observando o Gráfico 2, notamos que, 

com exceção do ano de 2009, em todos os períodos anteriores o PIB maranhense 

atingiu crescimento real considerável, acima da média nacional. Entre 2003 e 2009, a 

média foi de 5,41%. Excluindo 2009, a média sobe para 6,59%. 

Gráfico 3 – Taxa de Crescimento Real do PIB do Maranhão e Brasil (2003-2013) 

 

A política de atração de grandes investimentos marcou a atuação do 

Estado desde meados de 2009, quando o atual Governo assumiu. Em 2012 não foi 

diferente. Sob este aspecto, estima-se que aproximadamente R$ 122,6 bilhões serão 

injetados no Estado até 2016. A expectativa é que todo este esforço propicie o 

ingresso de mais de 240 mil pessoas no mercado de trabalho durante as fases de 

implantação e operação destas obras. 

Dentre os principais projetos, ênfase para os setores de logística, 

petroquímica, geração e distribuição de energia, minero-metalúrgico, comércio e 

reflorestamento (papel e celulose). Ressalta-se, que o investimento de maior 

envergadura refere-se à instalação da Refinaria Premium I da Petrobrás, com 

estimativa de R$ 37,0 bilhões. 

Do mesmo modo, salienta-se a atuação do governo estadual na concepção e 

ampliação dos grandes investimentos. Destarte, que do montante estimado dos 

projetos, R$ 13,8 bilhões são recursos do Estado. Deste valor, R$ 3,8 bilhões referem-

se ao programa Viva Maranhão, que deverá beneficiar em torno de 5 milhões de 

pessoas. Dos recursos para este Programa, R$ 2,8 bilhões são provenientes da linha 

de crédito BNDES Estados e R$1,0 bilhão do PROINVEST. 
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Em suma, mesmo em um contexto desfavorável evidenciado em 2012, o 

Governo do Estado vem trabalhando no intuito de criar condições para que a 

economia se torne cada vez mais dinâmica. Deste modo, o Maranhão colherá 

resultados ainda mais expressivos em termos de crescimento do PIB, bem como na 

erradicação da pobreza extrema, notadamente, uma das diretrizes deste Governo. 
 

 

 
 

2.5.1 - Principais Indicadores Sociais 
 

Os agentes responsáveis da política integram o estudo dos indicadores sociais 

às suas análises acerca da evolução e progresso de seu povo. Dessa forma, além de 

considerar o PIB, ou seja, a parte quantitativa da análise econômica e social está se 

incluindo a quota qualitativa, que se refere justamente a indicadores tais como: Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Gini, taxa de mortalidade infantil e taxa 

de analfabetismo, para citar os principais. 
 

Tabela 3 – Principais Indicadores Sociais do Estado do Maranhão 

Principais Indicadores Sociais do Maranhão ¹ 

  Unidade Quantidade Porcentagem 

População Total  Habitantes 6.574.789 - 

Densidade Populacional  Hab/Km² 19,81 - 

Distribuição da População por Sexo 
Homens - 49,61% 

Mulheres - 50,39% 

Participação de Crianças, Jovens/Adultos e Idosos 

Crianças - 30,94% 

Jovens/Adultos - 60,41% 

Idosos - 8,65% 

População Urbana (%) 
Homens - 48,13% 

Mulheres - 51,87% 

População Rural (%) 
Homens - 52,14% 

Mulheres - 47,86% 

Distribuição da População por Cor ou Raça 

Branca - 22,13% 

Preta - 9,69% 

Indígena - 0,54% 

Amarela - 1,13% 

Parda - 66,52% 

S/Declaração - 0,001% 

População Economicamente Ativa (2009) Mil Pessoas 2.956 - 

Taxa Bruta de Natalidade - (2008) - - 21,2‰ 

Taxa de Mortalidade Infantil (2009) - - 36,5‰ 

Esperança de Vida ao Nascer (2008) anos 68 - 

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

Branca 6,9 - 

Preta 6,2 - 

Parda 5,9 - 

PIB Per Capita - (2010) Em R$ 1,00  R$ 6.889 - 

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

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

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

Branca - 15,50% 

Preta - 20,10% 

Parda - 20,00% 

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

2.5 - Panorama Socioeconômico 
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No que se refere ao Maranhão, a Tabela 3 mostra os principais e mais 

atualizados indicadores sociais do Estado. Nesta, nota-se, além dos indicadores 

mencionados anteriormente, números acerca da população maranhense em seus 

diversos quesitos: por sexo, cor ou raça, rural e urbana e faixa etária. No mais, exibe 

dados relativos à educação, saúde e renda Per Capita. É um resumo da situação social 

do Estado.  

Considerando o ultimo censo de 2010, o Maranhão apresenta PIB per 

capita de R$ 6.889,00, onde na Tabela 4, temos os 10 municípios com melhor 

desempenho e na Tabela 5, os 10 piores PIB per capita do estado. 

Tabela 4 – Ranking dos 10 Maiores Municípios no PIB Per Capita do Estado 

Municípios PIB per capita 

Tasso Fragoso 29.722,93 

São Raimundo das Mangabeiras 24.578,09 

São Luís 17.703,61 

Sambaíba 16.464,81 

Balsas 13.197,06 

Açailândia 12.567,80 

Porto Franco 10.059,10 

Estreito 9.809,73 

Alto Parnaíba 9.165,44 

Junco do Maranhão 8.893,03 
Fonte: MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 

  
 

Tabela 5 – Ranking dos 10 Menores Municípios no PIB Per Capita do Estado 

Municípios PIB per capita 

Santo Amaro do Maranhão 2.850,23 

Mirinzal 2.845,49 

Primeira Cruz 2.844,92 

Central do Maranhão 2.826,74 

Peri Mirim 2.817,92 

Timbiras 2.784,63 

Tutóia 2.778,64 

Cajapió 2.718,12 

São Bento 2.707,76 

São Vicente Ferrer 2.404,22 
Fonte: MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 

  

  
No que tange à pobreza, o município com o pior índice é o Município de 

Marajá do Sena, com 89,71% dos domicílios com renda mensal per capita abaixo da 

linha da pobreza. O município com melhor índice é a capital São Luís, com 37,3% dos 

domicílios na mesma situação, as Tabelas 6 e Tabelas 7 mostram os dez melhores 

resultados e os dez piores, respectivamente. 
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Tabela 6 - Ranking dos Dez Municípios com menor número de Domicílios com Renda 
Mensal Per Capita abaixo da Linha de Pobreza – (Em %) 

 

Municípios Domicílios 
São Luís 37,26 

Imperatriz 38,91 

Estreito 45,91 

Paço do Lumiar 46,65 

Balsas 46,42 

Porto Franco 48,26 

São José de Ribamar 48,61 

Santa Inês 52,52 

Campestre do Maranhão 53,24 

São João dos Patos 54,76 

Fonte: MDS - Ministério do Desenvolvimento Social 
 

Tabela 7 - Ranking dos Dez Municípios com maior número de Domicílios com Renda 
Mensal Per Capita abaixo da Linha de Pobreza – (Em %) 

 

Municípios Domicílios 
Primeira Cruz 82,89 

Araguanã 82,64 

Presidente Juscelino 83,09 

Santo Amaro do Maranhão 83,87 

Humberto de Campos 84,16 

Cachoeira Grande 84,69 

Satubinha 85,3 

Matões do Norte 86,83 

Belágua 87,75 

Marajá do Sena 89,71 

Fonte: MDS - Ministério do Desenvolvimento Social 
 

Na Figura 1 temos o mapa do Maranhão com a disposição dos municípios 

dos domicílios com renda mensal per capita abaixo da linha de pobreza. As áreas mais 

escuras denotam o percentual dos piores índices. Os municípios com menores índices 

são ilustrados nas áreas mais claras. 

Figura 1 - Disposição dos Municípios do Maranhão por Percentuais às Margens da 
Linha da Pobreza no Período de 2010 
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2.5.2 - Mercado de Trabalho  

O saldo de contratações líquidas (admissões menos demissões) registrado no 

acumulado entre janeiro e novembro de 2012 foi de 7.242 postos de empregos 

formais gerados. Excetuando-se o mesmo período em 2009, devido ao agravamento 

dos efeitos gerados pela crise financeira internacional no Estado, implicando em 

destruição de postos de emprego (-957), a leitura do ano passado representa um dos 

piores desempenhos da última década. O registro equivale a apenas 79,7% da 

geração de emprego em 2003 (+9.091). 

Gráfico 4 - Contratações Líquidas no Mercado de Trabalho Maranhense (Jan-Nov) 

 
No mês de novembro de 2012, o saldo de contratações líquidas no 

Maranhão variou negativamente em -318 empregos líquidos. O registro é 95,2% 

inferior ao observado no mesmo mês do ano anterior (+334). 

Tabela 8 – Mercado de Trabalho por Setores de Atividades (Saldo de Contratações) 

SET IBGE nov/12 nov/11 
nov/12 - 
nov/11 

out/12 
Acum.  
no ano 

12 
meses 

2011 
Var. no 
ano (%) 

Extrativa mineral 19 -1 20 -23 151 108 1.859 8,12 

Industria de transformação -839 -929 90 -246 14 -891 38.472 0,04 

Serviços industr de utilidade publica -152 11 -163 -16 -335 -379 6.577 -5,09 

Construção civil -1.699 -622 -1.077 -449 -4.003 -4.967 60.863 -6,58 

Comercio 1.254 1.100 154 1.117 4.298 4.921 127.083 3,38 

Serviços 742 319 423 1.126 6.341 5.859 161.347 3,93 

Administração publica -15 9 -24 -11 -49 -34 259.342 -0,02 

Agropecuar, extr vegetal, caca e 
pesca 

372 447 -75 -1.476 825 -355 19.731 4,18 

Total -318 334 -652 22 7.242 4.262 675.274 1,07 

Fonte: Rais/Caged. 
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Figura 2 – Mapa do Mercado de Trabalho por Município (Jan-Nov) 

 

Entre janeiro e novembro do ano passado, o estoque de mão de obra formal 

maranhense acumulou um acréscimo de 7.242 contratações líquidas (admissões 

menos demissões). Destacaram-se o setor de Serviços (+6.341) juntamente com o 

Comércio (+4.921), a Agropecuária (+825) e o Extrativismo Mineral (+108). Tais 

setores foram os responsáveis por 11.615 contratações líquidas no Maranhão. 

Contudo, a Construção Civil (-4.003) e os Serviços de Utilidade Pública (-335) 

apresentaram saldos de contratações negativo significativos no período. 

Sazonalmente, dezembro registra contratações líquidas negativas, o que 

explica a leitura de 4.262 no acumulado dos últimos doze meses menor que o 

acumulado referido anteriormente. Este aspecto denota para um saldo de 

contratações em 2012 abaixo do nível observado em 2003. 

2.5.3 - Construção Civil 

Nos últimos anos, o setor de construção civil se tornou um dos grandes 

vetores de impulso à economia do Estado. Apresentou nítido crescimento nos anos de 

2003 a 2010, e contribuiu para aquecer outras atividades agregadas, – móveis, 

materiais de construção, eletrodomésticos – dinamizando a economia e elevando a 

renda dos maranhenses. 

A Tabela 9, que trata dos dados referentes ao ano de 2012, exceto o mês de 

dezembro, referente ao saldo de contratações líquidas para o Setor de Atividade 
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Construção Civil, exibiu expressivo retrocesso (-4.003) em relação a 2011 (-1.893), 

considerando o período de janeiro a novembro. A queda no saldo de contratações 

líquidas na Construção Civil representa variação negativa de -55% do total em 2012 

contra a baixa de 12% em 2011. Assim, o saldo de contrações líquidas em 2012 

apresenta diminuição, até novembro, de -111,5% em relação ao mesmo período de 

2011.   

Tabela 9 - Evolução do Saldo de contratações liquida (mercado formal) do setor da 
Construção Civil no Maranhão entre os anos de 2008- 2012 

 

Subsetor de Atividade 
Selecionado 

Saldo de Contratações Líquidas Cresc. (%) 

2008 2009 2010 2011 2011¹ (A) 2012¹ (B) (B/A) 

Total 19.344 -4.784 27.937 12.553 15.533 7.242 -53,4 

Construção Civil 10.150 -4.027 7.068 -2.857 -1.893 -4.003 111,5 

% da Construção Civil no Total 52,5 84,2 25,3 -22,8 -12 -55 - 
 

Fonte: CAGED-TEM 
¹ Resultado até Novembro 
 

 

Dados divulgados pelo Sistema Brasileiro de Pagamentos e Empréstimos - 

SBPE indicam que até o mês de novembro de 2012 foi autorizado 546,34 milhões de 

reais em financiamentos para a aquisição de imóveis no Estado do Maranhão, o que 

corresponde a um aumento de 37,0% quando comparado ao mesmo período do ano 

anterior. (Gráfico 5  e Tabela 10). 

Gráfico 5 - Total de Financiamentos para aquisição de Imóveis no Maranhão entre 
2007 e 2018 
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Tabela 10 - Total de Financiamentos para aquisição de Imóveis no Maranhão entre 
2007 e 2018 

 

Ano 2008 2009 2010 2011 
Jan - Nov 

2011¹ 2012¹ 

Valor (R$ Milhões) 87,53 168,76 261,54 445,10 398,81 546,34 

Variação  63,5% 92,8% 55,0% 70,2% 74,4% 37,0% 
Fonte: Bacen 
¹ Até Novembro 
 

2.5.4 - Consumo Aparente de Cimento 

De acordo com os dados divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria 

de Cimentos - SINC, o consumo de aparente de cimento, após a forte expansão 

experimentada entre os anos de 2003 e 2010, sofreu uma queda em 2011 de 

aproximadamente 6,5%. Em 2012, no acumulado de janeiro a agosto, o consumo foi 

de quase 950 mil toneladas, o que representa uma variação positiva de 21,0% 

quando comparado com o mesmo período de 2011 (Gráfico 6).  

Gráfico 6 - Consumo Aparente de Cimento para os anos de 2003 a 2012 no Maranhão 
(Em Toneladas) 

 

  

Tal resultado é explicado, em grande parte, pela implantação de grandes 

investimentos no Estado, que respondeu por significativa elevação do consumo de 

cimento, associada da manutenção da autoconstrução, não obstante a elevação da 

renda disponível da população maranhense nos últimos anos.  

Tabela 11 - Consumo Aparente de Cimento para os anos de 2007 a 2012 no 
Maranhão (Em Toneladas) 

 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 
Jan - Ago 

2011 2012 

Total (10³ t) 816.852 959.753 1.121.902 1.371.524 1.281.789 782.110 946.129 

Variação 17,7% 17,5% 16,9% 22,2% -6,5% -8,8% 21,0% 

Taxa Geométrica de Crescimento (2003 - 2011) 13,3% 

Fonte: SNIC              
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Segundo Nota de Conjuntura do Maranhão, publicada pelo Instituto 

Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC, a participação do 

Estado no volume total de recursos destinados ao financiamento imobiliário do 

Nordeste e do Brasil, no período de janeiro a outubro de 2012, foi de 9,87% e 1,11%, 

respectivamente. Foram os maiores percentuais encontrados desde 2007. 

2.5.5 - Comércio Varejista 

 

Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

revelam a trajetória ascendente do comércio varejista, tanto para o Brasil quanto para 

o Maranhão, no período de novembro de 2004 a outubro de 2012. O gráfico 7 

expõe o volume de vendas para o Brasil e o Maranhão. Nota-se que o Estado 

apresenta crescimento do volume de vendas superior àquele apresentado pelo Brasil.  

A trajetória ascendente do volume de vendas do comércio varejista do 

Maranhão é explicada, principalmente, pelo aumento da renda do maranhense, pelo 

nível de estabilidade no mercado de trabalho, assim como à facilidade de acesso ao 

crédito.  

Gráfico 7 - Volume de vendas dessazonalizados do Brasil e Maranhão entre 
novembro de 2004 e outubro de 2012 

 

 
 
 

A redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre 

os eletrodomésticos da linha branca, luminárias, lustres, laminados, papel de parede e 

da isenção para o setor moveleiro, contribuíram para manter o comércio aquecido em 

2012.  A Tabela 12 apresenta a variação do volume de vendas do Maranhão e Brasil, 

entre junho de 2011 e outubro de 2012. Constata-se que o Estado exibe variação 

superior ao do Brasil desde o mês de novembro de 2011. 
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Tabela 12 - Variação do volume de vendas em relação ao mesmo mês do ano 
anterior (em %) – Série dessazonalizada 

 
 

Fonte: IBGE – Número índice: 2011=100 

 

Segundo Nota de Conjuntura Econômica do Maranhão divulgada pelo IMESC, 

o volume de vendas do comércio no Estado do Maranhão, no acumulado até outubro, 

cresceu 12,0%. O IMESC ainda prevê um crescimento de mais de 10% para 2012. 
 

2.5.6 - Setor Externo 

O saldo da balança comercial maranhense vem sofrendo uma deterioração, 

notadamente no período 2008-2012. Isso se deve em virtude do agravamento da crise 

financeira iniciada em 2008. As economias internacionais perderam a pujança de 

outrora e isso afetou consideravelmente as nossas exportações. Por outro lado, as 

importações bateram recorde em 2012, US$ 7.047,0 milhões, um crescimento de 

12,6% em relação a 2011. 
 

Tabela 13 - Evolução do Comércio Exterior do Maranhão (1988-2012) (Em US$ 
Milhões FOB) 

Ano Exportação % ao ano Importação % ao ano 
Saldo 

Comercial 
Corrente de 

Comércio 
% ao ano 

1998 636 - 316 - 319 952 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011 3.047 4,3 6.282 64,6 -3.234 9.329 38,46 

2012 3.025 -0,7 7.074 12,6 -4.049 10.098 8,25 

Fonte: MDIC/Alice Web             
 

 

 

 

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

Esfera jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 

Maranhão 6,27 6,86 7,69 6,48 1,54 10,78 10,44 13,88 12,63 8,54 11,63 8,20 14,60 13,59 10,09 9,41 18,91 

Brasil 6,86 7,95 5,22 5,27 5,00 5,99 6,16 8,88 9,02 7,95 8,99 6,86 8,38 8,47 9,13 8,75 9,56 
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Tabela 14 - Principais países e Blocos Econômicos de Destino das Exportações  

Países 
2012 2011 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões FOB Part. % 2012/11 

Total das Exportações 3.024,7 100,0 3.047,1 100,0 -0,7 

Estados Unidos  465,9 15,4 449,9 14,8 3,6 

China  393,2 13,0 340,2 11,2 15,6 

Islândia  240,4 7,9 160,9 5,3 49,4 

Espanha  233,0 7,7 226,9 7,4 2,7 

Canadá  162,9 5,4 236,1 7,7 -31,0 

Noruega  145,0 4,8 148,7 4,9 -2,5 

Reino Unido  116,2 3,8 66,7 2,2 74,1 

Áustria  108,1 3,6 181,8 6,0 -40,6 

Itália  87,4 2,9 134,9 4,4 -35,2 

Coreia Do Sul  72,7 2,4 157,1 5,2 -53,7 

Principais Blocos Econômicos 

Uniao Européia - Ue  784,5 25,9 733,3 24,1 7,0 

Ásia (Exclusive Oriente Médio)  714,7 23,6 807,8 30,9 -11,5 

Estados Unidos (Inclusive Porto Rico)  465,9 15,4 449,9 8,7 3,6 

Associação Europeia de Livre Comércio - Aelc  443,1 14,7 414,3 7,7 7,0 

Canadá 162,9 5,4 236,1 4,1 -31,0 

Demais Blocos   453,4 15,0 405,6 10,5 11,8 
Fonte: MDIC           

 

Do mesmo modo, a corrente de comércio também atingiu um patamar 

histórico (Tabela 13). Em 2012, o montante transacionado foi de US$ 10.098,0 

milhões, variando positivamente 8,25% quando comparado ao ano anterior, 2011. 

 

Tabela 15 – Principais Empresas Exportadoras 

Empresas 
2012 2011 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões FOB Part. % 2012/11 

Total das Exportações 3.024,7 100,0 3.047,1 100,0 -0,7 

Vale S.A.  530,6 17,5 832,6 27,3 -36,3 

Bunge Alimentos S/A  344,4 11,4 255,4 8,4 34,9 

Alcoa World Alumina Brasil Ltda  307,6 10,2 442,2 14,5 -30,4 

Bhp Billiton Metais Sa  291,7 9,6 264,9 8,7 10,1 

Cargill Agrícola S A  216,6 7,2 144,0 4,7 50,4 

Alcoa Alumínio S/A  213,9 7,1 193,4 6,3 10,6 

Viena Siderúrgica S/A  150,6 5,0 145,7 4,8 3,4 

Companhia Siderúrgica Vale do 
Pindaré  

141,8 4,7 116,4 3,8 21,8 

Mineração Aurizona S/A  124,6 4,1 66,3 2,2 87,8 

Los Grobo Ceagro Do Brasil S/A  116,3 3,8 65,5 2,1 77,6 
Fonte: MDIC           

Em relação às principais empresas exportadoras (Tabela 15), destaque 

novamente para a Vale do Rio Doce, que exportou US$ 530,6 milhões em 2012. Em 

termos de participação percentual, representa 17,5% de todo o valor exportado pelo 

Maranhão. Salienta-se, que o complexo ferro, soja e alumínio é responsável por quase 

todas as exportações, o que reflete no rol das principais empresas. 
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Tabela 16 – Principais Produtos Exportados 

Produtos 
2012 2011 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões FOB Part. % 2012/11 

Total das Exportações 3.024,7 100,0 3.047,1 100,0 -0,7 

Soja, Mesmo Triturada, Exceto Para Semeadura   784,3 25,9 - - - 

Alumina Calcinada   725,6 24,0 777,2 25,5 -6,6 

Minérios de Ferro Aglomerados e Seus Concentrados   530,6 17,5 - - - 

Ferro Fundido Bruto não Ligado,C/Peso<=0.5% D   498,3 16,5 435,9 14,3 14,3 

Alumínio não Ligado Em Forma Bruta   149,7 4,9 185,4 6,1 -19,3 

Ouro em Barras,Fios,Perfis De Sec.Macica, Etc 124,6 4,1 66,3 2,2 87,8 

Consumo De Bordo - Combustíveis E 
Lubrif.P/Embarcação 

79,6 2,6 46,4 1,5 71,6 

Milho Em Grão,Exceto Para Semeadura   45,9 1,5 - - - 

Algodão Simplesmente Debulhado  40,0 1,3 34,8 1,1 14,8 

Rutosidio (Rutina) E Seus Derivados   15,8 0,5 13,3 0,4 18,9 
Fonte: MDIC           

O complexo acima mencionado representa 88,9% de todo o valor exportado 

(Tabela 16). Uma segunda categoria que vem ganhando destaque na pauta de 

exportação maranhense é a produção de ouro em barras, com destaque para a cidade 

de Godofredo Viana. Em 2011, a exportação deste metal somou US$ 66,3 milhões. Já 

em 2012, o montante chegou a US$ 124,6 milhões, uma variação positiva de 87,8%. 

 

A Tabela 17 denota os principais países e blocos econômicos de onde se 

originam as importações maranhenses, donde do total de US$ 7.060,4 milhões de 

dólares, 32,7% equivalem às importações do EUA. No que tange aos blocos 

econômicos, a Ásia perde espaço para os Estados Unidos, quando comparado com o 

ano de 2011, onde os produtos provenientes da Ásia representavam 37,7% do total 

importado pelo Maranhão, contra 33,2% dos Estados Unidos. 
 

Tabela 17 – Principais Países e Blocos econômicos de Origem das Importações 
 

Países 
2012 2011 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões  FOB Part. % 2012/11 

Total das Importações 7.060,4 100,0 6.281,4 100,0 12,4 

Estados Unidos  2.308,8 32,7 2.084,9 33,2 10,7 

Índia  1.222,5 17,3 1.555,1 24,8 -21,4 

Países Baixos (Holanda)  883,7 12,5 455,0 7,2 94,2 

Kuwait 412,1 5,8 119,0 1,9 246,2 

Antilhas Holandesas  379,3 5,4 - - - 

China  371,4 5,3 33,2 0,5 1.017,7 

Coréia Do Sul  276,5 3,9 453,5 7,2 -39,0 

Taiwan   208,2 2,9 - - - 

Bélgica  85,7 1,2 52,2 0,8 64,3 

Reino Unido  81,6 1,2 42,8 0,7 90,3 

Principais Blocos Econômicos 

Estados Unidos (Inclusive Porto Rico)  2.308,8 32,7 2.084,9 33,2 10,7 

Ásia (Exclusive Oriente Médio)  2.089,8 29,6 2.367,9 37,7 -11,7 

União Europeia - UE 1.323,5 18,7 690,2 11,0 91,8 

Oriente Médio  528,4 7,5 256,9 4,1 105,7 

Demais da América  415,7 5,9 352,5 5,6 17,9 

Demais Blocos   394,2 5,6 528,9 8,4 -25,5 
Fonte: MDIC           
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Em 2012, os demais blocos aumentaram sua participação e os Estados Unidos 

ficaram na frente com 32,7% do total importado. Quando comparado com o período 

de 2011 as importações maranhenses apresentam um crescimento de 12,4%. 
 

Tabela 18 – Principais Empresas Importadoras 

Empresas 
2012 2011 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões FOB Part. % 2012/11 

Total das Importações 7.060,4 100,0 6.281,4 100,0 12,4 

Petróleo Brasileiro S A Petrobrás  5.677,2 80,4 5.358,4 85,3 5,9 

Ute Porto do Itaqui Geração de Energia S/A  210,8 3,0 28,8 0,5 632,3 

Vale S.A.  191,3 2,7 163,5 2,6 17,0 

Metso Paper South America Ltda  120,0 1,7 - - - 

Bhp Billiton Metais Sa  99,9 1,4 90,9 1,4 9,8 

Yara Brasil Fertilizantes S/A  99,8 1,4 72,1 1,1 38,4 

Alcoa Aluminio S/A  99,5 1,4 91,0 1,4 9,3 

Fertilizantes Tocantins Ltda  77,1 1,1 35,2 0,6 118,8 

Alcoa World Alumina Brasil Ltda  71,3 1,0 59,4 0,9 20,0 

Fertipar Fertilizantes do Maranhao Ltda.  64,6 0,9 80,8 1,3 -20,1 
Fonte: MDIC           

No Maranhão, a empresa que mais importa é a Petrobrás, representando 

80,4% do total importado por empresas em 2012 (Tabela 18), cerca de U$ 5.677,2 

milhões de dólares, um crescimento de quase 6% em relação ao ano anterior, 2011. 
 
 

Tabela 19 – Principais Produtos Importados 
 

O Óleo Diesel continua sendo o produto mais importado pelo Maranhão com 

representatividade, em 2012, de 48,3% do total de produtos importados. Porém 

apresenta queda de 7,8% quando comparado com o ano de 2011, onde representava 

58,8%. No entanto, não só a importação deste produto diminuiu em relação a 2011, 

como foram adicionados na pauta de importações produtos como Outros tipos de 

Gasolina, Turbinas a Vapor e Caldeiras, com suas respectivas participações de 22,6%, 

sendo esta a segunda maior participação, 2,4% e 1%. 
 

 

 

Produtos 
2012 2011 Var. % 

US$ Milhões FOB Part. % US$ Milhões FOB Part. % 2012/11 

Total das Importações 7.060,4 100,0 6.281,4 100,0 12,4 

"Gasoleo" (Óleo Diesel)   3.409,2 48,3 3.695,9 58,8 -7,8 

Outras Gasolinas, Exceto para Aviação 1.593,6 22,6 - - - 

Querosenes de Aviação 565,7 8,0 592,3 9,4 -4,5 

Outras Turbinas A Vapor, de Potencia>40Mw   170,8 2,4 - - - 

Outros Cloretos de Potássio   146,9 2,1 99,8 1,6 47,2 

Hidróxido de Sódio em Sol.Aquosa   105,4 1,5 99,3 1,6 6,2 

Caldeiras Denominadas "De Água Superaquecida"   71,6 1,0 - - - 

Coque d e Petróleo Calcinado   70,5 1,0 60,7 1,0 16,2 

"Fuel-Oil"   67,4 1,0 131,8 2,1 -48,9 

Diidrogeno-Ortofosfato de Amônio,Incl.Mist.Hi   65,6 0,9 63,3 1,0 3,6 
Fonte: MDIC           
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Tabela 20 – Pauta de Exportação 
 

Na Tabela 20, nota-se que a exportação maranhense está concentrada em 

bens intermediários, correspondendo a 97,12% do valor total exportado. Em 2011, 

este percentual era ainda maior, 98,1%. Em relação à pauta de importação, destaque 

novamente para os combustíveis e lubrificantes, que detêm uma participação de 

81,4% do total da pauta (Tabela 21). A segunda categoria de maior participação 

refere-se aos bens intermediários, com destaque para os insumos industriais. 
 

Tabela 21 – Pauta de Importação 

Produtos 
2012¹ 2011¹ Var. % 

US$ FOB Part. % US$ FOB Part. % 2012/11 

Total do Período 7.060.362.500 100 6.281.386.678 100,0 12,4 
Bens de Capital  492.631.343 7,0 133.076.366 2,1 270,2 
Bens de Capital (Exc.Equip. de Transporte Uso 
Industrial)  

411.554.564 5,8 68.422.231 1,1 501,5 

Equipamentos de Transporte de Uso Industrial  81.076.779 1,2 64.654.135 1,0 25,4 
Bens Intermediários  751.305.976 10,6 651.279.178 10,4 15,4 
Alimentos e Bebidas Destinados à Indústria  26.467.273 0,4 36.819.949 0,6 -28,1 
Insumos Industriais  711.544.412 10,1 591.338.385 9,4 20,3 
Pecas e Acessórios de Equipamentos de Transporte  13.294.291 0,2 23.001.942 0,4 -42,2 
Bens Diversos  --- --- 118.902 --- - 
Bens de Consumo  69.467.143 1,0 71.838.663 1,1 -3,3 
Bens de Consumo Duráveis  2.501.561 0,0 1.637.382 0,0 52,8 
Bens de Consumo não Duráveis  66.965.582 1,0 70.201.281 1,1 -4,6 
Combustíveis e Lubrificantes  5.746.958.038 81,4 5.425.192.471 86,4 5,9 
Fonte: MDIC           

 

2.5.7 - Finanças Públicas 

2.5.7.1 - Receita  

Em 2012, a Receita Corrente do Maranhão, ainda em computo, foi de R$ 

11.178 milhões, arrecadação (em termos reais) 3,2% maior que o observado no ano 

anterior. Apresenta crescimento menor quando da comparação à taxa de 14,2% de 

crescimento médio anual da última década, principalmente por conta do forte 

crescimento observado entre 2010 e 2011, o qual atingiu 12,7% entre um exercício e 

outro.  

Produtos 
2012 2011 Var. % 

US$ FOB Part. % US$ FOB Part. % 2012/11 

Total do Período 3.024.687.701 100,00 3.047.103.050 100,0 -0,7 

Bens de Capital  1.744 0,00 11.662 0,0 -85,0 

Bens de Capital (Exc.Equip.de Transporte Uso Industr.)  1.744 0,00 11.662 0,0 -85,0 

Equipamentos de Transporte de Uso Industrial  --- - --- - - 

Bens Intermediários  2.937.517.492 97,12 2.989.013.248 98,1 -1,7 

Alimentos e Bebidas Destinados à Indústria  785.906.964 25,98 597.817.413 19,6 31,5 

Insumos Industriais  2.151.610.528 71,13 2.390.996.672 78,5 -10,0 

Pecas e Acessórios de Equipamentos de Transporte  --- - 199.163 0,0 - 

Bens Diversos  --- - --- - - 

Bens De Consumo  4.376.799 0,14 5.783.145 0,2 -24,3 

Bens de Consumo Duráveis  83.927 0,00 --- - - 

Bens de Consumo Não Duráveis  4.292.872 0,14 5.783.145 0,2 -25,8 

Combustíveis E Lubrificantes  --- - 2.507.088 0,1 - 

Fonte: MDIC           
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Gráfico 8 – Evolução da Receita Corrente entre 2001-2012 

 

 

Quanto à evolução mensal da arrecadação, em 2012, foram observados 

meses com crescimento relativamente baixo em relação os mesmos meses de 2011. O 

mês de outubro de 2012, por exemplo, obteve arrecadação menor que o observado 

em outubro de 2011, como ilustrado no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Evolução Mensal da Receita Corrente entre 2006-2012 
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Evolução da Receita Corrente e Taxa de Crescimentto Real (Eixo Sec.), 
 entre 2001 e 2012 - Em R$ milhões 
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Gráfico 10 – Participações dos Impostos e Transferências na Receita (2011 e 2012) 

 

 

É de fundamental importância destacar o empenho que o Estado vem fazendo 

para aumentar a sua arrecadação própria. Nesse sentido, o trabalho realizado pela 

fazenda estadual já repercute positivamente em números. Todavia, o Estado ainda é 

bastante dependente dos recursos provenientes das transferências constitucionais, 

conforme o gráfico 10. Neste âmbito, é importante destacar que, apesar do aumento 

nominal observado nos últimos anos, o ritmo de crescimento desta modalidade de 

receita vem diminuindo. 

Tabela 22 – Receita Estadual (2010-2012) 

Especificação 
Período Part. 

Relativa (%) 
2012 

Cresc. b/a 
(%) 

  

2010 2011¹ (a) 2012² (b)   

Receita Total 7.581,3 8.952,6 9.905,9 100,00 10,6   

Receitas Correntes 8.527,8 10.234,6 11.177,1 112,83 9,2   

Tributária 3.477,0 4.016,4 4.538,0 45,81 13,0   

Patrimoniais 232,4 138,8 206,7 2,09 49,0   

Transferências 4.742,0 5.994,0 6.266,0 63,26 4,5   

Outras 76,4 85,4 166,3 1,68 94,7   

Receitas de Capital 227,4 109,8 210,1 2,12 91,3   

Operações de Crédito 218,9 90,1 141,4 1,43 56,9   

Alienação de Bens 0,4 1,1 0,2 0,00 -   

Amortização e Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,00 -   

Transferências de Capital 8,1 18,7 68,5 0,69 267,4   

Receita Intra-orçamentária 0,0 0,0 0,0 0,00 -   

Deduções da Receita³ 1.173,8 1.391,8 1.481,3 15,0 6,4   
Fonte: SIAFEM/SEPLAN 
1Dados preliminares  
3 

Deduções do FUNDEB 
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A Tabela 22 mostra a evolução da receita estadual de 2010 a 2012. É 

evidente o grande peso das transferências e da receita tributária na receita total3. Em 

2011, as transferências e os tributos apresentaram participação relativa, de 66,95% e 

44,86%, respectivamente. Em 2012, as transferências perderam participação relativa 

caindo para 63,26%, enquanto as receitas tributárias ganharam com 45,81% das 

receitas totais. Destaque para arrecadação do ICMS, principal item da nossa receita 

tributária, que vem crescendo ao longo dos anos. De 2002 a 2011, o ICMS cresce, em 

média, 15,6% a.a.  

As receitas tributárias, em 2012, apresentaram crescimento nominal de 13,0% 

em relação ao ano anterior. Crescimento puxado principalmente pelos desempenhos 

do IPVA e das Taxas, os quais obtiveram receitas 19,7% e 17,1%, respectivamente, 

superiores as alcançadas em 2011. Em relação ao IPVA, salienta-se que os números 

recordes obtidos em 2012 ocorreram em virtude de intervenções pontuais do Governo 

Federal, como por exemplo, a redução do IPI para automóveis e as facilidades de 

financiamento com juros baixos. Nesse sentido, são remotas as chances de novos 

recordes nas vendas de automóveis, acarretando diretamente na arrecadação 

proveniente do IPVA.  

Tabela 23 – Receita Tributária 

Arrecadação Estadual 
      Período 

B/A (%) C/B (%) 
2007 2008 2009 2010 (A) 2011 (B) 2012¹ (C) 

Receita Tributária 2.305,4 2.741,0 2.927,1 3.477,0 4.016,4 4.538,0 15,5 13,0 

ICMS 1.991,6 2.334,7 2.494,2 2.924,2 3.390,5 3.815,3 15,9 12,5 

IRRF 143,3 191,9 184,3 240,0 262,9 293,1 9,5 11,5 

IPVA 105,5 129,7 153,0 192,3 208,6 249,6 8,4 19,7 

ITCD 1,5 2,9 4,7 4,3 6,4 6,6 48,1 3,7 

Taxas 63,6 81,8 90,9 116,1 148,1 173,4 27,5 17,1 
Fonte: Balancete Mensal – SEPLAN 

¹ Resultados Preliminares 

 

No que se refere às transferências constitucionais (Tabela 24), ou seja, os 

repasses de recursos via Governo Federal, destacamos o comportamento do Fundo de 

Participação dos Estados (FPE). O fundo apresentou crescimento de apenas 3,1% em 

relação ao ano anterior, crescimento superior apenas ao observado em 2009, no auge 

da crise financeira internacional, quando houve um decréscimo de -3,6% no seu 

repasse. Positivamente destacam-se as Outras Transferências que apresentaram 

arrecadação 94,2% superior ao registrado em 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2
 Dados preliminares.  

3 Líquida de deduções. 
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Tabela 24 – Transferências Constitucionais 

Transferências  
Constitucionais 

Período 
B/A (%) C/B (%) 

2010 (A) 2011¹ (B) 2012² 

FPE 3.474,11 4.337,25 4.472,08 24,8 3,1 

Lei Complementar 87/96 24,55 24,55 24,55 0,0 0,0 

IPI - Exportação 38,01 44,93 41,92 18,2 -6,7 

FUNDEB 736,72 1.113,36 1.157,37 51,1 4,0 

CIDE 40,00 63,95 34,01 59,9 -46,8 

Fundo SUS 13,11 20,77 14,89 58,5 -28,3 

Outras Transferências 76,39 85,45 165,98 11,9 94,2 

TOTAL 4.402,89 5.690,27 5.910,81 29,2 3,9 
Fonte:  SEPLAN 
¹ Dados preliminares 
 

2.5.7.2 - Despesa 

A Tabela 25 exibe os principais números referentes às despesas estaduais em 

2012. Comparando-se os valores orçados com os valores liquidados nota-se que há 

uma variação positiva nas despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida, 

como também na despesa do poder legislativo. 

Para 2013, o cenário continua restrito; a expectativa atual de crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB), de 3,2% não é suficiente para refletir em crescimento da 

receita.  

Descrição Orçado (a) Valor Empenhado 
Valor 

Liquidado (b) 
Taxa Cresc. 

(b/a) - em % 

DESPESA CORRENTE 8.400,31 8.860,33 8.649,15 2,96 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.619,23 4.890,05 4.889,48 5,85 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.781,09 3.970,28 3.759,66 -0,57 

SERVIÇO DA DÍVIDA 906,22 1.180,97 1.180,91 30,31 

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA EXTERNA 301,14 478,23 478,17 58,78 

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 605,08 702,75 702,75 16,14 

DESPESA POR PODER 10.705,17 10.900,08 10.308,14 -3,71 

EXECUTIVO 9.616,27 9.880,50 9.317,58 -3,11 

JUDICIÁRIO 773,91 650,33 626,19 -19,09 

LEGISLATIVO 314,99 369,25 364,36 15,68 

Fonte: SIAFEM 
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3 – RESUMO EXECUTIVO: ABORDAGEM SOBRE O DESEMPENHO SETORIAL  

 

 

 

A ação permanente de monitoramento da atividade econômica do Estado tem 

proporcionado o estabelecimento de parcerias com as Secretarias de Estado das 

diversas áreas, bem como uma forte articulação junto aos municípios, Governo 

Federal e entidades de representação dos setores da economia, o que tem enriquecido 

os diagnósticos setoriais, permitindo a customização contextualizada das ações de 

Estado focadas no fortalecimento da capacidade de produção e comercialização do 

Maranhão viabilizando as políticas abaixo mencionadas. 

Na Política de Infraestrutura, o Governo do Maranhão no exercício de 

2012 experimentou dois avanços significativos. Um, na área de gestão e o outro, no 

âmbito tecnológico. O primeiro diz respeito às modificações em sua própria estrutura, 

com a criação de novos cargos e funções que se faziam necessários ao cumprimento 

de seus objetivos, notadamente quanto à recriação dos Distritos Rodoviários que 

marcarão, de agora em diante, a presença constante do Governo, através da 

Secretaria de Estado de Infraestrutura, na conservação e manutenção das rodovias 

estaduais. Além disso, o Plano Rodoviário Estadual foi atualizado e a Faixa de Domínio 

das rodovias foi legalizada, assim como foi regulamentado o Serviço Público 

Remunerado de Transporte Coletivo Intermunicipal e Semiurbano. O segundo refere-

se à utilização, pela primeira vez, de pavimento semirrígido na restauração de uma 

rodovia estadual. 

Destaca-se, com grande ênfase, a contribuição para os festejos dos 400 anos 

da cidade de São Luís por intermédio da construção do Espigão da Ponta da Areia, da 

conclusão da primeira etapa da Via Expressa, das reformas do Estádio Castelão, da 

Biblioteca Benedito Leite e construção do prédio da Secretaria da Fazenda.  

De acordo com as alterações realizadas no Plano Rodoviário Estadual o 

sistema de rodovias estaduais tem 10.578,08 km, sendo 2.339,04 km de estradas 

planejadas e 8.239,04 km implantadas. Como a extensão pavimentada até dezembro 

de 2012 é de 5.229,58 km, a pavimentação asfáltica representa 63,47% da rede 

implantada. Nota-se que em 2008 as vias pavimentadas eram de apenas 3.202,80 

km, ou seja, apenas 37,44%. 

Considerando-se que a rede federal no Maranhão tem 3.348,80 km de 

rodovias pavimentadas, de um total de 3.718,80 km, a rede rodoviária maranhense 

tem 14.296,58 km. Logo, o total pavimentado no Estado é 8.578,38 km. Portanto, 

pode-se dizer que o Maranhão tem 60% de suas rodovias pavimentadas. 

No Setor de Energia o qual se detém um insumo importante para suprir as 

necessidades de desenvolvimento do Estado do Maranhão, o Governo avançou 

consideravelmente em sua política possibilitando um incremento na matriz energética.  

Para isso vem atuando em plena sintonia com o Ministério de Minas e Energia (MME), 

3.1 - Área Econômica e Infraestrutura 
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a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEE) - órgãos fundamentais para definição das diretrizes e políticas de médio e 

longo prazo do setor. 

O Estado apresenta uma capacidade atual de produção de energia em torno 

de 1.654 MW. Entretanto, os investimentos em curso apontam que até 2017 o Estado 

atinja o patamar de 11.095 MW, conforme o quadro abaixo especificado: 

 

Capacidade 
Atual de 
geração
1.654 MW

Fonte: Aneel; *Eletronorte

Energia  Elétrica Futura = 9.441 MW
TOTAL FUTURO = 1.654 MW + 9.441 MW = 11.095 MW

Demanda atual de 
energia Eletrica
/Patamar pesado =
2.021 MW/dia *

Capacidade total    6.899 MW

Capacidade futura de Geração 7.571 MW

Energia
Novos Projetos Potência (MW) Status

UHE  Maraba 2.160 Ação Preparat.

UHE Serra Quebrada 1.328 Ação Preparat.

UHE´s Rio Parnaiba : Castelhano, Estreito 

do Parnaiba , Cachoeira, Ribeiro Gonçalves

296 Leilão A-5 de 
2012

UHE Uruçui 135 s/previsão

UTE MPX Itaqui 360 Partida final 
2012

UTE Parnaíba 3.722 Fase pre-
Operacional

Parque Eólico Bioenergy 1.440 Aprox . 700 MW 
contrat.

Energia Elétrica : Principais empreendimentos no MA

 
 

Para que fosse possível estabelecer uma política mais eficaz no sentido de 

viabilizar as potencialidades do Estado, o Governo criou a Companhia Maranhense de 

Gás – GASMAR que tem por objeto social a exploração, com exclusividade, do serviço 

de distribuição e comercialização de gás canalizado no Maranhão. 

Dessa forma, com a descoberta pela empresa OGX de reserva de gás natural 

na porção Maranhense da Bacia do Parnaíba em 2010, o Estado do Maranhão passou 

a ter potencial para produção e consequente distribuição de gás natural, concentrando 

somente na referida área volume estimado de produção de 15 milhões de metros 

cúbicos por dia. 

Quanto a Política voltada para o Turismo, o Governo possui ações 

orientadas pelas diretrizes do Ministério do Turismo e o seu Plano Nacional de Turismo 

dentre elas, destacam-se: o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos e 

o Sistema Brasileiro de Classificação Hoteleira, no que tange ao processo de 

Cadastramento e Fiscalização das Empresas de Turismo.  

O Governo objetiva promover o turismo no Estado, como setor de 

transformação, fonte de riqueza econômica e crescimento social, por meio do 
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desenvolvimento de produtos com padrão de qualidade e competitividade 

internacional, da ampliação e melhoria da infraestrutura e da promoção comercial do 

produto turístico maranhense no mercado nacional e internacional.  

As ações do Governo nessa política convergiram no ano de 2012 para o 

Programa “MAIS TURISMO” e suas ações, com atuação em 10 (dez) polos turísticos, 

abrangendo 69 municípios dentre os quais se destacam: a capital São Luís, 

Barreirinhas, Imperatriz e Carolina que são considerados municípios indutores do 

desenvolvimento do turismo no Maranhão. 

O Maranhão apresenta nesse setor uma evolução positiva na taxa de 

ocupação hoteleira, um crescimento estimado no número de turistas na ordem de 5% 

em 2012 com relação ao ano anterior. A meta estipulada pelo Ministério foi 

alcançada e o número de prestadores de serviços turísticos com cadastro regular teve 

um aumento de 92,67%. 

 Para o alcance de seus resultados o Governo segue ainda as diretrizes do 

Plano Estratégico de Turismo do Maranhão, o Plano Maior 2020, que é resultado de 

três fases consecutivas: a Análise da Situação, o Planejamento Estratégico e o Plano 

Operacional, esta última em execução atualmente. 

Os referidos Planos tem como pressuposto a preparação dos destinos turísticos 

do Maranhão, bem como o aprimoramento dos seus produtos e a transformação dos 

recursos turísticos com potencial, visando mobilizar e atender satisfatoriamente todos 

os fluxos. 

Além das ações diretas visando à melhoria dos produtos e serviços do 

segmento e a estruturação de novos produtos, pretende-se gerar e melhorar as 

condições de infraestrutura, acessibilidade, segurança e de produção e 

comercialização local de produtos associados do turismo, elevando e melhorando a 

capacidade e as condições de atendimento dos municípios turísticos, a competitividade 

dos produtos e destinos dos Polos. 

No tocante a Política de Indústria e Comércio, o Governo criou uma 

estrutura com funções internas para atração de novos investimentos, instalação de 

infraestrutura industrial e programas de fomento a indústria, comércio e serviços, 

contando com o apoio do setor nas regiões, consolidando a interiorização do processo 

de desenvolvimento econômico do Estado.  

Nesse sentido, o Governo trabalha para dotar o Estado de infraestrutura de 

distritos industriais e atrair novos empreendimentos produtivos. O programa de 

Incentivos PROMARANHÃO já mostra resultados concretos e já beneficiou 24 

empreendimentos, desde 2010, com investimentos que somam cerca de R$ 7 bilhões 

gerando 54 mil empregos diretos e indiretos. 

É nesse contexto que o Maranhão vem mantendo um ritmo de crescimento 

acima da média nacional.  Em 2010, de acordo com dados divulgados em novembro 

de 2012 pelo IBGE, o PIB do Estado foi de R$ 45,2 bilhões com crescimento de 8,7% 

em relação a 2009. Para os anos de 2011 e 2012 o IMESC prevê taxas de crescimento 
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de 7% e 6%, respectivamente, já apresentando reflexos das políticas de incentivos do 

Governo do Estado. Com isso, neste setor, o Governo vem cumprindo com seu 

objetivo estratégico que é o de contribuir para transformar o Maranhão num estado 

altamente competitivo e socialmente justo. 

 É através da implantação de distritos industriais nas diversas regiões do Estado, 

da concessão do benefício fiscal do PROMARANHÃO e venda subsidiada de lotes 

industriais, bem como o fomento à comercialização dos produtos dos Arranjos 

Produtivos Locais - APL’s que o Governo vem cumprindo seu papel de indutor na 

geração de emprego e renda. 

No tocante ao Setor Portuário, o Governo vem desenvolvendo ações que tem 

por finalidade a administração e exploração comercial de portos e instalações 

portuárias, assim como exercer a administração e a atividade de autoridade portuária 

do porto organizado do Itaqui, através da Empresa Maranhense de Administração 

Portuária – EMAP. Desde 2009, a movimentação do Porto do Itaqui em toneladas vem 

crescendo a uma taxa média de 11%, como mostra a Tabela  26 abaixo: 

Tabela 26 – Movimento de cargas (toneladas) 

 

Cargas Movimentadas (toneladas) 

2009 2010 2011 2012 

11,5 milhões 12,6 milhões 14 milhões 15,7 milhões 

 

O Porto do Itaqui integra o Complexo Portuário de São Luís, com os Terminais 

da Ponta da Madeira da empresa Vale, o Terminal da Alumar, o Terminal do Porto 

Grande e os Terminais de Ferryboat da Ponta da Espera e do Cujupe tendo como área 

de influência os Estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. 

O Porto do Itaqui é administrado com recursos próprios e recursos federais 

destinados a obras de infraestrutura e com recursos da iniciativa privada. Em 2012 a 

movimentação de cargas no Porto do Itaqui cresceu 12,5% em relação ao ano anterior 

e as perspectivas são de contínuo crescimento. Os principais desafios do porto são o 

atendimento eficiente desta demanda através do aumento da produtividade das 

operações e aumento da capacidade. Diante disso, foram realizadas melhorias na 

infraestrutura portuária, além de investimentos no capital humano, incentivando a 

capacitação de seus colaboradores, promovendo a responsabilidade social 

e sustentabilidade. 

O Governo, através da GASMAR, assinou em 2012, contrato de operação e 

manutenção de sistema de distribuição com a UTE Parnaíba Geração de Energia S.A, o 

qual se configura no primeiro contrato assinado com o complexo termelétrico 

desenvolvido pela MPX Energia S.A. na cidade de Santo Antônio dos Lopes. A 

capacidade instalada da UTE Parnaíba é de 675,20 MW. Esse contrato possibilitará ao 

Governo iniciar sua operação comercial em março de 2013. 
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Ainda dentro dessa Política sob o enfoque das ações de metrologia e 

qualidade industrial o Governo alcançou as principais metas preestabelecidas e ainda 

obteve outras melhorias para o período. Um dos principais avanços das atividades foi 

o início da fiscalização de cronotacógrafos (dispositivo responsável por registrar as 

velocidades imprimidas por veículos de carga e transporte de passageiros), que traz 

para a população muito mais segurança e permite às autoridades competentes 

realizarem leituras sobre a velocidade imprimida por aquele veículo. 

Ainda sob essa ótica, cabe ressaltar as ações de visitação dos técnicos do 

Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão - INMEQ/MA aos postos 

de gasolina do Estado para verificações periódicas e eventuais. Com relação a outros 

instrumentos de medições (balanças, esfignomanômetros, etc.) o Governo registrou 

um crescimento em comparação aos anos anteriores. A qualidade alcançou níveis bem 

altos se comparados a outros estados. 

No tocante a Política Agropecuária o Governo objetiva proporcionar o 

desenvolvimento da economia do Maranhão, a partir da implementação de políticas 

públicas capazes de gerar emprego e renda ao setor rural do estado. 

 

O programa Fortalecimento da Agricultura Familiar, no quadriênio 2008 a 

2011, possibilitou o aumento significativo de agricultores familiares assistidos. Já o 

programa Desenvolvimento Sustentável da Pesca implementou ações de 

fortalecimento das atividades pesqueiras, que proporcionaram o crescimento de 

276% no aumento da produção do pescado. Houve também, um aumento de 12,5% 

em relação ao número de pescadores artesanais e aquicultores assistidos. No que 

tange ao programa de Defesa Agropecuária, ocorreu uma variação de 98,91% na 

taxa de assistência a criadores, produtores rurais e industriais e nenhuma ocorrência 

de focos de febre aftosa. 

Quanto a Política da Ciência e Tecnologia o Estado vive uma nova era de 

desenvolvimento. Por esta razão, tem sido crescente os investimentos do Governo, 

tanto em relação ao aporte de recursos como em iniciativas interestaduais e parcerias 

federais para dar suporte aos projetos e ações implementadas. 

No Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico se inserem as 

ações do Programa Maranhão Profissional, dos cursos de capacitação tecnológica dos 

CETECMAs, dos convênios para desenvolvimento científico e tecnológico, as bolsas de 

formação e os auxílios à pesquisa no âmbito da FAPEMA, bem como os eventos 

científicos e tecnológicos fomentados pelo Sistema Estadual de C&T. 

O Governo desenvolve ainda dentro da Política de Ciência e Tecnologia o 

Programa de Extensão Tecnológica que visa promover a inclusão sociocultural e 

educativa de pessoas com renda de até dois salários mínimos e prestar serviços 

extensionistas a estudantes e pequenos empresários a partir de atividades 

desenvolvidas pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e pela Universidade 

Virtual do Estado do Maranhão - UNIVIMA. Aqui se inclui especialmente o Programa 
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Aula do Futuro da UNIVIMA, atualmente denominado Programa Maranhão 

Profissional – Etapa Pré-Vestibular e o Programa de estágios “VIVA Primeiro Emprego”. 

No que se refere aos programas e ações de descentralização e expansão do 

ensino superior, atualmente, são oferecidos 403 cursos de graduação presenciais, 

metade deles na capital São Luís, totalizando 39.000 vagas oferecidas por ano. 

Nesse contexto, o Governo oferece, por meio da Universidade Estadual do 

Maranhão – UEMA, produção, preservação e disseminação do conhecimento 

sistematizado através da tríplice função: ensino, pesquisa e extensão. Nessa 

perspectiva, o Governo concentra a função de adequar o ensino desenvolvido através 

de cursos regulares, sequenciais, do Programa de Qualificação de Docentes nas 

modalidades presencial e a distância e Cursos Tecnológicos às necessidades da 

realidade local.  

A extensão universitária está definida através de uma visão inclusiva, 

integrada e inovadora. Nesse sentido, o Governo tem atuado com suas diversas 

modalidades de ações extensionistas, que abrangem a oferta de cursos à distância ou 

presenciais e ações culturais. 

Na modalidade dos cursos sequenciais, a Governo continuou contemplando 

12 municípios, oferecendo os cursos de Administração de Negócios, Saúde 

Comunitária, Saúde Ocupacional, Segurança no Trabalho, Educação Física Escolar, 

Secretariado Bilíngue, Gestão Escolar, Técnico de alimentos agropecuários e 

Administração de Negócios do Campo. 

No que diz respeito à Política Ambiental, o Governo passou nos últimos 

anos por uma reestruturação sistêmica e planejada para o eficaz cumprimento de suas 

funções institucionais. 

Dessa forma, 2011 marcou uma fase de efeitos positivos para o Governo 

dentro dessa política, pois os conselhos voltaram à ativa e ao final de 2012 todos os 

colegiados dos Sistemas estavam com suas atividades regularizadas, passando a 

contar com o suporte institucional da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tendo 

implantado 4 Unidades de Gestão Descentralizada nos municípios de Balsas, 

Imperatriz, Pinheiro e Chapadinha. 

Não obstante a estrutura incipiente neste setor, tanto do ponto de vista 

infraestrutural quanto programático, o Governo montou estratégias visando articular 

um sistema de cooperação entre as várias instâncias a exemplo das redes de gestores 

estaduais, IBAMA e os municípios com mais de 80 mil habitantes.  

A partir de 2011, se reprogramou o plano de governo do setor ambiental, 

definindo, desse modo, as orientações estratégicas para as políticas públicas 

ambientais no Maranhão. Em especial fortaleceu-se a gestão, em grandes pilares: a 

gestão dos recursos humanos, a modernização dos marcos regulatórios, a 

modernização e recuperação da infraestrutura física e tecnológica e a comunicação 

social em matéria ambiental.  
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Para enfrentar o desafio de sustentabilidade do setor, o Governo desenvolveu 

um amplo programa de fortalecimento do meio ambiente no estado. Entre as medidas 

tomadas encontram-se: as cooperações e o aperfeiçoamento de normas, produzindo 

resultados positivos. Em complementação organizou um estrutura de captação, através 

de Termos de Compromissos advindo de Compensações Ambientais, recursos da 

ordem de R$162 milhões a serem integralizados em até 8 anos e aplicados 

especialmente em Unidades de Conservação Estaduais. Em 2012, entraram para os 

cofres públicos R$ 53,5 milhões de reais, representando um incremento 5 vezes no 

orçamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.  

Vale ressaltar ainda em adição à sustentabilidade ambiental que o Governo 

implementou novas formas de cobrança de multas por infrações ambientais, assinou 

dois convênios federais, instituiu, em cooperação com o IBAMA, Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental do Estado do Maranhão- TCFA-MA que está sendo arrecadada 

sistematicamente, e, ainda, está concluindo junto ao Fundo Amazônia a captação de 

recursos não reembolsáveis na ordem de R$ 16 milhões para investimento na gestão 

ambiental, com vistas ao controle e combate ao desmatamento e fortalecimento dos 

ativos florestais do Estado. 

 

 

 

No tocante a Política da Saúde o Governo tem por objetivo promover a 

qualidade da saúde pública, o atendimento humanizado ao cidadão, amparar e 

acompanhar as ações de saúde dos municípios e proporcionar apoio técnico e 

financeiro para o desenvolvimento de programas e projetos em todas as áreas de 

atuação: Vigilância em Saúde, Atenção Primária em Saúde e Atenção Ambulatorial e 

Hospitalar de Média e Alta Complexidade, visando garantir o direito à saúde de todos 

os cidadãos enquanto direito fundamental do ser humano e prover as condições de 

ações individuais e coletivas de promoção, prevenção e recuperação da saúde no 

âmbito do Estado do Maranhão. 

A Atenção Primária tem provado ser a solução mais inteligente para a 

promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,  diagnóstico,  tratamento,  

reabilitação e manutenção da saúde contemplando as seguintes atividades: Estratégia 

de Agentes Comunitários de Saúde; Saúde Mental, Saúde Bucal, Leite é Vida e 

Prevenção de Combate de DST/AIDS. 

Através do Programa Saúde é Vida, objetivando garantir uma rede interligada 

e capaz de resolver com eficiência e agilidade os problemas dos maranhenses que 

entrarem nas unidades de saúde estaduais, assim como o Centro de Hematologia e 

Hemoterapia do Maranhão – HEMOMAR e o Instituto Oswaldo Cruz.  

No tocante a rede de serviços de saúde existem as seguintes Unidades de 

Atendimento; capital: 02 Maternidades, 05 Centros de Saúde Especializados, 01 

Serviço de Pronto Atendimento, 01 Unidade Mista, 05 UPA’s e 05 Hospitais; interior: 

10 Hospitais Regionais, 01 Unidade Mista e 02 UPA’s.  

3.2 - Área Social 
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A Assistência Farmacêutica Estadual tem sob sua responsabilidade o 

armazenamento e distribuição dos medicamentos as unidades regionais e os 

municípios. Os programas atendidos no âmbito do componente estratégico são os de 

controle de endemias, como tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença 

de Chagas e outras endemias de abrangência nacional ou regional, como cólera, 

esquistossomose, filariose, influenza, meningite, oncocercose, peste e tracoma. 

No que diz respeito à Política de Saneamento Básico seu propósito é 

garantir o acesso ao serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário 

e aterro sanitário contribuindo para a elevação do IDH do Estado.  

É nesse sentido que o acesso ao saneamento básico juntamente com a 

moradia, a saúde e a educação são prerrogativas constitucionais do Estado 

democrático. O Governo do Estado consciente disto sabe da importância do acesso 

aos serviços de saneamento básico como condição necessária à dignidade da pessoa 

humana e, particularmente, à sua sobrevivência. 

Para ampliar e garantir o acesso ao serviço público de esgotamento sanitário 

nas áreas urbanas, nos municípios em que a CAEMA atua, houve acréscimo no 

atendimento a 150 domicílios com coleta e tratamento de esgoto sanitário, ampliação 

de 7 sistemas de esgotamento sanitário e implantado 1 sistema de saneamento 

básico, em 143 municípios operados pela CAEMA. 

Os indicadores de saneamento mostram que 69% da população, incluindo a 

rural tem acesso à água potável. No que diz respeito ao esgotamento sanitário, a 

situação é mais grave, pois apenas 41% da população do Estado tem acesso aos 

serviços de coleta do esgoto. O desafio até 2015 é alcançar uma das metas 

estabelecidas pelas Nações Unidas da qual o Brasil é signatário: a universalização dos 

serviços de água e esgoto. 

Para alcançar a principal diretriz de sua política setorial aliada à Política de 

Erradicação da Pobreza, a Secretaria de Assistência Social do Estado do Maranhão 

realiza o projeto VIVA ÁGUA, através do qual, cerca de 130 mil famílias já foram 

atendidas.  

A previsão é que, ao assumir as contas da população carente de grande parte 

do Estado, nos municípios pelos quais a CAEMA presta serviços, o Governo busca 

concretamente assumir o compromisso de assegurar a universalização do acesso à 

água. 

A Política Educacional do Governo tem por objetivo formular, implementar, 

coordenar, acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, 

programas, projetos e ações de educação básica, primando pela universalização do 

acesso à escola e pela melhoria da qualidade do ensino.  

Parte dos avanços alcançados na política foi possível pela opção de 

estabelecer parcerias com o setor público e privado, propiciando maior integração 

entre a instituição e a comunidade escolar, com destaque para: Ministério da 

Educação (MEC), através do Programa Mais Educação e Programa Nacional de Acesso 
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ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e Polícia Militar do Maranhão, através do 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), dentre outros. 

Nos últimos quatro anos, os dados nessa área apresentaram evoluções 

significativas, especialmente no que diz respeito ao número de alunos matriculados na 

educação básica, que aumentou 30%. As oficinas profissionalizantes aumentaram 

50%, além do ingresso em cursos técnicos em 40% e aprovação em cursos superiores 

que alcançou um aumento de 30%, o que significou melhorias nos indicadores 

educacionais da nossa escola. (Dados Fundação Nice Lobão – CINTRA) 

O Governo na sua estrutura organizacional da educação possui a Fundação 

da Memória Republicana Brasileira que tem por finalidade a promoção dos ideais 

republicanos e da República Federativa do Brasil, a pesquisa e o registro de fatos da 

História do Brasil e do Maranhão, bem como, a defesa, a preservação e a divulgação 

do patrimônio histórico e cultural, material e imaterial, do povo brasileiro. 

Desse modo, visa contribuir para o desenvolvimento de estudantes, 

pesquisadores e população em geral, sensibilizando-os quanto à importância de 

preservar e divulgar o patrimônio, a história e a memória pertencente ao povo 

brasileiro, por meio de símbolos, iconografias, objetos, documentos e peças que 

marcaram cada momento da história do Brasil. 

Já no tocante da Política Cultural o Governo desenvolve sua estratégia de 

ação tendo em vista ao fomento da diversidade artística e a preservação do 

patrimônio cultural maranhense. Para tanto busca a promoção da inclusão social 

através do fazer cultural como forma de concretizar o potencial econômico da 

produção cultural do Estado; o fortalecimento da identidade cultural maranhense, 

através da preservação e dinamização do patrimônio material e imaterial, garantindo 

a participação e o acesso da população aos bens e serviços culturais; e, por fim, a 

consolidação de uma política de gestão cultural democrática e descentralizada.  

Nos últimos quatro anos a política cultural atuou de forma descentralizada 

alcançando todos os municípios do Estado. A estratégia adotada priorizou projetos 

apresentados tanto por municípios quanto por entidades do terceiro setor com apoio 

financeiro a grupos folclóricos e artistas regionais e nacionais.    

Parte significativa das ações do Governo referem-se às parcerias celebradas 

com o governo federal visando a execução de ações estratégicas entre elas destacam-

se: convênios assinados entre o Governo do Maranhão e o Ministério da Cultura, 

através de suas vinculadas, dentre os quais o programa Mais Cultura – que incorpora 

a cultura como vetor importante para o desenvolvimento do país; a Salvaguarda do 

Tambor de Crioula – que busca preservar esse importante patrimônio imaterial 

maranhense, e com a Fundação Biblioteca Nacional, as ações do projeto Cidadania e 

Leitura – que visa à formação de mediadores de leitura para contribuir com as 

bibliotecas comunitárias. 

No que diz respeito ao Setor de Esporte e Lazer o Governo atua nas áreas do 

esporte, em suas manifestações de educação, de rendimento, e de lazer como 
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elemento de transformação do homem no mundo contemporâneo, utilizando-as como 

instrumentos de desenvolvimento social. Destacam-se nesse contexto os programas 

finalísticos: Excelência no Esporte e Viva Lazer.  

O Programa Excelência no Esporte contempla as ações “Construção, 

Ampliação, Reforma e Modernização das Instalações Esportivas e Promoção e Apoio 

ao Desporto Educacional. O Programa Viva Lazer, por sua vez, se destaca a ação 

Apoio às iniciativas e eventos de lazer comunitário - Maranhão Feliz. 

No período 2009 a 2012, o governo comemora os resultados da política de 

esporte e lazer, expressados nos seguintes números: 181.029 alunos/atletas 

atendidos, 154.000 pessoas atendidas com lazer comunitário, 31.615 atletas 

federados; 69 espaços de esporte e lazer construídos, reformados, ampliados e 

modernizados; 123 municípios contemplados. 

É importante frisar os movimentos de descentralização da política de esporte e 

lazer que já apresenta ações em outros municípios além da capital, dando destaque 

para as seguintes regiões: da Ilha do Maranhão (São Luís e São José de Ribamar); do 

Mearim (Bacabal); do Médio Parnaíba (Timon); do Pindaré (Santa Inês); e do Tocantins 

(Imperatriz). 

Quanto a Política de Habitação e Desenvolvimento Urbano o governo 

para atender as demandas da sociedade maranhense tem como principais objetivos, 

planejar, executar, coordenar e controlar as políticas públicas das áreas de habitação, 

saneamento e urbanização, em articulação com os municípios, visando o 

desenvolvimento regional sustentável do Estado e, como missão, reduzir o déficit 

habitacional do Maranhão. 

Um grande desafio do estado do maranhão é superar o déficit habitacional de 

633.233 unidades (dezembro/2010), conforme apresentados pelo último censo feito 

pelo IBGE, em pesquisas realizadas de amostras por domicílio, incluindo ocupações 

irregulares, em precárias condições sanitárias e de urbanização (assentamentos 

precários) a saber: Rústicos (389.135), Improvisados (45.543), Co-habitação (191.809) 

e Alugado (6.746). 

Ressalta-se dentre as ações do Governo, no ano de 2012, a construção da 

Avenida IV Centenário encontra-se em andamento, integrante do Projeto PAC/Rio 

Anil, que demandou recursos na ordem de R$ 77.169.673,00 e beneficiará 80.000 

famílias.  

No que cabe a Política de Trabalho e Economia Solidária, o ano de 2012 

marcou o início de uma nova década de investimentos, de prosperidade e distribuição 

de renda para o Maranhão. Os reflexos dessas mudanças já são visíveis na geração de 

empregos.  

Na perspectiva de contribuir para a construção de uma nova realidade para o 

Maranhão, com vistas a atenuar a gravidade dos impactos resultante do 

reordenamento do mercado de trabalho, o Governo possui os seguintes objetivos 

estratégicos: assegurar a colocação dos trabalhadores e trabalhadoras no mercado de 
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trabalho; garantir a qualificação profissional de acordo com o mercado, e gerar 

alternativas de inserção econômica de trabalhadores e trabalhadoras, visando 

fundamentalmente melhorar a empregabilidade.  

Dentre os avanços da gestão pública da política do trabalho, o Governo 

promoveu discussões acerca do Trabalho Decente, termo adotado pela Organização 

Internacional do Trabalho para designar as condições ideais de qualquer trabalho. 

Dessa forma, a criação de emprego de qualidade para todos os trabalhadores, a 

extensão da proteção social, a promoção e fortalecimento do diálogo social e o 

respeito aos princípios e direitos fundamentais do trabalhador, são os principais eixos 

de discussão, promoção e aplicação do chamado Trabalho Decente. 

Outro grande avanço foi à aproximação da comunidade acadêmica com os 

trabalhadores da economia solidária alcançada com a promoção da Feira Saberes e 

Sabores do Maranhão, como parte integrante da programação da 64º SBPC que 

ocorreu em julho de 2012 na Cidade Universitária do Bacanga, evento que reuniu 

estudantes e pesquisadores de vários estados e países em São Luis debatendo os 

“Saberes Tradicionais” como forma de Erradicação da Extrema Pobreza. A feira teve a 

participação de 58 grupos produtivos apoiados pela Secretaria de Trabalho e 

Economia Solidária que apresentou produtos e serviços dos grupos produtivos da 

economia solidária.  

O Governo atendeu ainda as atividades fundamentais contidas no Acordo de 

Cooperação Técnica estabelecido entre o Governo do Estado do Maranhão e o 

Ministério de Trabalho e Emprego - MTE para o Projeto Marco Zero de Intermediação 

de Mão-de-obra Rural que visa à intervenção na dinâmica de recrutamento de 

trabalhadores, proporcionando o encontro entre empregadores e trabalhadores em 

agências de emprego do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no âmbito do 

Sistema Nacional de Emprego – SINE. 

Com base no presente projeto, a SETRES estruturou em parceria com outros 

órgãos da administração publica estadual, municipal e organizações da sociedade 

civil, um amplo processo de sensibilização, mobilização, qualificação, intermediação 

de mão-de-obra e ações voltadas para atender diversos povoados com maior 

incidência de famílias em situação de vulnerabilidade social.  

O grande desafio neste setor está entre a demanda e a oferta de mão-de-

obra qualificada, ou seja, é ter no mercado de trabalho, mão-de-obra qualificada para 

atender a demanda de empregos que irão surgir pelos novos empreendimentos 

instalados e em implantação e garantir que estes postos de trabalho que serão 

gerados, sejam ocupados efetivamente por maranhenses.  

Dentro dessa perspectiva o Governo possui dois programas, quais sejam: 

Qualificação e Promoção do Trabalho e Desenvolvimento da Economia Solidária. 

Nesse contexto implementa as seguintes ações: Qualificação Profissional, 

Intermediação de Mão de Obra, Seguro Desemprego e incentivo á geração de renda, 

através das ações de Microcrédito Produtivo Orientado e Fomento e Desenvolvimento 

dos Empreendimentos Econômicos Solidários, visando instrumentalizar o trabalhador 
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maranhense, para engajar-se favoravelmente ao mercado de trabalho e integrar-se 

efetivamente na promoção do desenvolvimento econômico, social, político e 

sustentável do nosso Estado. 

No tocante a Política de Desenvolvimento Social executada pelo Governo 

algumas alterações foram realizadas em 2012 para atender de forma satisfatória a 

demanda da população maranhense. Dessa forma, a Secretaria específica desta área 

passou a ter por finalidade a coordenação e operacionalização das políticas públicas 

de segurança alimentar de programas de transferência de renda, o desenvolvimento 

da agricultura familiar e do agronegócio, o combate à pobreza rural, promoção da 

inclusão produtiva, a facilitação do acesso ao crédito e aos instrumentos de assistência 

técnica e a inclusão social dos beneficiários dos processos de ordenamento e 

reordenamento agrário, a promoção da cidadania no campo e a regularização 

fundiária das terras públicas, estimulando o desenvolvimento rural sustentável do 

Estado, com o objetivo de proteger e contribuir para a inclusão e promoção social dos 

segmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e exclusão social.      

Dentre os avanços obtidos na área de desenvolvimento social registra-se a 

inclusão de 206.858 crianças de 0 a 6 anos no Programa Brasil Carinhoso, reduzindo 

em 48% a extrema pobreza no Maranhão.  

Quanto ao desenvolvimento das ações no período de 2008/2011 de 

Assistência Técnica e Extensão Rural e facilitação de crédito, o Governo assistiu a 

339.289 agricultores familiares com orientações que visavam o aumento da renda e a 

melhoria da qualidade de vida dos agricultores do Estado. Quanto ao crédito foram 

elaborados projetos de financiamento e emitidos Declarações de Aptidões que 

viabilizaram aos agricultores familiares o crédito rural – PRONAF e o Programa minha 

Casa Minha Vida. 

Já em relação à Política Fundiária do Estado do Maranhão, com atuação 

nas ações de regularização fundiária de terras públicas estaduais ocupadas por 

trabalhadores rurais, incluindo arrecadação e titulação de terras, assegurando às 

famílias do campo o acesso às políticas públicas do governo federal e estadual, com 

destaque para a regularização de áreas das comunidades remanescentes de 

quilombolas.      

As Ações e metas estabelecidas foram cumpridas, de forma a ampliar o 

trabalho realizado em benefício do homem do campo, fortalecendo o processo 

produtivo das famílias dos trabalhadores rurais, proporcionando-lhes a melhoria na 

qualidade de vida e de renda. 

Essas ações contribuíram para a redução dos conflitos agrários, almejado pelo 

Governo do Estado e pelas entidades representativas dos trabalhadores rurais – 

FETAEMA, CPT, MST, Sindicato de Trabalhadores Rurais e Associações de Moradores. 

Na Política de Direitos Humanos e Cidadania o Governo atua com a 

premissa institucional de contribuir para a Erradicação da Pobreza e Reduzir as 

Desigualdades Sociais, assim como Assegurar o Acesso aos Serviços de Assistência 
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Social e Igualdade de Direitos. Para implementar essa Política existem os seguintes 

Conselhos:  Estaduais de Defesa dos Direitos Humanos, Deliberativo do Programa de 

Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Maranhão (PROVITA-MA), 

Permanente de Proteção e Defesa do Consumidor, e o Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência e  passa a ser a gestora dos Conselhos de Assistência Social, dos 

Direitos do Idoso, dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Apesar dos desafios advindos com a nova configuração organizativa, os 

resultados alcançados foram exitosos através dos seguintes programas: Promoção, 

Proteção e Articulação da Garantia dos Direitos Humanos; Proteção e Promoção 

Social; Garantia do Direito do Consumidor e Maranhão Solidário. 

Na Política direcionada a Mulher, o Governo, tem como principais objetivos 

planejar, organizar, dirigir e controlar planos, programas, projetos e ações que visem 

à defesa dos direitos das mulheres, assegurando sua plena participação na vida 

socioeconômica, política e cultural do Estado, bem como articular com setores da 

sociedade civil e órgãos públicos e privados para o desenvolvimento de ações e 

campanhas educativas relacionadas às suas atribuições através do Programa Viva 

Mulher. 

Na Política de Segurança Pública o Governo do Maranhão, através da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP/MA, órgão central do Sistema 

Estadual de Segurança Pública está organizada da seguinte forma, a saber: Polícia 

Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e DETRAN como entidade vinculada, 

todos em conjunto vêm contribuindo para ampliar a eficiência do Sistema de 

Segurança Pública e Defesa Civil por meio dos programas governamentais de sua 

responsabilidade, alinhado com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 

2012/2015. 

Quanto a Polícia Civil, na capital possui 39 delegacias entre especializadas e 

distritos policiais; no interior, encontra-se dividida em 18 Delegacias Regionais, 

instaladas nos seguintes municípios: Rosário, Itapecuru-Mirim, Chapadinha, Codó, 

Pinheiro, Viana, Santa Inês, Zé Doca, Açailândia, Imperatriz, Balsas, São João dos 

Patos, Presidente Dutra, Pedreiras, Barra do Corda, Bacabal, Caxias e Timon. 

A Polícia Militar possui 08 unidades na capital e 24 já instaladas nos 

municípios de Imperatriz, Caxias, Bacabal, Pinheiro, Timon, Codó, Presidente Dutra, 

Balsas, Zé Doca, Rosário, Pindaré-Mirim, Açailândia, Pedreiras, Barra do Corda, 

Itapecuru-Mirim, São João dos Patos, Estreito, Colinas, João Lisboa, Grajaú, 

Chapadinha, Buriticupu, Mirinzal e Viana, enquanto o Corpo de Bombeiros, por sua 

vez, está organizado em 07 grupamentos na capital e 07 nos seguintes municípios: 

Imperatriz, Balsas, Caxias, Pinheiro, Estreito, Timon e Barreirinhas. 

O crescimento econômico do Estado do Maranhão com atração de novos 

investimentos para o Estado caminha ao lado do aumento da violência e da 

criminalidade urbana como resultado da combinação explosiva da modernização e 

urbanização, tornando-se um grande desafio a ser enfrentado na questão da 

segurança pública. 
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Conforme dados da Tabela 27 apresentados na série histórica de 2009 a 

2012 demonstra que a partir de 2010 houve uma evolução do número de homicídios 

no Estado e apesar de todos os investimentos do Governo Estadual e também dos 

obtidos por meio de parceria com o Governo Federal são ainda escassos para o 

enfrentamento de problema de tamanha complexidade. 

 

Tabela 27 - Total de homicídios em São Luís e Região Metropolitana série histórica de 

2009 a 2012 

 

Ano 
Mês 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

2009 44 41 35 34 50 35 39 51 52 37 36 60 514 

2010 49 33 41 37 38 42 30 43 41 55 40 50 499 

2011 49 33 46 41 32 40 55 41 36 43 45 58 519 

2012 55 47 44 49 36 43 48 59 66 61 50 76 634 

Fonte: site oficial da SSP 

 

Se comparados os anos de 2011 e 2012 observa-se um crescimento de 22% 

no número de homicídios registrados na Ilha de São Luís, do que se depreende que a 

violência no Maranhão não é um fenômeno isolado e mesmo com a ampliação de 

investimentos em segurança pública apenas permitiu melhorar os mecanismos de 

repressão da criminalidade, mas não a reduziu. 

Nessa perspectiva, as diretrizes do Plano Plurianual da segurança pública têm 

como pilares a Reestruturação do Sistema de Segurança Pública e a Redução da 

Criminalidade que se concretizam por meio do Programa Defesa Social, cujo objetivo 

é reduzir a criminalidade no Estado. 

A reestruturação do Sistema de Segurança enseja necessariamente, recursos 

humanos preparados para a função policial e para somar ao contingente atual. Nesse 

sentido, está em fase de execução pelo Governo do Estado o concurso público com 

abertura de 2.500 vagas para as polícias civil, militar e Corpo de Bombeiros. Como 

complemento desse pilar tem-se a modernização da frota das polícias civil e militar, 

reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, modernização da estrutura física das 

Unidades do Sistema de Segurança, modernização da estrutura tecnológica e 

ampliação dos projetos sociais de combate a violência e à criminalidade.  

Todas estas ações estratégicas estão inseridas no Programa Defesa Social que 

por meio da implementação das ações de Prevenção e Repressão da Violência e da 

Criminalidade, Implantação, Ampliação, Modernização, Aparelhamento e 

Informatização de Unidades da Secretaria de Segurança Pública, e Formação e 

Capacitação dos Profissionais de Segurança Pública, convergem para a finalidade  de 

reduzir a criminalidade no Estado,  tendo como base de referência o número de 

homicídios por cem mil habitantes, até 2015. 
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No que cabe a segurança no trânsito a Tabela 28 demonstra dados  

estatísticos dos últimos 4 anos quanto as ações do DETRAN: 

Tabela 28 – Dados estatísticos dos últimos 4 anos quanto as ações do DETRAN 

Indicadores de resultados 
 dos programas  

2009 2010 2011 2012 

Campanhas educativas  40 64 52 57 

Reciclagem de motoristas infratores  73 95 103 1.308 

Emissão de documentos de veículos  460.892 561.950 644.372 673.150 

Emissão de documentos de habilitação 139.153 161.911 168.192 186.906 

Fonte: DETRAN 

 

O Governo quanto a Política de Justiça e da Administração Penitenciária 

completou em dezembro/2012 dois efetivos anos de gerenciamento do Sistema 

Prisional Maranhense. Em janeiro/2011 foram recebidos 19 Estabelecimentos Penais – 

EP’s da Secretaria de Segurança Pública - SSP, até então a gestora do referido 

Sistema. No entanto, finalizou-se o ano de 2012 com a missão de gerenciamento de 

24 EP’s.                                       

Com investimentos financeiros em 2011 e 2012, especificamente em obras e 

reformas, foram abertas 983 vagas na capital e no interior. Tais investimentos visaram 

sanar a principal pendência administrativa de política pública focada na área da 

Execução Penal, que é a disparidade entre o número de detentos e o número de vagas 

ofertadas para custodiá-los. 

Paralelamente a abertura de novas vagas, deliberou-se como ação prioritária 

o tratamento penal adequado aos detentos, visando e perseguindo o cumprimento do 

Capítulo 2 da Lei de Execução Penal – LEP, que registra os direitos que o apenado tem 

como garantidos e que são deveres do Estado em executá-los. Várias parcerias com 

prefeituras municipais, classes empresariais, empresas prestadoras de serviço da SEJAP 

e voluntariado foram firmadas, objetivando a garantia das seguintes assistências: 

material; à saúde; jurídica; educacional; social; religiosa.  

Ressalta-se a constante, sucessiva e ininterrupta parceria com o Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão, bem como com a Defensoria Pública que alinhados 

ao propósito do Executivo em sanar os históricos conflitos operacionais do Sistema 

Prisional Maranhense, demonstraram o apoio necessário para prosseguir a busca da 

garantia de direitos aos apenados que encontram-se nas Unidades Prisionais. 

  

 

 

No que diz respeito à Articulação Política o Governo do Estado através da 

Casa Civil coordena e alinha todas as políticas públicas setoriais e os processos 

regulatórios necessários. Dessa forma, cabe-lhe assistir direta e imediatamente o 

Governo do Estado no desempenho de suas atribuições, especialmente na 

3.3 – Desenvolvimento Institucional  
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coordenação e integração das Secretarias de Estado e suas entidades vinculadas nos 

atos de gestão dos negócios públicos. 

Incumbe-se ainda de acompanhar e controlar o fluxo de atividades das 

Secretarias Extraordinárias, assim como das empresas e demais órgãos que compõem 

a estrutura administrativa do Governo do Estado, participando de toda a 

administração estadual, viabilizando os investimentos voltados para a produção.  

Sendo assim, as Secretarias de Estado Extraordinárias encarregam-se da 

articulação de políticas públicas específicas, de interesse estratégico, na articulação 

institucional, na implantação das políticas de igualdade racial, na condução de 

políticas voltadas para a juventude e na regulação dos serviços públicos, assim como 

as políticas voltadas para o desenvolvimento da pesca e da aquicultura. 

Na perspectiva dos Assuntos Políticos o Governo por meio de sua Secretaria 

específica coordena as atividades políticas do Governo com o objetivo de fortalecer as 

relações institucionais entre os poderes nas esferas estadual, federal e municipal. As 

atividades desenvolvidas estão essencialmente em três setores: ações municipalistas, 

relações com o poder legislativo e mobilização social. As demandas formalizadas por 

órgãos oficiais, organizações não governamentais, são analisados e acompanhados 

pela Secretaria. 

Na Gestão e Previdência, o Governo para viabilizar as ações contidas no 

PPA, e consequentemente executar suas metas e alcançar os objetivos ali expressos, 

determinou a implantação de modelo de gestão que oriente a atuação do Estado para 

os resultados pretendidos, associando a política de ajustamento estrutural das finanças 

públicas com a expansão e melhoria da produção de bens e serviços públicos. Nesse 

ponto foi desmembrada da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, criando 

a Secretaria de Estado de Gestão e Previdência. 

Dentre as diretrizes estabelecidas no PPA 2012-2015, destacamos sob essa 

ótica a relativa à Modernização da Gestão Pública, foco das ações propostas para o 

período. O desafio de modernizar a gestão se insere na agenda do Governo, através 

da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência – SEGEP, dada sua importância para 

que o Estado tenha condições efetivas de propiciar as respostas que a sociedade 

demanda.  

Nesse sentido, foram mapeados os principais gargalos a serem superados a 

fim de prover o Estado, sobretudo no âmbito desta Secretaria, da estrutura necessária 

ao melhor atendimento das demandas dos servidores e cidadãos. A modernização 

institucional, no âmbito da Gestão e Previdência, tem sido tratada com uma visão 

sistêmica, transversal e integrada do ciclo da gestão pública. E foi com esta visão que 

foram escolhidas áreas consideradas prioritárias e estabelecidas estratégias através de 

projetos focados na resolução dos problemas identificados. 

A busca pela intensificação do uso de tecnologia, em especial o 

estabelecimento de sistemas de informação e modernas ferramentas de gestão foram 

priorizadas através de projetos de implantação de intranet, instalação de sala de 



 

 
 

54 

situação, aquisição e implantação de sistema de gestão patrimonial, virtualização de 

processos e digitalização de arquivos. Estes projetos devem propiciar ao Estado além 

do maior nível de automação e qualidade dos processos, melhoria na qualidade e 

segurança das informações. 

Nesse âmbito o Governo tem como principal foco melhorar a gestão de 

pessoas e valorizar o servidor desenvolvendo ações que contribuam efetivamente para 

esse fim através do programa de valorização do servidor e de projetos como o 

cadastro de servidores ativos, inativos e pensionistas, identidade funcional, ouvidoria 

do servidor, plano de cargos e carreiras, concurso público e capacitação. 

Finalmente, buscando implantar uma nova cultura de trabalho e um ambiente 

voltado para a responsabilidade e comprometimento com os resultados, focamos 

esforços na modernização da estrutura organizacional e dos processos administrativos. 

A estruturação do escritório de projetos constitui passo importante nessa direção, pois 

deverá, a curto e médio prazo, simplificar e otimizar a gestão e aplicação dos recursos 

através da metodologia de gerenciamento de projetos. 

Estas ações coordenadas deverão proporcionar ao Estado processos 

administrativos e estruturas organizacionais racionalizados e orientados para 

resultados, quadros funcionais dimensionados e qualificados de acordo com as 

necessidades e objetivos do Estado, maior nível de automação dos serviços públicos 

assim como maior nível de transparência nos processos, ética e eficiência na condução 

da gestão pública. 

Quanto ao Setor Central de Licitação, esta realiza a maioria das licitações, 

orienta os procedimentos licitatórios de interesse dos órgãos e entidades da 

administração estadual e adjudica o objeto dos certames. Além de gerenciar o sistema 

de registro de preços, acompanha a execução dos seus contratos administrativos, 

supervisiona os processos licitatórios, opina sobre a celebração de termos aditivos, 

subcontratações, rescisões e aplicação de sanções administrativas de contratos 

decorrentes das adjudicações, realizando com transparência todas as fases da licitação 

atingindo assim o objetivo final: levar a economia para todos os órgãos, 

racionalizando procedimentos e maximizando resultados em favor do Governo do 

Estado. 

Dentro do âmbito do Controle Interno a Procuradoria Geral do Estado 

desempenha papel fundamental dentro da Organização do Estado no sentido de 

garantir juridicamente as políticas públicas estaduais e executar as demais 

competências institucionais que, de acordo com a Constituição Estadual e a Lei 

Complementar n° 020/94, desenvolvendo as seguintes atividades no Estado: exercer a 

representação judicial e extrajudicial; promover a uniformização da jurisprudência 

administrativa; promover, privativamente, a cobrança da dívida ativa; representar os 

interesses da administração pública; promover representação por 

inconstitucionalidade de leis e atos estaduais e opinar previamente sobre a forma de 

cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados 

com a administração estadual.  
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Já no que tange ao controle interno contábil-financeiro a Controladoria Geral 

do Estado - CGE, por determinação constitucional, é responsável pela fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das 

entidades da administração direta e indireta, assim como é de sua responsabilidade 

avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos do Estado, além de comprovar a legalidade 

e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 

financeira e  patrimonial, nos órgãos e entidades da administração estadual, bem 

como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 

No âmbito da controladoria o Governo para exercer suas atividades 

estabelece parcerias com outros órgãos de controle no âmbito federal, estadual e 

municipal, e no período 2008-2011, em decorrência das ações de fiscalização 

conseguiu identificar Benefícios de Controle Mensuráveis na ordem de R$ 

437.728.758,68, conforme quadro demonstrativo abaixo: 

 

Tabela 29- Benefícios do Controle - Resultados financeiros obtidos com as ações de 

fiscalização no período do PPA 2008/2011 

 

Ano Orçamento CGE 
Benefícios do 
Controle - R$ 

*Relação beneficio 
x orçamento 

2008 6.513.062,00 73.809.163,00 11,33 

2009 8.281.559,00 48.461.020,00 5,85 

2010 8.739.463,00 132.817.004,00 15,20 

2011 8.863.806,00 182.641.571,68 20,61 

Total  437.728.758,68  

* Relação entre o orçamento da CGE e os benefícios mensuráveis, isto é: para cada real investido na Controladoria 

há o retorno correspondente em maior quantidade. 

 

De um modo geral, os benefícios do Controle, resultantes das ações do 

Estado, são imensuráveis, visto que a própria ação de controlar gera expectativas que 

evitam desperdícios e desvio de finalidade na aplicação dos recursos, assim como 

possibilita a redução de danos ao erário e, consequentemente, melhoria nos 

resultados das políticas públicas, compatível com a Diretriz de Governo: “Modernizar a 

Gestão Pública’’. 

Por outro lado, têm como benefícios de controle mensuráveis toda expectativa 

de retorno financeiro ao Estado, oriundo de evidências de auditoria e glosas realizadas 

por ocasião das ações de controle desenvolvidas. 

Desse modo, no exercício de 2012, foram realizadas ações referentes à 

fiscalização e combate à corrupção, por meio de auditorias e realização de 

conferência sobre transparência e controle social, ações estas que contribuíram para 

atingir objetivos estratégicos traçados no Plano de Gestão, alinhado a Diretriz de 

Governo e ao Programa de Controle Interno do Poder Executivo. 
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O Governo dispõe ainda no âmbito do controle interno a Corregedoria, no 

aspecto da apuração das denúncias, o qual se faz investigações. Nesse sentido, no 

nível de controle interno compete a defesa do patrimônio público quando devido 

derivado de lesão ou ameaças de lesão, velando o seu integral deslinde, cometendo-

se, ainda, as atividades de correção, observando o incremento da transparência da 

gestão no âmbito da Administração Pública Estadual. 

Nessa perspectiva é ainda responsável pela instauração de Tomada de Contas 

Especial, motivo pelo qual se fez necessária a composição de duas Comissões 

Permanentes que criadas no ano de 2009 permaneceram em plena atividade no 

exercício de 2012: Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo e a 

Comissão de Tomadas de Contas Especiais. 

Quanto ao Setor de Comunicação este é essencial, pois desempenha o 

papel da Função de Comunicação do Estado e visa a divulgação das ações 

governamentais, objetivando dar maior consistência e transparência às ações de 

Governo, proporcionando desta forma incentivo a sociedade para participar do 

processo de desenvolvimento socioeconômico, através da comunicação fundamentada 

na sua missão.  

A comunicação deve assumir uma postura preventiva e educativa, tornando-

se base de motivação, da consideração e valorização do servidor ao engajamento do 

cidadão como célula ativa da comunidade. Também abordar a execução do Plano 

Estratégico de Governo mostrando seus avanços ou dificuldades para que a população 

possa acompanhar os trabalhos do executivo estadual na administração da coisa 

pública. 

E ainda norteia e orienta toda a comunicação gerada, permitindo que se 

estabeleça uma coerência maior entre os diversos programas comunicacionais, uma 

linguagem comum de todos os setores e um comportamento organizacional 

homogêneo, além de se evitar sobreposição de tarefas. 

Quanto a Administração Fazendária, sua efetividade pode ser 

dimensionada pelo expressivo resultado obtido com a arrecadação tributária própria, 

que cresceu 13,12% em relação a 2011, registrando um valor de R$ 4,2 bilhões, com 

um incremento real de aproximadamente 7,36% superior à variação da inflação. O 

Governo, através da SEFAZ, também cumpriu a meta orçamentária, com a 

arrecadação atingindo 108,39% do valor previsto para 2012 (R$ 3,8 milhões). 

Este incremento da arrecadação demonstra o bom desempenho da máquina 

fiscal, apesar de não compensar as perdas decorrentes das transferências federais, 

que ainda são as principais fonte de receita do Estado, participando com 60% de tudo 

que o Estado dispõe para seus gastos orçamentários. 

Parte do bom resultado se deve ao avanço da economia, da renda e do 

emprego no Estado do Maranhão, como decorrência da política tributária estadual 

para atração de investimentos e do ambiente econômico propício ao desenvolvimento 

de novos negócios. 
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O fator decisivo, entretanto, para este incremento das receitas tributárias 

próprias foi o desenvolvimento da infraestrutura tecnológica, dos instrumentos fiscais 

de controle e a capacidade gerencial da administração tributária, permitindo alcançar 

níveis inéditos de crescimento da arrecadação, sem que fosse necessário elevar a 

carga tributária para empresas, apenas reduzindo os índices de evasão.  

Para alcançar este nível de efetividade, a fiscalização estadual deu 

continuidade aos processos de inovação tecnológica objetivando melhorar os controles 

sobre as operações comerciais, simplificar as obrigações e oferecer um atendimento 

de qualidade aos contribuintes.  

Tabela 30 – Demonstrativo da arrecadação estadual no período 2008/2012 

 

 R$ em milhões  

Ano Arrecadação Var. % 

2008 2.561,50 
 

2009 2.754,10 7,52 

2010 3.231,30 17,33 

2011 3.738,10 15,68 

2012 4.228,69 13,12 

 

 

 

 

Tabela 31 - Custo da Administração Tributária 

R$ em milhões 

Ano Despesas 
Arrecadação 

Estadual 
Custo Administração 

Tributária 

2012 181 milhões 4.228,69 4,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

58 

4 - REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO 2012 

 

 

 
 

 Realização de 25 eventos de promoção turística, sendo 05 Internacionais e 

20 Nacionais, entre os programados e captados; 

 Capacitação de 2.322 pessoas capacitadas por meio de Convênio firmado 

entre a Secretaria de Turismo, a Universidade Federal do Maranhão e o 

Serviço de Apoio a Pequenas e Micro Empresas  - SEBRAE; 

 447 prestadores de serviços turísticos com cadastro regular;  

 Realização de reformas no Centro de Comercialização de Produtos 

Artesanais do Maranhão - CEPRAMA e Centro de Convenções; 

 Realização de 14.328 atendimentos a turistas em postos de informações no 

Estado, sendo 12.649 brasileiros e 1.679 estrangeiros, correspondendo ao 

acréscimo de 26% em relação ao ano passado; 

 Acompanhamento da movimentação de desembarque de 2.119.674 

passageiros de nos aeroportos do Estado, 1.821.175 em São Luís e 298.499 

em Imperatriz  no período de janeiro a novembro/2012; 

 Realização  74 eventos, sendo 56  no Centro de Convenções  e 18  espaço 

Cultural do CEPRAMA, dos mais diversos segmentos; 

 Implementação do Plano Estratégico de Turismo do Maranhão, o Plano Maior 

2020, que é resultado de três fases consecutivas: a Análise da Situação, o 

Planejamento Estratégico e o Plano Operacional, esta última em execução 

atualmente. 
 

 

 
 

 Construção do Espigão da Ponta da Areia, com aproximadamente 572 metros 

de extensão; 

 Conclusão da primeira etapa da Via Expressa com a construção de 6,13 km 

de pista, dos 10,95 km previsto no projeto;  

 

 

Vista Panorâmica da primeira etapa da Via Expressa-(6,13 km) 

4.1 - Turismo 

 

4.2 - Infraestrutura 
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 Conclusão da Reforma do Estádio Castelão e da Biblioteca Benedito leite; 

 Restauração de 223,22 km de rodovias danificadas, abrangendo os 27 

municípios; 

 Implantação e melhoria de 261,47 km de estradas abrangendo os 28 

municípios. 

 Ampliação da movimentação  de cargas no Porto do Itaqui  para 15,7 

milhões de toneladas, que representa um crescimento de 12,5% em relação 

ao ano anterior; 

 Conclusão do Berço 100 com extensão de 320 metros e ampliação do Cais 

Sul. 
 

 

Foto Berço 100 concluído - Porto do Itaqui 

 

 

 Participação na inauguração da Usina Hidrelétrica de Estreito com a 

presença da presidenta Dilma Roussef, com capacidade nominal de geração 

de 1.087MW; 

 

Usina Hidrelétrica de Estreito –UHE – inaugurada  

4.3 - Minas e Energia 

 



 

 
 

60 

 Autorização de testes pré-operacionais  da Usina Termelétrica de Parnaíba/ 

3.722 MW, localizada em Santo Antonio dos Lopes, da empresa OGX,   que  

está se configurando  como o maior complexo termelétrico a Gás Natural  da 

America Latina. A usina produz e trata o gás natural, em Capinzal do Norte – 

MA; 

  Garantir a segurança energética do Estado, focando a geração distribuída 

no centro de carga, com o gás natural, a biomassa, a energia fotovoltaica e 

eólica, resíduos sólidos etc; 

 Participação do Estado na Articulação do Licenciamento e na emissão do 

Decreto de Utilidade Pública - DPU para a empresa viabilizando a construção 

de  02 linhas de transmissão de 230 KV foram construídas  no Estado. Sendo 

a de Encruzo Novo – Miranda II, com mais de 200 Km e a de Ribeiro 

Gonçalves - Balsas, com mais de 100 KM  de extensão; 

  O Programa de Universalização de Energia Elétrica no Maranhão, foi 

potencializado com o Programa Federal Luz  para Todos - LpT, que  com o 

amplo apoio do Governo do Estado  possibilitou mais de 300 mil ligações, 

incluindo quase  1,5 milhões de maranhenses  no sistema elétrico nacional. 

 

 

 

 Realização de 204 eventos, entre Missão de Negócios, Feiras e Similares;  

 138 empresas beneficiadas com incentivos fiscais, sendo que 25 através do 

PROMARANHÃO, 113 com apoio a projetos; 

 Aferição de 72.764 instrumentos  pelo INMEQ; 

 22.337 empreendedores saíram da informalidade, sendo que 10.309 novas 

empresas constituídas no sistema convencional e 12.028 registradas com 

inscrições no Microempreendedor Individual - MEI. 

 

 

 

 

  5.250 produtores beneficiados com 585 kit's, sendo 525 de irrigação e 60 

de pesca em Paço do Lumiar; 

  2.440 produtores com  114 unidades de implementos agrícolas e 766 kg de 

sementes de hortaliças; 

 Realização de18 feiras e exposições agropecuárias beneficiando 820 

criadores; 

 Distribuição de 1.905 toneladas de sementes (arroz, milho e feijão) 

beneficiando 190.500 produtores; 

 Modernização de 25 unidades de infraestrutura /logística da cadeia 

produtiva do agronegócio maranhense beneficiando diretamente 3.150 

produtores, a exemplo da construção de matadouro e mercados; 

 Apoio financeiro a 1.050 projetos, beneficiando 4.200 pescadores; 

 400 projetos de aquisição de tanques-rede beneficiando 80 aquicultores; 

4.4 - Indústria e Comércio 

 

4.5 - Agropecuária 
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 Realização de 254.056 fiscalizações no setor pecuário, sendo que, 35.527 de 

controle e erradicação da febre aftosa, 9.793  de controle e erradicação das 

doenças  dos animais, 181.311 do trânsito de animais, seus produtos e 

subproduto e 4.087 controle, erradicação e prevenção e de pragas vegetais, 

19.956 do trânsito de vegetais e seus produtos e subprodutos, 36 de 

sementes e mudas, 2.558 de agrotóxicos e afins e 788 estabelecimentos de 

produtos e subprodutos de origem animal; 

 Promoção de Educação Sanitária beneficiando 24.109 pessoas; 

 Realização de controle da vacinação do rebanho efetivo com 7.388.850 

cabeças, sendo 7.309.601 bovino e 79. 249 bubalino; 

 Participação na mobilização de 524 comunidades quilombolas, de 35 

municípios, para inclusão do Programa de Distribuição de Sementes, em 

parceria com a SAGRIMA, assim como emissão de DAPS quilombolas em 

parceria com a SEDES nos municípios de Alcântara, Penalva e Cajari; 

 Articulação na realização dos seguintes eventos no setor de pesca: Feira do 

Produtor, em Paço do Lumiar, com 86 famílias participantes; Seminário de 

Associativismo da Região dos Cocais, com a participação de 2.500 pescadores 

dos 16 municípios da regional de Caxias; Capacitação em Piscicultura, para 

20 participantes entre estudantes, sindicatos e colônias da região; I Encontro 

de Pescadores de Viana, inclusive visando a informar sobre o seguro defeso, 

com 500 participantes do sindicato da colônia e da associação de pescadores; 

Seminário de Piscicultura da Baixada Maranhense, com a participação de 100 

pessoas e Visita Técnica a pescadores em conjunto com a Superintendência 

Regional Federal da Pesca e Aquicultura em 5 municípios; Lançamento do 

Plano Safra da Pesca e Aquicultura no Estado do Maranhão, com a 

participação de 2.000 pessoas entre pescadores de sindicatos e colônias, e 

autoridades;  

 Realização Assistência Técnica e Extensão Rural a 86.000 agricultores por 

meio de atividades da  ATER; 

 Facilitação do agricultor familiar ao crédito através da elaboração 23.365 

projetos voltados para a agricultura familiar beneficiando os seguintes 

agricultores: 780 jovens rurais, 5.263 atendidos em APL, 760 com o VIVA 

TERRA, 12.890 com o Seguro Safra, 727 pelo  Fomento às Tecnologias Sociais 

e Produtivas, 400 na Agroindustrialização dos produtos, 2.012 na 

Comercialização dos Produtos;  

 30.565 famílias beneficiadas através do Fortalecimento das Cadeias 

Produtivas e da Sustentabilidade de Empreendimentos Comunitários; 

 Conclusão do Hortalicicultura no município de Colinas, beneficiando 126 

famílias remanescente de quilombolas. 

  

 

 Promoção de 21 eventos de natureza científicos e tecnológico, em parceria 

com a UNIVIMA entre Workshop, Cursos, Feiras, Encontros, Fórum e 

Seminários; 

4.6 - Ciência e Tecnologia  
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 Divulgação de 40 produções científicas e tecnológicas a exemplo de: cartilhas, 

anais, apostilas e etc; 

 Implantação da INFOVIA – Maranhão Digital e da Lei de Inovação 

Tecnológica, em parceria com a SEDINC;  

 Distribuição de 10.230 bolsas para apoio e desenvolvimento da pesquisa e 

inovação para formação de pesquisadores; 

 Qualificação de 114.000 jovens e adultos através dos cursos de qualificação 

profissional e de nível técnico, pelo Maranhão Profissional, por meio de 

instituições de ensino parceiras, nas diversas áreas do conhecimento, tais 

como: exatas, humanas e saúde; 

 Instalação de 20 antenas de retransmissão do sinal das aulas de qualificação 

profissional da UNIVIMA em diferentes pontos de acesso em todo o Estado; 

 Realização da 64ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência – SBPC/SBPCJovem , promovida como forma de integração, governo, 

academia e a sociedade, onde mais de 25.000 pessoas prestigiaram o evento. 

 

 

 Formação de 12.000 profissionais de Ensino Superior e 2.426 pós-

graduados; promovidos pela UEMA e UNIVIMA;  

 Promoção de 10 eventos voltados para extensão universitária. 

 

 

 

 

 Autorização para realização de testes pré-operacionais da Usina Termelétrica 

de Parnaíba/ 3.722 MW, da localizada em Santo Antonio dos Lopes, da 

empresa OGX,  que  está se configurando  como o maior complexo termelétrico 

a Gás Natural  da America Latina. A usina produz e trata o gás  natural, em 

Capinzal do Norte - MA; 

 Autorização por parte do Ministério de Minas e Energia - MME  a transferência 

para a CEMAR, do  maior e mais importante empreendimento  de geração 

hibrida solar/eólico/diesel, realizado na Ilha dos Lençóis , em Cururupu-MA,  

viabilizado pelo MME, UFMA e pelo estratégico apoio cientifico  do governo do 

Estado. O Projeto da Ilha dos Lençóis se transformou numa referencia mundial 

em energização de áreas isoladas e permitiu ao Brasil  iniciar  um novo ciclo de 

universalização de energia nas regiões isoladas do Sistema Interligado 

Nacional; 

 Assinatura de 147 Termos de Adesão ao Programa Bolsa Verde;  

 Conclusão do processo de licenciamento do empreendimento eólico  de 1.440 

MW da empresa Bionergy , nos municípios de  Paulino Neves e Tutóia . 

Investimento esse na ordem de 6 bilhões de reais que possibilitará ao  

Maranhão ter o maior  parque eólico da America Latina. 
 

4.7 - Ensino Superior 

 

4.8 - Meio Ambiente 
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 Ampliação, implantado e melhoramento de 24 sistemas com abastecimento 

de água e 8 com esgotamento sanitário; 

 Distribuição e tratamento de água potável para atender 42.000 domicílios e 

3.684 usuários atendidos com o sistema de esgotamento sanitário; 

 Implantação/melhoramento de 50 sistemas de saneamento ambiental. 

 

 Construção de 4 unidades nos municípios de Timon, Codó, São João dos 

Patos e São Luís e 1 reforma de Unidade Hospitalar em São Luís; 

 Distribuição de 22.000 preservativos femininos e medicamentos de infecção 

oportunistas, DST e procedimento facial, beneficiando 217 municípios; 

  5.939 pessoas beneficiadas através das seguintes ações: campanhas de 

prevenção e controle das DST/HIV/AIDS; Promoção dos Direitos Sexuais, 

Reprodutivos e da Saúde da População Feminina, Orientação de Mulheres em 

Relação à Sexualidade, Saúde da Mulher e Gravidez na Adolescência; 

 Acompanhamento a 252.317 pessoas portadoras de diabetes mellitus, 

hipertensão arterial e dependente do tabagismo;  

 504.938 pessoas beneficiadas através das seguintes atividades: oficinas, 

cursos, seminários, monitoramento;  

  Monitoramento das ações de alimentação e nutrição implantadas em 14 

municípios de com índice relativamente elevado de desnutrição visando 

reduzir a mortalidade infantil; 

 123.733 pessoas atendidas com medicamentos de componente estratégico de 

alto custo e leite especial pelo Programa Atenção Integral á Saúde; 

 1.680 novos leitos hospitalares sendo: 400 leitos em Hospitais de Urgência e 

Emergência e 1280 leitos em Hospitais Municipais; 

 Realização de 4.842.768 procedimentos em 10 UPAS sendo 05 na Região 

Metropolitana e 05 no interior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UPA – Araçagy              UPA – Parque Vitória 

 

 

4.10 - Saúde 

 

4.9 - Saneamento 
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 Capacitação de 1.800 profissionais da rede estadual pelo Instituto de Ensino e 

Pesquisa do Hospital do Coração – Hcor, sendo: 417 médicos e enfermeiros 

no curso Advanced Cardiac Life Support (ACLS); 1.238 técnicos de 

enfermagem no curso Basic Life Support (BLS) e 145 enfermeiros e médicos 

em Pediatric Advanced Life Support (PALS); 

 Implantação do Complexo Materno Infantil do Maranhão com a fusão dos 

hospitais Juvêncio Matos e Maternidade Benedito Leite com o serviço de 

maternidade 24 horas, e atendimento ambulatorial e hospitalar pediátrico 

com centro cirúrgico, UTI NEO-PED e UCI NEO-PED, implantação de 10 leitos 

de UTI de pediatria e de neurocirurgia pediátrica; 

 Implantação de 15 leitos de UTI no Hospital Presidente Vargas, em São Luís – 

atendimento ambulatorial e hospitalar de referência em HIV/AIDs, doenças 

tropicais; serviço de nefrologia e 06 leitos de semi-intensiva e 10 leitos de UTI 

Adulto; 

 Adequação do Hospital Adelson de Sousa Lopes – prestando serviço de 

atendimento ambulatorial de especialidades médicas; 

 Implantação de 06 leitos de UTI semi intensiva no Hospital de Referência 

Estadual de Alta Complexidade Tarquínio Lopes Filho; 

 Conclusão da construção de 3 hospitais regionais com capacidade de 150 

leitos para o atendimento de urgência em clinica médica, cirúrgica, ortopedia 

e obstetrícia dos seguintes municípios: Barreirinhas, Alto Alegre do Maranhão 

e Peritoró; 

 Conclusão da construção de 3 Unidades de Pronto Atendimento – UPA com 

atendimento de urgência e emergência nos municípios: Timon, Codó, São 

João dos Patos;   

 Adequação do Hospital Macrorregional de Coroatá Alexandre Mamede 

Trovão com 50 leitos com atendimento de urgência em clinica médica, 

cirúrgica, ortopedia e obstetrícia, com 12 leitos de UTI Adulto e 13 leitos 

de UTI Neoped; implantação de neurocirurgia e ortopedia de alta 

complexidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implantação de 16 leitos para gestantes de alto risco na Maternidade 

Marly Sarney; 

 Adequação de 13 leitos de UTI Adulto no Hospital de Referencia Estadual de 

Alta Complexidade Dr. Carlos Macieira. 

     UPA – Coroatá      UPA - Atendimento 
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 Alfabetização de 87.701 pessoas, sendo que, 40.270 crianças matriculadas 

nas séries iniciais do ensino fundamental da rede pública de ensino e, através 

do Programa Brasil Alfabetizado e 47.431 pessoas de 15 anos ou mais, o que 

demonstra uma preocupação do atual governo com a temática ora abordada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35 salas construídas e/ou reformadas, sendo que, 190 salas construídas e 45 

reformadas; 

 Distribuição de alimentação escolar a 420.000 alunos; 

 Assistir 350 escolas na ação correção do fluxo escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Promoção artística e cultural através do apoio financeiro a 339 projetos; 

 Beneficiados 1.066 grupos/artistas sendo 309 no evento carnaval em 78 

municípios, 176 na festa do divino em 26 municípios e 581 no São João em 

53 municípios; 

 

 

 

 

 

 

 

    Gestão Nota 10                Seminário Planejamento Educacional 

 

 

4.11 - Educação 

 

4.12 - Cultura 

 

  

  
            Carnaval  - Madre Deus                  Tambor de Criola  

 

 
Alfabetização 

http://www.cultura.ma.gov.br/portal/sgc/modulos/sgc_sede/noticia/img_noticia/2012.06.21-Foto_3_Turistas_com_Dancante_de_Tambor_de_Crioula_foto_Antonio_Martins.JPG
http://www.educacao.ma.gov.br/CadastrarFoto.aspx?retorno=thumb&foto=Fotos/001387.JPG
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 Realização de 5 pesquisas Históricas, Arqueológicas, Paleontológicas e 

Etnológicas; 

 Comemoração dos 400 anos da Fundação da Cidade de São Luís com 

apresentação de shows com público de aproximadamente 1 milhão de 

pessoas. 
 

 

 

 

 Realização de 61.500 atendimentos, sendo 9.500 atletas das federações e 

ligas esportivas e 52.000 alunos da rede de ensino; 

 Construção/ampliação/reforma/modernização de 23 instalações esportivas; 

 Participação de 40.000 pessoas em eventos de lazer comunitário. 
 
Em 2012, o maior destaque foi para ação Promoção e Apoio ao Desporto 

Educacional, que contemplou 52.000 alunos da rede de ensino e 53 municípios 
participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Festa de São João – Praia Grande                  Festa do Divino - Imperatriz 

 

 

4.13 - Esporte e Lazer 
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 Regularização fundiária de 400 lotes com recursos do Projeto PAC Rio/Anil,  

 Implantação do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS-MA, 

 Construção de 395 unidades habitacionais na área urbana e rural, 

melhoramento de 1.769 unidades habitacionais na área urbana e rural 

beneficiando 2.090 famílias. 

 

 

 

 

 Criação de 803 vagas em Unidades Prisionais nos Municípios: Santa Inês, 

Bacabal, Davinópolis, São Luís e Imperatriz; 

 4.232 apenados e egressos atendidos pelo Sistema Prisional. 

 

 

 

 137.033 trabalhadores assistidos e colocados no mercado do trabalho;  

 Capacitação de 2.100 trabalhadores em parcerias com a SECTEC, 

mobilizados por meio do SINE em 10 municípios: Colinas, Passagem Franca, 

São Raimundo das Mangabeiras, Humberto de Campos, Santo Antônio dos 

Lopes; 

 Fomento a 283 empreendimentos econômicos solidários. 

 

  

 152.727 trabalhadores habilitados ao seguro desemprego (formal e artesanal) 

contemplados na ação Seguro Desemprego. Foi possível alcançar o 

percentual de 135% das metas estabelecidas nesta ação. Este aumento se 

deve ao elevado número de habilitações do seguro pescador artesanal; 

 Fornecimento de 123.229 refeições através dos restaurantes populares 

instalados nos bairros Cidade Olímpicos e Anjo da Guarda; 

 Capacitação de 226 pessoas em Segurança Alimentar e Nutricional; 

  Atendimento a 126 famílias em situação de vulnerabilidade social na 

implantação de projetos; 

 1.737.284 famílias atendidas com a Isenção do pagamento da fatura de 

energia elétrica (Viva Luz) e 954.580 famílias atendidas com a Isenção do 

pagamento da fatura de água (Viva Água). 

 

 

4.14 - Habitação e Desenvolvimento Urbano  
UrbanoUrbano 

 

4.15 - Justiça e Administração Penitenciária 
PrePenitenciária 

 

4.16 - Trabalho e Economia 
Solidária 

 

4.17 - Desenvolvimento Social 
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 30.565 famílias beneficiadas através do Fortalecimento das Cadeias 

Produtivas e da Sustentabilidade de Empreendimentos Comunitários; 

 418 projetos de assentamentos atendidos através do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário; 

 Beneficiamento a 1.304 famílias através da regularização fundiária, sendo 

que, 248 são famílias de comunidades quilombolas beneficiadas; 

  7.113 famílias beneficiadas com  assentamentos; 

 Arrecadação de 20.358,8776 ha de terras destinadas a assentamento e 

distribuição de 1.528 títulos de terras. 

                 

       

 Reinserção de 1.532 trabalhadores retirados do trabalho forçados e/ou 

degradantes abrangendo os municípios: São Luís Gonzaga, Colinas, Passagem 

Franca, São Raimundo das Mangabeiras, Humberto de Campos, Santo Antônio 

dos Lopes; 

 314 pessoas atendidas através da ação erradicação do trabalho escravo por 

meio de parceria estabelecida entre a Secretaria  do Setor e Centros de Defesa 

da Vida em Açailândia, Timon e atendimento indireto a Imperatriz; 

 Realização 17 visitas técnicas nas áreas de quilombolas em parceria com a 

Fundação Cultural Palmares (FCP), nos municípios de: Mirinzal, Serrano do 

Maranhão, Turiaçu, Matinha e São Vicente Férrer, com a participação de 427 

representantes;  

 Implantação de 1 Unidade de Serviços do VIVA CIDADAÇÃO no município de 

Coroatá; 

 Realização de atendimento 2.428.262 pessoas em unidades fixas e móveis 
abrangendo 141 municípios, sendo que 181.316 só no mês de dezembro, com 
79,71% de satisfação, conforme gráfico abaixo: 
 

 

Gráfico 11- Atendimentos das Unidades do Viva Cidadão 
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4.18 - Desenvolvimento Agrário 
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 Realização de 2.246 atendimentos a adolescentes em 4 unidades sendo 2   do 

regime de Semiliberdade e 2 de Internação Privativa ;   

 Realização de transferência voluntária a município por meio 1.361 

atendimentos, sendo que, 320 através de cofinanciamento beneficiando 5 

municípios e  1.041 por meio de benefícios eventuais por natalidade e funeral 

abrangendo 27 municípios; 

 Realização de 1.969 atendimentos, sendo que, 1.129  dos Centros de 

referência de Assistência Social - CRAS abrangendo os municípios de 

Palmeirândia, Colinas, Itapecuru Mirim, Alto Alegre do Pindaré e 840  por meio 

de ação Cofinanciamento de Centros de referência Especializadas de 

Assistência Social - CREAS nos municípios de Estreito, Porto Franco, Parnarama, 

Vitória do Mearim e Caxias; 

 Participação na caravana da liberdade realizada no município de Codó 

atendendo 170 pessoas em 02 oficinas, com temas relacionados as questões 

étnico-raciais, em parceria com a SEDIHC, TRT e entidades locais; 

  2.915 atendimentos realizados por meio da Instituição de Longa Permanência 

Solar do Outono, da Casa de Passagem de Atendimento ao idoso e Casa de 

Passagem da Criança; 

 Realização de 30.000 atendimentos a consumidores pelo PROCON. O gráfico 

abaixo retrata a evolução de atendimentos nos últimos anos: 

 

Gráfico 12 – Evolução de atendimento do PROCON no período 2007/2012 
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 Assistência a 441 pessoas por meio do Programa Estadual Proteção a Vítimas 

e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA e da Ouvidoria dos Direitos Humanos; 

 Realização 1.678 atendimentos por meio de mutirões para emissão de 

registro civil de nascimento em comunidades rurais, quilombolas e indígenas; 

 Capacitação a 1.580 pessoas com deficiência por meio da realização de 8 

eventos formativos sobre Acessibilidade em Cidades Históricas, Plano Viver 

Sem Limites, Mulheres com Deficiência e outros voltados à disseminação e 

publicização dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 

 Realização de 100 atendimentos através da Ouvidoria dos Direitos Humanos 

de acordo com a tipicidade de casos, conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 13 - Atendimentos Realizados na Ouvidoria dos Direitos Humanos – Universo: 

100 Atendimentos/2012 

 

 Realização 3.461 atendimentos através do Viva Mulher; 

 Disseminação da Lei Maria da Penha com informações para 9.211 pessoas. 
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Gráfico 14 - Metas de atendimento MARIAPENHA 

 

 

 

 

 

 Implantação do Sistema de Videomonitoramento, um dos mais modernos do 

país, com instalação de 100 câmeras de alta definição em pontos estratégicos 

da cidade, tais como: pólos turísticos, cinturões de maior fluência de tráfego, 

corredores de coletivos, rotatórias, entrada e saída da cidade. Nos locais onde 

foram implantadas as câmeras houve uma redução de 50% no índice de 

criminalidade, outro fator positivo é a contribuição que as imagens têm dado 

às investigações da Polícia Judiciária na robustez dos inquéritos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.20 - Segurança Pública 

 

Central de Videomonitoramento 
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 Ampliação da frota do sistema de segurança em 437 veículos, sendo que, 228 

automotores, 185 motos, 23 quadriciclos e 1 caminhão de combate ao 

incêndio, destinados a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Grupo 

Tático Aéreo – GTA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 200 unidades informatizadas e aparelhadas e aquisição de 5.000 coletes 

balísticos; 

 Realização de 469 operações na prevenção e repressão da violência e 

criminalidade; 

  Capacitação de 1.829 profissionais da segurança pública envolvendo Polícia 

Militar e Bombeiros; 

 Construção de 2 delegacias nos municípios de Açailândia e Tutóia, assim 

como instalação da primeira Unidade de Segurança Comunitária - USC, no 

bairro da Vila Luizão, e reforma com estrutura física apropriada de 14  

unidades da Policia Militar; 

 Reforma e adequação de 07 unidades policiais sendo: Delegacia de 

Presidente Dutra; na capital, Instituto Médico-Legal, DENARC, Delegacia do 

Consumidor, CIOPS, 2ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar e 

Delegacia de Defraudações;  

 Capacitação de 1.365 pessoas em Educação para o Trânsito; 

 Realização de Licenciamento de 673.150 veículos e habilitação de 186.906 

condutores. 

 

 

 

 Participação nos seguintes eventos: Lançamento do Programa Estágio Viva 

Primeiro Emprego; Participação no X Encontro do ENEL – Encontro Nordestino 

de Leite e Derivados, em Imperatriz; IX Encontro de Apicultura em Nova 

Olinda; na VI Abertura da colheita da cultura irrigada, em Vitória do Mearim; 

Participação da solenidade da entrega de títulos de domínios de terra a 13 

comunidades quilombolas nos municípios de Viana, Bacuri e Presidente 

Sarney, em conjunto com o ITERMA; 

4.21 - Articulação Política  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliação da Frota da  Policia Militar 
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 Realização do Seminário de Integração do Estado com os Municípios no 

Centro de Convenções em parceria com órgãos públicos com o objetivo de 

discutir as Políticas Públicas. Reuniu aproximadamente 1.500 pessoas, sendo 

190 Prefeitos, 85 Vice-Prefeitos e 280 Vereadores eleitos e 945 participantes  

entre assessores e representante da sociedade civil;  

 Articulação para elaboração dos seguintes programas: Maranhão Sem 

Miséria, Maranhão sem Drogas e Prevenção de Riscos Ambientais e Proteção 

da Baia de São Marcos; 

 Articulação para realização de 2 Seminários sobre o Maranhão sem Drogas 

com participação de 800 pessoas de diversas representatividades do Estado; 

 Realização do I Seminário Estadual de Fortalecimento do Associativismo, em 

parceria com o Ministério de Minas e Energia, Eletronorte/Eletrobrás, CEF, 

BNB, FECOMERCIO/SENAC, FIEMA/SENAI, CONAB e contou com 1.628 

Organizações Comunitárias, assim como os Seminários Regionais de 

Fortalecimento do Associativismo do Maranhão em 16 municípios; 

 Assessoramento técnico e apoio a capacitação de 1.600 gestores públicos e 

técnicos, na elaboração de planos municipais de igualdade racial, seminários 

e oficinas temáticas, em 35 municípios, visando a implantação / 

implementação da Política de Promoção da Igualdade Racial; 

 Realização de eventos no setor da Juventude, tais como: Fórum Estadual de 

Juventude (FEJMA 2012), realizado no Município de Governador Nunes Freire, 

reunindo organizações juvenis do Estado, com escolha dos representantes da 

sociedade civil para compor o CEJOVEM; Campanha de Enfrentamento e 

Combate às Drogas, integrada por 20 entidades, visando à erradicação do 

uso do crack e participação na Campanha Juventude e Diversidade, em São 

Luís, com orientação sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST) e 

AIDS, e sobre métodos contraceptivos; 

 Articulação com a Universidade Federal do Maranhão, na 64º SPBC, 

atendendo 3.500 jovens, com palestras sócio-educativas, demonstrando os 

Programas Intersetoriais da Juventude do Maranhão: Turismo Educativo, 

Esporte Sem Drogas, Maranhão Sem Drogas, Juventude 

Restaurativa,Campanha Juventude e Diversidades,vídeo aulas; 

 Acompanhamento, organização e assessoria no Projovem Urbano, junto a 

Secretaria Nacional de Juventude, para a regularização dos docentes do 

Programa, junto a Secretaria Nacional de Juventude e FNDE (Fundo Nacional 

de Desenvolvimento de Educação) e certificação das turmas; 

 Acompanhamento de 185 atividades legislativas, incluindo-se mapeamento 

das votações e elaboração de relatórios acerca dos debates em plenário e 

encaminhamentos de projetos de interesse do poder executivo; 

 Acompanhamento do processo de elaboração e andamento de 390 convênios 

firmados com prefeituras e organizações sem fins lucrativos; 

 Acompanhamento sobre o desempenho do Governo Estadual por meio de 11 

pesquisas qualitativas e quantitativas, assim como 195 pesquisas de avaliação 

das Prefeituras e dos Prefeitos; 

 Atendimento de 475 demandas, solicitadas pelos Senadores, Deputados 

Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, Prefeitos e lideranças políticas, 
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assim como de 58 grupos da Sociedade Civil organizada, incluindo-se os 

Consórcios Públicos Municipais; 

  Acompanhamento de 196 audiências da Governadora com parlamentares, 

prefeitos, empresários, lideranças sindicais, representantes de entidades de 

classe e autoridades internacionais; 

 Encaminhamento de 1.790 pleitos e/ou demandas apresentadas por 

parlamentares, prefeitos, empresários, lideranças sindicais, representantes de 

entidades de classe e autoridades federais, estaduais e municipais; 

 Levantamento “in loco” de dados e informações políticas em 46 municípios, 

assim como realização de 09 encontros, painéis e palestras com prefeitos e 

vereadores e visitas com reuniões em 49 municípios. 

 

 

 Virtualização de Processos – foram mapeados e modelados os 10 principais 

macro-processos da SEGEP/SEPLAN, entre os quais os Processos de 

Aposentadoria, Aquisições, Diárias e Passagens, Alteração Orçamentária, 

Aluguel de Imóveis;  

  Digitalização de Arquivos – foram digitalizados aproximadamente 10 milhões 

de documentos do Arquivo Central e da Previdência e os mesmos já estão 

sendo acessados via web;  

 Sala de Situação/Sistemas de Informação Gerenciais – foi concluída em 

dez/12, com o objetivo de disponibilizar, eletronicamente, informações 

estratégicas para tomada de decisão, a partir de uma sala de situação e via 

Internet com dados sobre orçamento, recursos humanos e, posteriormente, 

patrimônio; 

 Intranet - Implantação de um sistema de Intranet que facilite a comunicação 

dos servidores via web, padronize os processos, aumente a segurança e 

disponibilidade de TI, incluindo e-mail corporativo e ferramenta de gestão de 

projetos. O contrato foi assinado em dezembro/2012; 

 Sistema de Gestão Patrimonial  - foi elaborado termo de referência para ser 

licitado com o objetivo de melhorar o controle das pessoas que utilizam as 

dependências dos órgãos e entidades, além de conceder, aos servidores, 

benefícios advindos com futuras parcerias comerciais; 

 Plano de Carreiras – foi aprovado  e implantado o Plano de Cargos e Carreira 

com objetivo de Valorizar o servidor.Plano este, simples e com critérios 

objetivos de desenvolvimento profissional e pessoal; 

 Concurso Público – foi realizado a 1ª Fase do concurso público  com  

aplicação da prova escrita contemplando o Sistema de Segurança para 

contratação efetiva de policiais militares e bombeiros, a fim de garantir maior 

eficiência na gestão do Estado; 

 Capacitação MBA – foram selecionados 15 servidores efetivos no Curso de 

Especialização em Gerenciamento de Projetos e Planejamento, Orçamento e 

Gestão Pública; 

 2.140 servidores públicos capacitados pela Escola de Governo. 

4.22 - Gestão Administrativa  
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 Realização de 03 (três) Audiências Públicas ‘’in loco’’para levantamento de 

demandas populares para subsidiar a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO /2013 nos municípios de Timon, Imperatriz e São Luís, 

com a participação de 195 pessoas; 

 Participação de 09 Técnicos no 49º Fórum do CONSEPLAN, em João Pessoa-

PB; 

 Realização do 50º Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento 

em São Luís, com a participação 24 membros do Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais de Planejamento (CONSAD) e 25 técnicos; 

 Participação de técnicos da SEPLAN, nos seguintes eventos Nacionais: 

Reunião do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA, na 

SUDAM -Belém-PA; Missão Técnica Rio de Janeiro do Projeto Adensamento da 

Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia do Território de Influência da 

Refinaria Premium  I do Estado do Maranhão em parceria com o SEBRAE-MA; 

 Realização da I Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional, com 

parceria do Ministério da Integração e o Instituto de Pesquisas Econômicas e 

Aplicadas (IPEA), com a participação aproximadamente de 170 pessoas, sendo 

121 representantes dos segmentos do poder público, sociedade civil, setor 

empresarial e instituições de ensino superior, pesquisa e extensão, 30 

convidados, 08 facilitadores e 11 na organização do evento da SEPLAN onde 

foram discutidos 04 Eixos Temáticos resultando na consolidação de 05 

princípios e 20 diretrizes, para ser apreciada na formulação da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional; 

 Elaboração da 1ª Revisão do Plano Plurianual - PPA -2012-2015 mediante a 

Reforma Administrativa, inclusão e exclusão de programas e ações; 

 Participação no Programa de Desenvolvimento Produtivo – PDP em parceria 

com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Comércio e Indústria 

(SEDINC); 

 Elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA 2012, com inclusão  e 

aprovação de emendas parlamentares; 

 Elaboração do Balanço Anual de 2011; 

 Elaboração e publicação via web de 04 Notas Temáticas sobre a Conjuntura 

Econômica; 

 Elaboração e publicação via web do Índice de Desenvolvimento Municipal –

IDM/2010, para mensurar os níveis de desenvolvimento alcançado pelos 

municípios do Maranhão através de um índice composto por vários 

indicadores econômicos e sociais; 

 Elaboração e publicação do Produto Interno Bruto - PIB do Estado e dos 

Municípios; do Maranhão - Série (2006- 2010); 

 Elaboração e análise de Indicadores Ambientais das Bacias Hidrográficas 

Maranhense por Região de Planejamento; 

4.23 - Planejamento e Orçamento 
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 Elaboração da Enciclopédia dos Municípios Maranhense – Volume I-

Microrregião Geográfica do Litoral Ocidental, possibilitando o entendimento 

da formação territorial política do Maranhão; 

 Conclusão de Estudos e Pesquisa sobre participação dos Jesuítas na ocupação 

do espaço maranhense; 

 Acompanhamento e divulgação mensal da evolução de preços dos 12 itens 

que compõe a Cesta Básica segundo Decreto Lei 399/38; 

 Elaboração da prestação de contas junto ao BNDES referente ao Programa 

Emergencial de Financiamento – PEF I e parcialmente da Linha de 

Financiamento Estados; 

 Elaboração e atualização dos seguintes relatórios: Receitas e Despesas; 

Sistema Business Object – BO; Receitas no Sistema SIAFEM; Boletim de 

Conjuntura; Cenários Macroeconômicos; Relatório mensal de Despesa com 

Pessoal e Encargos; 

 Levantamento de informações pertinentes ao Fundo de Desenvolvimento 

Regional com Recursos da Desestatização (FRD); 

 Realização de análises em processos de aquisição de serviços e produtos de 

TI, com elaboração de 243 pareceres, no sentido de promover padronização, 

reduzir custos, garantir melhor aplicação dos recursos, maior qualidade e 

adequabilidade que resultaram em uma eliminação de desperdício de valores 

superiores a R$ 6.000.000,00; 

 Contratação da migração do Sistema operacional do equipamento IBM z10 e 

migração de links das Secretarias de Segurança para a Rede Estadual 

UNIREMA; 

 Implementação do sistema de backup, da plataforma baixa e anti-spam para 

atender a todos os órgãos do Governo do Estado do Maranhão; 

 Reativação do Sistema antigo e avaliação para desenvolvimento de novo 

Sistema de Relatórios Financeiros do Tesouro – SISCOF, versão para web, da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento; 

 Desenvolvimento dos seguintes Sistemas: Gestão de Demandas, para REBRAS; 

Busca avançada no site do Diário Oficial; Geração automática de 

apresentação de Power Point; Busca de Emprego para SETRES; Coletânea de 

Legislação para novo site da CGE e Agendamento de visitas ao Palácio dos 

Leões; 

 Implementação do Banco de dados do Portal da Transparência, Preparação do 

Sistema de Consulta, para 2012; 

 Desenvolvimento e Implantação do Novo layout do Portal do Governo do 

Maranhão em WordPress, com instalação de plug-ins e aplicativos para vídeo, 

áudio, enquetes; 

 Desenvolvimento e Implantação de vários novos Hot Sites dos seguintes 

eventos: Carnaval 2012, Maranhão Profissional, São João, São Luis 400 anos; 

Encontro de Lideranças Regionais com cadastramento on-line dos 

participantes; 

 Treinamentos de WordPress a representantes de todas as Secretarias e órgãos 

do governo e troca de firewall ASA da CISCO pelo CheckPoint Firewall (ativo 

de rede): Migração e inclusão de novas regras de acesso. 
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 Realização de benefícios de aposentadoria e pensão no valor de R$ 

1.006.081.312,00, sendo que R$ 575.667.335,00 com recursos FEPA e R$ 

430.413.977,00 com recursos do Tesouro. O Estado possui 24.341 

aposentados e 8.373 pensionistas; 

 Pagamento de 75 processos com recursos do FEPA, totalizando R$ 530.275,00 

e  39 com recursos do Tesouro, totalizando R$ 911.875,00; 

 Emissão dos seguintes documentos: 1.580 atos de aposentadorias, 402 atos 

de pensão, 663 atos de retificação de aposentadoria, 371 Abonos de 

Permanência, 664 certidões de contribuição, 405 revisões de proventos; 56 

retificações de pensão; 

 819.547 servidores e seus dependentes beneficiados com assistência em 

Saúde e social envolvendo recursos da ordem de  R$ 61.279.388,00; 

 1.052 processos com benefícios assistenciais de auxílio funeral foram 

concedidos aos segurados e seus dependentes; 

 397.552 aposentados beneficiados pelo programa PAI; 

 Arrecadação pelo FEPA, recursos da ordem de R$ 653.562.702,47. 

 

 

 

 

 

 Realização de economia em torno de R$ 126.997.895,59 correspondente a 

diferença entre o valor estimado nos processos oriundos dos órgãos e o valor 

adjudicado pela Comissão, nas licitações, em um total de 377 licitações 

realizadas no período de janeiro a dezembro/2012; 

 Implantação do Código de Licitação e Contratos do Estado do Maranhão: 

considerado um grande avanço nos procedimentos licitatórios, assegurando a 

competição, além de garantir à sociedade obras e aquisições de qualidade. 

Trazendo também a praticidade nas modalidades de Licitação, bem como 

reduzindo para somente 04 (quatro) o número de modalidades, mudança 

também no paradigma da menor proposta para melhor proposta, e a 

regulação dos sistemas auxiliares das licitações, isto é, o Sistema de Registro 

de Preços, o credenciamento, e a Pré-qualificação; 

 Realização de capacitação por meio dos seguintes eventos: 01 Seminário com 

234 participantes sobre o Novo Código de Licitação e Contratos e 01 Palestra 

sobre o código de licitação com a participação de 169 pessoas, além da 

participação de servidores em 06 cursos de aperfeiçoamento voltados para 

licitação pública. 

 

 

 

4.24 - Gestão da Previdência 

 

4.25 - Gestão de Compras 
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 Realização de 107 cursos de capacitação com a participação de 1.171 

funcionários entre MBA, Especialização e Mestrado distribuídos da seguinte 

forma: 05 na área de Comportamento Gerencial, com 12 participantes, 29 na 

área de Informática com 108 participantes e 73 na área Técnica com 1.051 

participantes; 

 492 disseminadores capacitados em Educação Fiscal pelo Portal do 

Conhecimento da SEFAZ e 109 disseminadores pela plataforma de curso a 

distância da Escola de Administração Fazendária – ESAF, além de 50 Tutores 

para o Curso on-line de Disseminadores de Educação Fiscal; 

 Realização de 8 seminários e 1 fórum sobre a Educação Fiscal, realizado em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Luís. Participaram 

1.602 profissionais da rede pública municipal e representantes da sociedade 

civil; 

 159 mil consumidores cadastrados no Viva Nota e já  foram distribuídos 

prêmios que totalizaram R$ 1,9 milhões, e créditos em restituições de ICMS, 

no valor total de 3,5 milhões; 

 Inauguração as novas instalações do prédio sede da SEFAZ, um dos grandes 

marco dos investimentos que estão sendo realizados pela Secretaria, 

acomodando 750 servidores em São Luís; 

 Desenvolvimento de novo modelo de gestão com a implantação de 

instrumentos de gestão como indicadores, ações estratégicas, planos 

operacionais e sistema de acompanhamento e monitoramento. O novo 

modelo é uma das 28 ações estratégicas previstas no Projeto de 

Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA, 

cuja finalidade principal é a modernização da gestão fiscal por meio de novas 

metodologias e técnicas. O projeto foi apresentado pelo Centro 

Interamericano de Administração Tributária, consultoria contratada para 

desenvolver o modelo; 

 Instituição do Plano Geral de Cargos e Carreiras do Poder Executivo que 

estabeleceu reajuste no salário base do Grupo TAF e dos servidores 

administrativos; 

 Implantação da Fase 1 do Projeto Brasil ID, sistema eletrônico de 

monitoramento de mercadorias em trânsito por meio de chip (ICMS). 

Participam como voluntárias da Fase 1 do projeto um grupo formado por 

transportadoras, empresas de bebidas, petróleo e gás.Para essa fase está 

prevista a instalação de 216 antenas, 80 leitores e mais um conjunto de 

outros ativos, como pórticos, leitores manuais, tags, cartões, etc. As BR 

contempladas nesta fase serão as 304, 222, 010, 020, 135, 116, 230, 316 e 

a 101; 

 Funcionamento do novo sistema do IPVA permite as próprias concessionárias 

estabelecidas no estado do Maranhão a fazerem o lançamento da Nota Fiscal 

4.26 - Gestão Tributária 
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Eletrônica para efeito de cobrança do IPVA. A medida visa agilizar o 

licenciamento do veículo, que antes era centralizado no sistema da SEFAZ; 

 Instituição de medida que obriga as transportadoras de carga, com inscrição 

no estado do Maranhão, a emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico 

(CT-e.O CT-e permite um maior controle e acompanhamento das operações 

realizadas pelos contribuintes, que passam a estar interligados com o fisco. O 

modelo é único para uso de todos os modais: aéreo, rodoviário, ferroviário e 

aquaviário. A validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente 

e pela autorização para emissão do documento eletrônico, fornecida pelo 

fisco, assim como ocorre com a NF-e; 

 Recuperação de crédito tributário da ordem de R$ 184,5 milhões por meio do 

esforço das equipes de cobrança administrativa. Deste valor, R$ 20,7 milhões 

foram recuperados no programa de incentivo a regularização fiscal que 

concedeu redução de multas e juros, incentivando o contribuinte do ICMS a 

quitar débitos e regularizar sua situação junto ao Fisco Estadual; 

 Realização de auditorias em 735 empresas, produzindo um resultado de R$ 

180,5 milhões de reais em termos de reclamação do ICMS por meio de Autos 

de Infração; 

 Disponibilização da versão online da GNRE – Guia Nacional de Recolhimento 

de Tributos Estaduais. O sistema oferece aos contribuintes padronização no 

recolhimento da arrecadação, validação dos dados cadastrais e regras de 

negócio no momento da emissão, cálculo dos acréscimos legais, opção de 

consulta, usando “leitor de código de barra”, possibilidade de geração e 

pagamento em lotes de guias. 

 

 

 

 Foram capacitados 380 servidores públicos e realizado a etapa estadual da 1ª 

Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, com 600 

participantes; 

 Realização de 7.332 defesas judiciais; 4.034 representação e 181 auditoriais; 

 Foram instaurados Processos Administrativos de caráter sigiloso e apurados 

24 denúncias. 

 

 

 

 Divulgação dos principais eventos culturais a saber: Carnaval, Reveillon, Festa 

da Juçara, Shows dos 400 anos; Festejo de Nossa Senhora da Conceição, 

Semana da Dança;Semana do Teatro, Fóruns Regionais de Cultura, Festejos de 

São João, Semana da cultura popular; 

 Divulgação de outros eventos seguintes setores, tais como:Esporte - (JEMS, 

Campanhas de fomento ao esporte e lazer; ações de comunicação no esporte e 

eventos estudantis;Turismo - divulgação de ações de turismo e feiras referentes 

ao tema;Incentivo ao Turismo Interno e Externo; Divulgação do Plano Maior 

4.27 - Controle Interno 
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2020;Divulgação da Marca voltada para o Turismo;Saúde - 1º Congresso de 

Medicina, Combate a Dengue;Agropecuária (Febre Aftosa), Campanhas em 

Exposições Agropecuárias, Festival da Melancia, Campanhas 

SAGRIMA/SEDAGRO/AGED;Infraestrutura - (Reforma do Castelão, Melhorias 

nas Estradas, Obras dos 400 anos de São Luís(Via Expressa,Quarto 

Centenário;Ciência e Tecnologia – Sociedade Brasileira de Progresso da 

Ciência-SBPC;Segurança-Educação para o Trânsito, Combate as Drogas, 

Segurança no Trânsito;Articulação Política – Encontro do Governo do Estado 

com a Sociedade Civil, seminário de integração estado e municípios;Assistência 

Social- Combate ao Trabalho Infantil; campanha do mês da criança;Direitos 

Humanos - campanha de acessibilidade;Trabalho e Renda – Estágio Viva Meu 

Primeiro Emprego; Maranhão Profissional, maranhão: oportunidades de 

investimentos;Administração e Previdência – Campanha de Valorização do 

Servidor;Arrecadação Tributária – Educação Fiscal – Viva Nota. 

 

A imagem do Governo do Estado prevaleceu positiva com diante das 27.779 

inserções, onde 19.927 foi positiva, 46 neutra, 7.805 negativa e 1 publicitária diante 

dos diversos tipos de mídias, tais como: 

 

 A mídia impressa foi a que mais emplacou informações de interesses ao 

Governo do Estado, alcançando 56,9% do percentual total, destas 13.201 

foram classificadas como positivas, 21 como neutras e 2.581 como 

negativas, além de 1 publicidade; 

 A internet foi a única mídia que não divulgou nenhuma publicidade, com 

um total de 16,7%, obteve 3.085 postagens positivas, 7 neutras e 1.548 

negativas; 

  A mídia radiofônica ficou com 16,2% das inserções, sendo 1.868 

positivas, 9 neutras e 2.629 negativas; 

 Quanto a mídia televisiva foi a que menos emplacou informações, 

apresentando 10,2% do índice total, distribuídos em 1.772 de 

reportagens positivas, 9 neutras e 1.049 negativas, conforme gráfico 

abaixo; 

 A mídia revista foi inexpressiva apresentando 2, correspondente a 0,0%, 

sendo 1 positiva e 1 negativa. 
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   Gráfico 15 - Análise Qualitativa Abordagem das Inserções - Período: 01/01/2012 até 
31/12/2012 

 
 

 

 

Tabela 32 - Dados das Inserções por tipo de mídia – Período: janeiro a 

dezembro/2012 

 

Mídia Positiva Neutra Negativa Public Total 

Impresso 13201 21 2581 1 15804 

Internet 3085 7 1545 0 4637 

Radiofônica 1868 9 2629 0 4506 

Revista 1 0 1 0 2 

Televisiva 1772 9 1049 0 2830 

Total 19927 46 7805 1 27779 
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5 - PLANO DE AÇÃO: PRIORIDADES SETORIAIS PARA 2013 

O Plano de Ação constitui um conjunto de prioridades setoriais nas diversas 

áreas estão de acordo com o disposto no Art. 136, §1º da Constituição do Estado 

alinhadas as diretrizes de Governo constante no PPA 2012/2015. 

 

 

 

1 - Promover a Dinamização da Economia e o Desenvolvimento Regional 

Aproveitando as Oportunidades e Potencialidades Locais 

 

 Promover e Divulgar o Turismo no Maranhão através da participação em 27 

eventos, sendo 22 nacionais e 05 internacionais; 

 Fomentar, avaliar e monitorar os serviços turísticos nos 10 pólos existentes no 

Estado; 

 Realizar 08 pesquisas de demandas e 02 estudos de destinos de produtos 

turísticos; 

 Promover a produção de conhecimento atualizado e fomentar a exploração, 

aproveitar os recursos e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de 

tecnologia mineral e apresentar Mapa esquemático dos aquíferos;  

 Disponibilizar a sociedade em geral balanço energético do Maranhão;  

 Mapear e publicizar as áreas de potencial para geração de energia a partir da 

força motriz dos ventos, incidência solar, força das marés, da biomassa e da 

força hidráulica no estado do Maranhão;  

 Replicar e disseminar a sociedade e segmentos empresariais a importância do 

aproveitamento e utilização de técnicas estruturais de habitações 

ecologicamente eficientes e sustentáveis;  

 Diagnosticar e implementar ações para Viabilizar o funcionamento da Usina 

Hidrelétrica - UHE de Itapecurizinho;  

 Diagnosticar, inventariar e gerir o consumo de energia dos prédios públicos 

com ecoeficiencia de forma a reduzir os desperdícios do mesmo e 

consequentemente o incentivo à economia nos gastos públicos. O saldo 

economizado deverá ser reinvestido em eficientização do sistema;  

 Disponibilizar, a sociedade em geral, informações a respeito do segmento de 

petróleo e gás no Estado do Maranhão, referenciado as possibilidades 

relacionadas à cadeia produtiva; 

 Mapear e divulgar todo o sistema viário elétrico do Estado do Maranhão, 

demonstrando a cobertura e o acesso às estruturas de postes, sistema de 

transmissão, de distribuição e de geração;  

 Promover e divulgar o potencial do Maranhão através da realização e 

participação de 150 eventos nos mercados nacionais e internacionais; 

 Conceder 150 benefícios através do PROMARANHÃO;   

 Promover a atração de novos empreendimentos que proporcionem o 

incremento na geração de novos postos de trabalho; 

 Implantar 05 distritos industriais em diferentes municípios; 

 Implantar unidades descentralizadas da JUCEMA; 

5.1 - Área Econômica e Infraestrutura 
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 Disseminar informações do registro público de empresas mercantis e 

atividades afins com vistas à motivação para regularização de empresas 

informais e efetivação do registro do Micro Empreendedor Individual – MEI. 
 

 2 -  Oferecer Infraestrutura, Logística e Transporte de Qualidade 

 Concluir 1,8 km da avenida IV centenário, totalizando 3,8 km, com 28 metros 

de largura; 

 Implantar, melhorar e pavimentar 299 km de rodovias;  

 Restaurar 480 km de Rodovias; 

 Construir 132 km de Estradas Vicinais; 

 Implantar 23 km da Avenida Metropolitana, com 8 faixas de tráfego, terá 

corredor exclusivo para ônibus, começando na BR-135 próximo ao aeroporto, 

facilitando o acesso aos municípios limítrofes da capital:Raposa, São José de 

Ribamar e Paço do Lumiar; 

 Construir e Melhorar 293 m de Pontes; 

 Conservar 10.980 m² de Prédios Públicos; 

 Conservar 32.940 m² de Logradouros Públicos; 

 Realizar dragagem de aprofundamento (berços 103, 102, 101 e 100), canal 

de acesso e baía de evolução. Manutenção e aumento de produtividade 

(navios de maior porte);  

 Construir  novos berços e píeres para aumento da capacidade de 

movimentação de cargas; 

 Construir o Berço 108 e ampliar de 30% na capacidade de movimentação de 

granéis líquidos no Porto do Itaqui; 

 Construir o Terminal de Pellets e Celulose ampliando a capacidade de 

movimentação de granéis sólidos e carga geral. 

 

3 - Dinamizar o Setor Agropecuário com a Expansão da Capacidade de 
Produção de Alimentos 

 

 Beneficiar 100.000 produtores com apoio a estruturação expansão e 

fortalecimento das cadeias produtivas e arranjos produtivos do setor 

agropecuários; 

 Apoiar a implantação de 50 empreendimentos agrossustentáveis por meio da 

utilização de práticas conservacionistas; 

 Elaborar e divulgar 30 relatórios sistematizados com informações do setor 

agropecuário do Maranhão; 

 Realizar 38.000 ações de vigilância e fiscalizações em propriedade de risco, 

visando o atendimento a suspeitas de enfermidades vesiculares e 

comercializações de vacinas contra febre aftosa; 

 Realizar 27.894 ações de vigilância sanitária, tais como: vacinação contra 

raiva dos herbívoros na baixada maranhense Alto Turi; sacrifício sanitário por 

Anemia Infecciosa Equina – AIE; monitoramento de sítios de aves migratórias 

no litoral maranhense e  cadastramento de estabelecimentos avícolas; 
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 Realizar 190.000 fiscalizações de transito de animais, produtos e subprodutos 

nas barreiras zoofitossanitárias; blitz moveis; emissão da guia de trânsito 

animal  em eventos agropecuários; 

 Realizar 2.500 fiscalizações em estabelecimentos que comercializam, 

armazenam e prestam serviços de aplicação de agrotóxicos, das propriedades 

rurais que os utilizam; 

 Realizar 13.500 fiscalizações de cargas vegetais, seus produtos e subprodutos, 

materiais de condicionamento e material de propagação vegetal; 

 Fiscalizar 850 estabelecimentos registrados no SIE/MA, registro de novos 

estabelecimentos, combate a produção ilegalidade de produtos de origem 

animal e coletas e envio de amostra para laboratórios; 

 Realizar palestras educativas, capacitações técnicas e administrativas, dia de 

campo, projeto fazendo educação beneficiando 27.000 pessoas; 

 Fiscalizar registro e cadastramento de estabelecimentos de sementes e de 

viveiros de mudas; coletas de amostras fiscais e de sementes, levantamento 

fitossanitário e fiscalização do comercio ambulante de mudas em 600 

unidades. 
 

4 - Desenvolver a Capacidade de Geração, Absorção, Difusão Científica, 

Tecnológica e de Inovação 

 Promover e divulgar 33 eventos, sendo 13 de natureza científico e sócio-

cultural e 20 regionais na produção científica e tecnológica e acadêmico;  

 Implantar e desenvolver 03 serviços em Ciência e Tecnologia e Inovação - 

C.T&I; 

 Desenvolver e fomentar 705 auxílios a pesquisas Científicos e Tecnológicos; 

 Conceder 10.200 bolsas para apoio ao desenvolvimento da pesquisa e 

inovação na formação de pesquisadores;  

 Promover a Difusão e Inclusão social em Ciência e Tecnologia de Inovação - 

CT&I beneficiando 12.000 pessoas; 

 Implantar  4 novos cursos e Unidades de Ensino; 

 Formar 23.000 profissionais de nível Superior e Implantar 2 cursos de 

graduação na modalidade à distância; 

 Realizar cursos de Pós-graduação contemplando 1.600 profissionais. 
 

5 - Promover a Qualificação profissional elevando a produtividade do 

trabalhador e sua inserção no Mercado 

 Promover a qualificação e aperfeiçoamento de profissionais do setor turístico, 

através de 40 oficinas e/ou mini cursos nos 10 pólos turísticos do Estado;  

 Realizar a formação técnica - profissional de 100.300 pessoas e viabilizar sua 

inserção no mercado de trabalho; 

 Realizar a inserção de 3.000 jovens e adultos no mercado de trabalho, através 

de Estágio Viva Primeiro Emprego qualificado pelo Maranhão Profissional; 

 Realizar formação de recursos humanos em trabalho de desenvolvimento 

Científico através de 10.200 bolsas; 
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 Promover a intermediação de 155.342 trabalhadores assistidos para inclusão 

no mercado de trabalho; 

 Qualificar 1.646 trabalhadores objetivando aumentar a empregabilidade, 

reduzir o desemprego e o subemprego, combater à pobreza e as 

desigualdades sociais, promovendo qualificação profissional compatível com o 

mercado, melhorando a qualidade do setor produtivo, com foco para a  

população economicamente ativa com maior vulnerabilidade; 

 Fomentar e desenvolver 350 empreendimentos econômicos solidários; 

 Orientar 250 micro/pequenos empreendedores; 

 Estruturar e fortalecer cursos profissionalizantes nos Centros Familiares e nos 

Centros de Formação por Alternância e apoiar o Empreendedorismo dos 

Jovens Rurais. 
 

6 - Assegurar a Implantação dos Processos de Preservação e Conservação 

Ambiental 

 Expedir 4.000 documentos de Licenciamento Ambiental para gestão e 

controle ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais; 

 Realizar 110 medições de Monitoramento Ambiental em todo o Estado do 

Maranhão; 

 Realizar 2.500 ações de fiscalização de atividades potencial e efetivamente 

poluidoras e utilizadoras de recursos naturais no Estado; 

 Elaborar e implantar 01 Zoneamento Ambiental no Estado do Maranhão; 

 Implantar 03 instrumentos de Gestão beneficiando 13 de Unidades de 

Conservação do Estado; 

 Implementar 3.220 procedimentos para uso sustentável e racional dos 

recursos florestais como forma de prevenir e controlar o desmatamento, as 

queimadas e os demais usos nocivos dos ecossistemas do Maranhão; 

 Expedir 730 documentos de autorização e controle para gestão dos recursos 

hídricos, a fim de garantir o uso múltiplo da água em qualidade e quantidade 

suficiente para toda a população do Estado; 

 Realizar 14 eventos de Educação Ambiental para capacitar /sensibilizar 960 

pessoas no Estado do Maranhão; 

 Realizar 12 eventos para sensibilizar 480 pessoas com a finalidade de 

promover a Gestão Ambiental Compartilhada; 

 Implementar o Gerenciamento Costeiro – GERCO no Estado do Maranhão 

com a realização de 50 ações de coletas e análises laboratoriais  e emissão 

de laudos semanais qualitativos sobre balneabilidade das praias; 

 Implantar o Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos; 

 Implantar o Plano Estadual de Mudanças Climáticas e o Plano Emergencial 

para Enchentes e Enxurradas; 

 Implantar 3 Programas  para implementação do Plano Estadual de  Incentivos 

a Práticas Sustentáveis; 

 Estruturar e implantar o Sistema de Licenciamento Ambiental - SIGA como 

forma de agilizar o processo de consulta e controle do licenciamento 

ambiental. 
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Prioridades Setoriais da área social estão alinhadas nas seguintes diretrizes: 

1 - Universalizar os Serviços da Saúde com Qualidade e Humanização no 

Atendimento 

 Apoiar municípios para redução da taxa de mortalidade infantil de 

24,67/1000 nascidos vivos para 23,44 em 2013; 

 Realizar 54.077 mamografias bilaterais em mulheres de 50 a 59 anos; 

 Realizar 280.000 exames citopatológicos de 25 a 64 anos em 2013; 

 Reduzir em 2% a taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura 

fêmur nos municípios acima de 100 mil habitantes; 

 Ampliar em 120 o número de equipes ESF, passando de 1.755 para 1.825 e 

ampliar o número de Agentes Comunitários de Saúde - ACS, passando de 

15.494 para 16.044 em 2013, nas 19 regiões de Saúde, incluindo áreas de 

população ribeirinhas, quilombolas, indígenas, assentadas e encarceradas;  

 Implantar o Programa Saúde na Escola em 30 municípios passando de 187 

para 217 municípios, nas 19 Regiões de Saúde em 2013;  

 Reduzir a taxa de incidência de casos novos de tuberculose pulmonar 

bacilífera passando de 15 casos/100.000 para 15 casos em 2013; 

 Reduzir a taxa de incidência da hanseníase de 56 para 52 casos/100.000 

habitantes em 2013; 

 Elevar a taxa de cura de casos novos confirmados de leishmaniose visceral de 

55% em 2011 para 75% até o final de 2013; 

 Reduzir em 18% o número absoluto de óbitos por dengue em 2013; 

 Ampliar a cobertura do SAMU  para 70% em 2013, priorizando as Regiões de 

Saúde de Chapadinha, Itapecuru Mirim, Rosário, Pedreiras, Viana e Santa 

Inês; 

 Implantar 45 salas de estabilização nas 19 Regiões de Saúde do Estado 

conforme as Diretrizes da Política de Atenção às Urgências; 

 Reformar e ampliar as seguintes unidades assistenciais: Hospital Carlos 

Macieira e Presidente Vargas; Hospital Regional de Coroatá; Hospitais 

Regionais de Timon e Imperatriz, Maternidade Marly Sarney, em São Luís; 

 Construir e instalar 09 Hospitais com oferta de 720 leitos, sendo 06 Regionais 

com 100 leitos contemplando os municípios de Imperatriz, Caxias, Santa Inês, 

Pinheiro, Chapadinha e Açailândia e 02 com 50 leitos beneficiando os 

municípios de Rosário e Viana e 01 de 20 leitos em Governador Nunes Freire; 

 Adquirir equipamentos para o Hospital Regional de Balsas e PAM Diamante, 

em São Luís. 

 
2 - Universalizar o acesso aos Serviços de Saneamento Básico:  

 Elaborar projetos de melhoria, ampliação e implantação de sistemas de 

abastecimento de água e esgoto com recursos do PAC 2 e Ministério das 

Cidades: Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Imperatriz, Santa Inês, 

5.2 - Área Social 
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Projeto de Concepção da Produção da Grande São Luís, Bacabeira e 

Chapadinha;   

 Concluir e Melhorar de sistemas de abastecimento com recursos do PAC 2 e 

Ministério das Cidades com contrapartida do governo do Estado: 

Remanejamento da Adutora do Italuís — trecho do campo de Perizes; 

Davinopólis; Presidente Dutra; Senador La Roque; Governador Archer; Aldeias 

Altas; Barão de Grajaú, Matinha; Bacuri e Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário em Itapecuru Mirim;  

 Instalar e gerenciar 135 mil hidrômetros para micromedição em São Luís; 

 Garantir o tratamento de 200 unidades de resíduos sólidos urbanos; gerenciar 

estações de tratamento; elaborar projetos de obras de drenagem. 
 

3 - Erradicar o Analfabetismo 

 Alfabetizar 200.000 pessoas de 15 anos ou mais e 65.000 alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental. 
 

4 - Garantir a Qualidade do Ensino e Incentivar as Atividades de Esporte 

 Construir 17 quadras escolares cobertas com vestiário (PAC II) e mais 02 pelo 

BNDES; 

 Reformar 26 quadras escolares pequenas e grandes; 

 Adquirir equipamentos de informática e mobílias para 159 unidades 

escolares, sendo: 26 centros de ensino integral e 149 escolas de ensino 

regular;  

 Adquirir os seguintes equipamentos: 3.000 lousas digitais para 256 escolas; 

500 kits para interligação das escolas e faróis da educação, beneficiando 63 

municípios e 5.000 tablet’s para serem utilizados pelos professores;  

 Adquirir equipamentos de informática para as 27 escolas construídas; para 

todos os faróis da educação; para superintendência de informática – SEDUC e 

para as 06 escolas de educação especial exclusivo; 

 Adquirir mobílias e equipamentos para as 97 novas escolas (indígena, 

quilombola e regular) e 170 escolas reformadas e ampliadas; 

 Construir de 16 centros de ensino integral; 27 escolas de ensino regular; 02 

escolas do PAR; 68 escolas indígenas; 02 escolas quilombolas e reformar 99 

escolas; 

 Construir 01 poço artesiano na escola CEFM Paulo Cordeiro Filho; 

 Implantar e implementar o ensino médio por mediação tecnológica para 

atender comunidades isoladas; 

 Reformar e ampliar 77 faróis da educação e 143 escolas; 

 Apoiar e desenvolver a gestão educacional de 890 escolas; 

 Corrigir a distorção idade-série com programas de correção de fluxo, 

beneficiando 43.000 alunos; 

 Desenvolver práticas pedagógicas e avaliativas, beneficiando 400 escolas; 

 Contemplar 60.000 alunos da rede de ensino; 

 Ampliar a cobertura na área de esporte e lazer para 60 municípios 

maranhenses; 
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 Realizar integralmente a manutenção de 19 espaços esportivos; 

 Atender 50.000 pessoas com atividades de lazer comunitário. 

5 - Fomentar a Diversidade Artística e Preservar o Patrimônio Cultural 

 Implementar a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o Fundo Estadual de 

Desenvolvimento da Cultura Maranhense; 

 Apoiar 35 projetos para realização de eventos de grande porte, tais como: 

Carnaval, Divino e São João e outras que compõe o calendário cultural do 

Estado; 

 Recuperar os imóveis tombados pelo patrimônio histórico federal em São Luís 

através do PAC das cidades históricas; 

 Incentivar e apoiar as Prefeituras e Câmaras na criação de sistemas 

municipais de cultura; 

 Realizar o Mapeamento Cultural do Estado do Maranhão. 
 

6 -  Erradicação da Pobreza e Reduzir as Desigualdades Sociais 
 

 Iniciar o Projeto PAC 2 com a construção de 2.700 unidades habitacionais 

para a redução do déficit habitacional e melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos; 

 Construir e implementar Restaurantes Populares e cozinhas comunitárias; 

 Construir cisternas para consumo humano e produção de alimentos e açudes 

para produção de alimentos; 

 Capacitar Gestores e Usuários da Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional; 

 Estruturar e Implantar Feiras Populares; 

 Apoiar sistema produtivo de pequenos e médios animais e produto e serviço 

da biodiversidade; 

 Implantar projetos produtivos: Hortifruticultura Irrigada; Quintal Produtivo e 

Agroindustria; 

 Fomentar Tecnologias Sociais e Produtivas e Agricultura Urbana e Periurbana; 

 Construir Açude de Produção e Barragem;  

  Apoiar a produção e processamento de semente em unidades familiares e o 

fortalecimento das Cadeias Produtivas Urbana; 

  Construir e Implantar Unidade de Recebimento e Distribuição de Alimentos da 

Agricultura Familiar comercializado pelo PAA e PNAE; 

  Realizar ações fundiárias, tais como: assentamento em 13 Regiões de 

Planejamento do Estado; Distribuição Título de Domínio de Terra em 16 

Regiões de Planejamento do Estado e regularização fundiária de áreas 

quilombolas. 
 

7 - Assegurar o Acesso aos Serviços de Assistência Social e Igualdade de 

Direitos 
 

 Transferir 100% dos valores aportados para cofinanciamento de benefícios 

eventuais e regionalização de CRAS a 120 novos municípios maranhenses 

beneficiando 7.386 famílias/indivíduo; 

 Capacitar 2.250 trabalhadores e gestores municipais; 
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 Reformar e adequar as Unidades de Serviços Socioassistenciais de Proteção 

Especial de Alta Complexidade qualificando e ampliando o atendimento a 

idosos e crianças em situação de vulnerabilidade extrema; 

 Construir a Unidade de execução de medida socioeducativa privativa de 

liberdade em Imperatriz garantindo um atendimento regionalizado na Região 

Tocantina; 

 Reformar, ampliar e adequar as 5 unidades de atendimento socioeducativo da 

capital ofertando serviços humanizados a 1.582 adolescentes; 

 Construir Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; 

 Fortalecer a Política Estadual para Mulheres:Instituir Comitê de 

Monitoramento,Avaliar e atualizar o Plano Estadual e Sistemas 

Municipais;Grupos Organizados ou não de mulheres para enfrentar todas as 

formas de violência e discriminação contra a mulher; 

 Realizar 44.000 atendimentos voltados ao direito do consumidor;  

 Implantar 2 Unidades Fixas de atendimento em Viana e Bacabal, ampliando o 

universo de atendimentos a documentação civil básica a 2.525.682 pessoas e 

Serviço de Registro Civil de Nascimento on line, em 3 Unidades Fixas 

agilizando os serviços de emissão de RCN; 

 Ampliar as áreas de atuação do Centro de Fomento para os municípios de 

Palmeirândia e Bacurituba; 

 Articular a criação legal do Comitê Estadual para Prevenção e Combate à 

Tortura do Maranhão e do Mecanismo Preventivo à Tortura, que serão 

responsáveis pela articulação e implementação do I e II Plano Estadual de 

Ações Integradas para Erradicação da Tortura; 

 Implantar o Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos 

Humanos, em parceria com a Secretaria Nacional da Presidência da 

República; 

 Sensibilizar e articular os gestores municipais dos 217 municípios a aderirem 

ao Plano Nacional Viver Sem Limite ampliando as possibilidades de inclusão 

social das milhares de pessoas maranhenses com deficiências que não 

recebem nenhum tipo de assistência; 

 Instituir legalmente o Programa Estadual Maranhão Sem Homofobia; 

Fortalecer a Política Estadual para mulheres: Instituir Comitê de 

Monitoramento, avaliar e atualizar o Plano Estadual e Sistemas Municipais; 

grupos organizados ou não de mulheres para enfrentar todas as formas de 

violência e discriminação contra a mulher e Intermediação da inclusão social 

de mulheres em situação de vulnerabilidade; 

 Executar o Fortalecimento da Política de Promoção da Igualdade Racial, 

celebrado entre o Governo do Estado, através da Casa Civil e a SEPPIR, que 

atenderá aos 72 municípios que aderiram ao Fórum Intergovernamental de 

Promoção de Igualdade Racial/FIPIR; 

 Instituir legalmente o Programa Estadual Maranhão sem Homofobia; 

 Executar o Projeto “I Feira de Cultura Afro-brasileira” financiado pela 

Fundação Cultural Palmares e Governo do Estado, Cooperação técnica com 

os órgãos federais, estaduais, municipais e a sociedade civil organizada. 
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8 - Reestruturação do Sistema de Segurança Pública e Redução do Índice de 

Criminalidade e Violência 

 Ampliar e interiorizar 12 Unidades de Segurança Comunitária – USC na 

capital e interior do Estado; 

 Ampliar a infraestrutura do sistema de videomonitoramento com a instalação 

de mais 100 câmeras em pontos estratégicos no Estado; 

 Realizar Curso de Formação em Segurança Pública para 2.379, sendo: 2.000 

policiais militares, 150 bombeiros militares e 229 policiais civis;  

 Modernizar, melhorar e adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros 

Militar; 

 Construir o complexo da polícia técnico-científica em São Luís; 

 Reformar e ampliar a Academia Integrada de Segurança Pública-AISP; 

 Reformar 08 Delegacias Regionais nos Municípios de Santa Inês, Zé Doca, 

Bacabal, Açailândia, Pinheiro, Rosário, Presidente Dutra e Barra do Corda; 

 Implantar o Quartel do Corpo de Bombeiros Militar Operacional em Timon; 

 Modernizar os serviços de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e 

ampliar a Frota das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros; 

 Modernizar, melhorar e fortalecer a Interiorização da Polícia Militar; 

 Concluir as obras das sedes das Ciretrans de Balsas, Chapadinha e Imperatriz; 

 Melhorar a sinalização das vias estaduais e municipais em todo o Estado; 

 Concluir as obras dos Estabelecimentos Penais para capacidade de 510 vagas, 

sendo: 110 Chapadinha; 220 Penitenciária de Imperatriz; 100 Rosário; 80 

Centro de Triagem de Pedrinhas; 

 Construir Estabelecimentos Penais com 840 vagas abrangendo os seguintes 

municípios: Pinheiro, Bacabal, Pedreiras, São Luís, Balsas e Timon.  

 
 

 

 

As prioridades setoriais da Área de Desenvolvimento Institucional  

estão  alinhadas a seguinte Diretriz: 

 

1 – Modernizar a Gestão Pública 

 

 Concluir a Implantação do Sistema de Gestão da Região Metropolitana de 

São Luís e Sudoeste Maranhense; 

  Reformar e adequar instalações do Palácio dos Leões; 

  Acompanhar e monitorar as ações do Programa Brasil Quilombola, para 

atender aproximadamente 300 comunidades nas regiões da Baixada 

Maranhense, Litoral Ocidental, Pericumã e Lagos, em parceria com as 

Secretarias Estaduais  e Prefeituras Municipais; 

 Realizar 2 Fóruns, sendo 01 Estadual de  Juventude em São Luís e 01 de 

Gestores de Juventude com previsão de participação de 1.300 jovens de 15 a 

29 anos com a eleição CEJOVEM  e o II Fórum de Gestores de 

Juventude,contando com 300 participantes entre conselheiros e gestores , e 

5.3 - Área de Desenvolvimento Institucional 
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organizações da juventude do Maranhão;Semana Global do Voluntário 

Jovem; 

 Realizar o acompanhamento e andamento de 500 convênios com prefeituras 

de organizações sem fins lucrativos e atividades legislativas; 

 Atender 650 demandas, solicitadas pelos Senadores, Deputados Federais, 

Deputados Estaduais, Vereadores, Prefeitos e lideranças políticas; 

 Levantar “in loco” dados e informações políticas em 150 municípios e 200 

pesquisas de avaliação políticas das Prefeitas e dos Prefeitos; 

 Organizar e participar de 20 eventos, entre encontros, painéis e palestras com 

prefeito e vereadores; 

 Produzir o Índice de Desenvolvimento Municipal/2011;  

 Produzir Análise de Conjuntura Econômica com informações sobre o 

desenvolvimento dos diversos setores e atividades que compõem a economia 

Maranhense com publicação semestral; 

 Produzir o Anuário Estatístico do Maranhão/2010; 

 Produzir e divulgar o PIB do Estado do Maranhão e dos Municípios - Série 

(2007- 2011);  

 Calcular a Cesta Básica - São Luís – MA. Acompanhar mensalmente a 

evolução de preço dos doze itens que compõe a cesta, segundo o Decreto Lei 

399/38 e o IPC – Índice de Preço ao Consumidor de São Luís; 

 Implantar Sistema Web para visualização dos indicadores do Plano Plurianual; 

  Definir Indicadores Ambientais das Bacias Hidrográficas Maranhenses. 

(Regiões: Lençóis Maranhenses e Alto Munim);  

 Remodelar e implantar Banco de Dados visando atender as necessidades dos 

Órgãos de Planejamento do Estado e dos Municípios;  

 Viabilizar a implementação Programa Viva Maranhão; 

 Elaborar  novos relatórios de controle da Receita e Despesas do Estado;  

 Viabilizar os projetos do Fundo de Desenvolvimento Regional - FRD: 

organização de metodologia/rotinas de trabalho para os novos convênios; 

 Realizar a migração do Sistema operacional do equipamento IBM z10; 

 Definir e contratar os produtos que irão substituir os sistemas SIAFEM, 

SIAGEM, SIPLAN; 

 Melhorar o desenvolvimento WEB: Contratação de profissional Web Designer; 

Adoção do framework Zendi; definir a Política de hospedagem de sites; 

automação Procedimento DIARIO OFICIAL e criação de Blog Corporativo da 

SEATI; 

 Executar Projetos Infraestrutura e Segurança e desenvolver  Software; 

 Concluir do Macrozoneamento Ecológico e Econômico na escala de 1/1.000. 

000; 

 Elaborar o Zoneamento Ecológico Econômico na escala1/250.000; 

 Capacitar  30 servidores em Planejamento e Orçamento; 

 Implementar a Virtualização de 05 Macroprocessos, tais como: Aquisições, 

Diárias e Passagens, Aposentadoria, Alteração Orçamentária e Aluguel de 

Imóveis; 
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 Realizar o recadastramento de aproximadamente 120.000 servidores entre 

ativos e inativos e pensionistas, possibilitando maior eficiência dos processos 

de gestão de pessoas e concessão de benefícios previdenciários; 

 Ampliar o Centro Administrativo do Estado por meio de realização de 

concurso para o projeto arquitetônico, assim como ampliação de 465 vagas 

do estacionamento totalizando 960  veículos; 

 Realizar concurso público em para preencher 3.444 vagas contemplando 

policiais militares, bombeiros, cargos administrativos, auditor fiscal, agente 

penitenciário e o DETRAN; 

 Realizar 27 treinamentos sobre o Código de Licitação e Contratos 

contemplando todo o Sistema Integrado de Licitações com a participação  

servidores; 

 Instalar a Intranet para realizar o controle do andamento de processos 

recebidos pela Comissão bem como interligar as Comissões Setoriais de 

Licitações para consultas e acompanhamentos de processos; 

 Utilizar, preferencialmente a modalidade pregão eletrônico; 

 Definir e implantar modelo de previsão e análise de potencial de arrecadação, 

rever a legislação tributária e definir modelo unificado de atendimento ao 

contribuinte; 

 Aperfeiçoar o modelo de fiscalização eletrônica de mercadorias em trânsito; 

 Padronizar, simplificar e otimizar todos os processos de cobrança e a 

realização das ações correspondentes; 

 Criar e estruturar a Escola de Administração Fazendária; 

 Definir e implantar modelo de fiscalização da produção agrícola; 

 Elaborar 150 relatórios de auditoria de fiscalização e avaliação do Controle 

Interno; 

 Investigar 24 denúncias de Atos de Improbidade; 

 Construir a sede da PGE; 

 Capacitar 770 servidores do Estado; 

 Realizar 7.500 Defesas Judiciais do Estado; 

 Realizar 4.000 Representações do Estado; 

 Divulgar 60 eventos de ações governamentais, contemplando as áreas: Social 

a exemplo da cultura, segurança, saúde, educação, esportes, direitos, 

humanos: Econômica e Infraestrutura e o Desenvolvimento Institucional; 

 Realizar 45 campanhas de utilidade pública e viabilizar a comunicação 

regionalizada com implementação de Núcleos de Comunicação com o projeto 

Viva Comunicação e TV Corporativa;  

 Garantir a integração entre o Estado e 20 municípios na elaboração de 

políticas de habitação e desenvolvimento urbano com a participação da 

sociedade civil, em conformidade com o estatuto das cidades. 
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