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Guia de Leitura 
 

Esta primeira seção tem o objetivo de resgatar alguns conceitos 

importantes e necessários para a leitura deste documento, visando 

facilitar sua compreensão, ampliar a transparência das informações 

contidas e potencializar sua utilização pela sociedade para o controle 

social, particularmente nesta etapa de avaliação das iniciativas 

empreendidas pela gestão estadual no período de 2016 a 2019.  

A elaboração do Guia de Leitura está em consonância com o 

disposto no Art. 19 da Lei nº 11.204 de 31 de dezembro de 2019, 

componente normativo inovador que assegura maior acessibilidade às 

iniciativas relacionadas ao Plano Plurianual, entendendo a transparência 

como um dever do Estado e um direito ao cidadão. 

 
Os gráficos 

A utilização de gráficos possibilita a apresentação de informações 

e correlações entre dados de modo resumido e visual, sendo empregado 

ao longo de todo o documento do Relatório de Avaliação do PPA 2016-

2019. Todavia, apesar de úteis, a leitura de um gráfico pode não ser tão 

simples, levando a conclusões incorretas da informação apresentada.  

Segundo o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), 

apenas um em cada dez brasileiros é considerado proficiente e apto a 

analisar gráficos de duas variáveis. Vejamos o caso de um gráfico de 

colunas apresentado por esta mesma pesquisa, realizada em 2018, que 

mostra o nível de escolaridade por grupos de alfabetismo no Brasil: 

 

 

 

Gráfico 01. Nível de escolaridade por grupos de alfabetismo – Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inaf, 2018. Adaptado. 

Conforme a legenda abaixo do gráfico, as barras de cor laranja 

representam a porcentagem da população analfabeta funcional, 

enquanto as barras verdes representam a porcentagem da população 

funcionalmente alfabetizada.  

Cada uma das cinco categorias na parte inferior do gráfico (eixo 

horizontal) representa um nível de escolarização estabelecido pela 

pesquisa. Na primeira categoria, que representa a população sem 

nenhuma escolarização, a barra laranja demonstra que 99% desta 

população é analfabeta funcional, enquanto a barra verde informa que 

apenas 1% é funcionalmente alfabetizada.  
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Observa-se que a porcentagem da população analfabeta 

funcional vai diminuindo de acordo com o aumento da escolaridade, 

enquanto a porcentagem da população funcionalmente alfabetizada vai 

aumentando. Portanto, conseguimos estabelecer uma correlação entre o 

nível de alfabetização e o aumento da escolaridade. É esta leitura mais 

ampla dos dados que se faz necessária durante a leitura deste 

documento. 

Além do gráfico de barras, o gráfico de linha também é utilizado 

no documento, geralmente para demonstrar o comportamento de um 

fenômeno no decorrer do tempo. Vejamos um exemplo: 

Gráfico 2. Expectativa de vida ao nascer – Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2018. Adaptado. 

No exemplo acima, o gráfico mostra a expectativa de vida ao 

nascer no Brasil, que é calculada pelo número aproximado de anos que 

um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver, se mantidas as 

mesmas condições desde o seu nascimento. Cada um dos pontos 

assinalados no gráfico corresponde ao cruzamento de duas informações: 

a expectativa de vida ao nascer e o ano de referência. São apresentados 

os dados de 1980, 1991, 2000, 2010 e 2017, sendo possível verificar o 

comportamento deste dado no decorrer das décadas – no caso, o 

aumento crescente na expectativa de vida. 

 

As tabelas 

 A utilização de tabelas permite organizar dados em uma 

estrutura formada por linhas (horizontais) e colunas (verticais), em que a 

informação localizada no cruzamento das duas corresponde ao 

relacionamento direto delas. É possível também fazer uma análise 

comparativa entre os diferentes dados dispostos na tabela. 

 A seguir, temos uma tabela que relaciona os cinco estados 

brasileiros mais populosos em termos quantitativos: 

Tabela 1. População dos cinco estados mais populosos do Brasil. 

Estado População 
% da população total 

do Brasil 

São Paulo 45.919.049 21,9% 

Minas Gerais 21.168.791 10,1% 

Rio de Janeiro 17.264.943 8,2% 

Bahia 14.873.064 7,1% 

Rio Grande do Sul 11.433.957 5,4% 

Fonte: IBGE, 2019. Adaptado. 

Assumindo como referência a primeira coluna “Estado”, é 

possível afirmar que a população de São Paulo é de 45.919.049 pessoas, 

representando 21,9% da população total do Brasil. Minas Gerais situa-se 

em 2º lugar, com 21.168.791 pessoas e representando 10,1% da 
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população brasileira. É possível afirmar também que Minas Gerais possui 

cerca de metade da população de São Paulo que, por sua vez, possui uma 

população cerca de quatro vezes maior do que o Rio Grande do Sul. 

Dito isto, avancemos com a leitura da introdução e da 

metodologia de construção do Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019 

no Estado do Maranhão. 

Boa Leitura! 

 

  
 

11



Apresentação 
 

Em atendimento ao que dispõe o Parágrafo Único do art. 12 da 

Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015, que institui o Plano Plurianual 

(PPA) 2016-2019, o Governo do Estado do Maranhão apresenta à 

Assembleia Legislativa e à sociedade maranhense o Relatório Anual de 

Avaliação dos Programas do Plano Plurianual 2016-2019. 

O processo de avaliação é uma importante etapa do ciclo das 

políticas públicas, uma vez que sua realização propicia aos gestores 

subsídios técnicos e estratégicos para o aperfeiçoamento contínuo das 

ações governamentais, com foco especial na busca pela eficiência do 

gasto público e na efetividade decorrente dos bens e serviços públicos 

ofertados à sociedade. 

 O processo avaliativo também é imprescindível para fomentar a 

transparência e a prestação de contas aos diversos segmentos da 

sociedade, oferecendo-os insumos para qualificar o controle social - a 

partir de um conjunto de informações minuciosas sobre o desempenho 

das iniciativas que impactam as condições de vida da população 

maranhense. 

Considerando que o exercício de 2019 representa o fechamento 

do quadriênio do PPA 2016-2019, esta avaliação assume um caráter 

especial. Traz uma visão ampliada dos quatro exercícios, ao invés da 

abordagem tradicional focada exclusivamente em torno do exercício 

anterior (2019). Desta forma, a análise, os resultados e as conclusões 

obtidas traduzem a performance agregada dos programas.  

 

 

 

 

Convém ressaltar os esforços importantes realizados neste 

quadriênio pela Sistema de Planejamento do Estado no que concerne à 

melhoria dos processos de formulação, implementação, avaliação e 

revisão das políticas públicas. 

Essas ações de aprimoramento têm se traduzido na 

modernização e integração dos instrumentos de planejamento e 

orçamento, bem como no estímulo às inovações metodológicas atinentes 

ao monitoramento junto aos órgãos estaduais e processos avaliativos 

mais consistentes, confiáveis e tempestivos. 

Nessa esteira, o Manual de Critérios para a Elaboração das 

Políticas Públicas elaborado e disponibilizado, em 2019, pela Secretaria 

de Estado do Planejamento e Orçamento do Maranhão – SEPLAN,  

representa um robusto documento voltado aos gestores e técnicos dos 

órgãos estaduais para guia-los durante os processos de formulação, 

execução e aprimoramento das políticas públicas, incorporando um 

conjunto de ferramentas e conceitos advindos das boas práticas 

internacionais e nacionais para este fim. 

O Manual foi intensamente utilizado na última Avaliação do PPA 

2016-2019, exercício 2018, com o objetivo de ampliar a reflexão em torno 

dos atributos dos programas existentes e obter lições para subsidiar a 

construção do Plano Plurianual 2020-2023.  

Além do Manual, outros importantes e inovadores aspectos 

foram introduzidos ao PPA 2020-2023 em relação às edições anteriores, a 

exemplo do maior realismo fiscal; consistente base estratégica; ampliação 
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do número de audiências públicas e customização do novo Sistema 

Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/MA, os quais 

ampliaram sobremaneira as possibilidades do ciclo de elaboração, 

monitoramento, avaliação e revisão dos programas governamentais. 

Tais aperfeiçoamentos, bem como a previsão institucionalizada 

de definição de novas orientações técnicas e metodologia para o 

aperfeiçoamento do processo de monitoramento e avaliação do Plano 

Plurianual, trarão mudanças substanciais para as edições vindouras deste 

documento.  

Não obstante esta avaliação ser elaborada neste contexto de 

transição, a sua estrutura traz importantes avanços. Além desta 

apresentação, aborda-se a Metodologia escolhida, que traz, dentre 

outros aspectos, uma avaliação direta do gestor responsável pelo 

Programa. Em seguida, é apresentado o Anexo de Programas com as 

avaliações individuais, organizados por eixo de governo e políticas 

públicas afins. O Anexo de Programas traz como novidade a interlocução 

direta com indicadores socioeconômicos relacionados à temática de cada 

política e eixo. Outra importante mudança diz respeito à introdução de 

dois Cadernos Especiais, que tratam sobre o Orçamento Participativo e o 

Plano Mais IDH. As Considerações Finais, por sua vez, traçam uma breve 

análise dos destaques apurados por eixo de governo, apresentando uma 

importante interface com o PPA 2020-2023 e as lições aprendidas no 

último ciclo. 
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Metodologia 
 

CONCEITOS E BASE LEGAL 

A avaliação é um instrumento que se integra ao conjunto de 

ferramentas do modelo de gestão voltada para resultados. Mais do que 

apenas assegurar a conformidade legal de procedimentos ou medir a 

capacidade de implementação dos programas de governo, a avaliação 

correlaciona-se com as diversas etapas do ciclo do planejamento, pelo 

qual, se deve entender os processos de elaboração, execução, 

monitoramento e revisão. 

Consiste em um instrumento essencial para apuração do 

desempenho dos programas de governo, sua eficiência, eficácia, 

mediante a análise das metas físicas, financeiras e acompanhamentos 

externos. Assim, torna-se possível perceber a conformidade entre o 

planejado e o executado, bem como, a qualidade das despesas públicas. 

Avaliar os resultados dos programas governamentais quanto à 

eficiência e eficácia tem amparo legal nos incisos I e II do art. 74 da 

Constituição Federal de 1988, e nos incisos I e II do art. 53 da Carta 

Estadual, também de 1988. Esses dois artigos determinam que os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão manter, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:  

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e do 

Estado, respectivamente e;  

 

 

 

 

 

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à 

eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades das administrações federal e estadual.  

Complementarmente, o artigo 50, § 3º, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal disciplina que a administração pública deverá 

manter um sistema de custos e resultado que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.  

Ademais, para a realização desta avaliação, fez-se necessário 

considerar os principais atributos citados na Lei 10.375/2015, que 

instituiu o PPA 2016- 2019, considerando em seu art. 1º, § 1°:  

I - Diretrizes: são as proposições e orientações norteadoras da ação de 

governo;  

II - Objetivos: são os resultados que se pretende alcançar com a 

realização das ações governamentais;  

III - Metas: são as especificações e as quantificações físicas dos objetivos 

estabelecidos;  

IV - Programa: é o instrumento de organização da ação concretização dos 

objetivos pretendidos, mensurado por indicadores estabelecidos no Plano 

Plurianual, o qual se subdivide em:  

14



a) Programa Finalístico: do qual resultam bens ou serviços 

ofertados à sociedade pela administração pública estadual, que 

concorre diretamente para a expansão ou aperfeiçoamento das 

ações governamentais;  

b) Programa de Serviço ao Estado: do qual resultam bens ou 

serviços ofertados diretamente ao Estado; 

c) Programa de Gestão de Política Pública: destinado ao 

planejamento e à formulação de políticas setoriais, à 

coordenação, à avaliação e ao controle dos demais programas 

sob a responsabilidade de determinado órgão;  

d) Programa de Apoio Administrativo: que contempla as despesas 

de natureza tipicamente administrativa, que contribuem para a 

consecução dos objetivos dos outros programas.  

V - Indicador: é a medida, geralmente quantitativa, usada para ilustrar e 

comunicar um conjunto de fenômenos complexos de forma simples, com 

razoável grau de certeza, incluindo tendências e progressos ao longo do 

tempo;  

VI - Ação: menor nível de categoria de programação, corresponde a um 

instrumento necessário para alcançar o objetivo do programa, podendo 

ser orçamentária e não orçamentária e está classificada conforme a sua 

natureza, em:  

a) Atividade: quando envolver um conjunto de operações que se 

realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulte um 

produto necessário à manutenção da ação de governo;  

b) Projeto: quando envolver um conjunto de operações limitadas 

no tempo, das quais resulte um produto que concorra para 

expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;  

c) Operação especial: quando envolver despesas que não 

contribuam para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento 

das ações de governo, das quais não resulte um produto e não 

gere contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.  

Convém ressaltar que alguns Programas do tipo Apoio 

Administrativo (nº 0411, 0420, 0431, 0440 e 0499) e do tipo Reserva de 

Contingência (nº 9999) não foram contemplados, pois seus objetos não 

são o foco desta Avaliação. 

 

APURAÇÃO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

Para a avaliação de desempenho dos programas, estabeleceu-se a 

análise de sua eficiência e eficácia, princípios estes previstos nas 

Constituições Federal e Estadual, nos artigos 74 e 53, respectivamente. 

Foi empregado o cálculo dos valores das ações que os compõem e 

estabelecida uma escala de valores médios, apurados para cada princípio. 

A avaliação física e financeira, manifestada pelo princípio da 

eficiência, é realizada para cada ação do programa e medida pela relação 

do uso dos insumos (recursos orçamentários e financeiros) para obtenção 

dos seus produtos (meta física planejada e a executada). É calculada por 

meio do valor médio entre os recursos efetivamente utilizados para a 

realização de uma meta para um projeto, atividade ou programa frente a 

padrões estabelecidos. Em relação aos resultados vinculados à eficiência, 

assume-se o valor 1,0 como nível máximo (100%) de eficiência do 

programa, sendo a escala de valores adotada a seguinte: 

a) Alta Eficiência: > 1,0;  

b) Eficiência: = 1,0 (100%);  
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c) Média Eficiência: 0,99 a 0,50;  

d) Baixa Eficiência: < 0,50.  

A avaliação do produto da ação, que expressa o princípio da 

eficácia, diz respeito à análise da obtenção da quantidade dos produtos 

(bens ou serviços) em relação ao planejado, e está relacionada 

especificamente à meta física. A escala de valoração adotada para a 

Avaliação da Eficácia é: 

a) Eficácia: >= 1,0; 

b) Não Eficácia: < 1,0. 

 

ESTRUTURAÇÃO E AVANÇOS METODOLÓGICOS 

A metodologia adotada para esta Avaliação levou em 

consideração os aspectos retro mencionados e também alguns avanços 

metodológicos em relação às avaliações anteriores.  

O Anexo de Programas continua sequenciado segundo os eixos de 

governo. Porém, internamente, foram realizadas subdivisões em 

programas temáticos. É importante destacar que a avaliação de cada 

programa foi realizada pelo gestor imediato responsável por sua 

execução, conforme instruções da SEPLAN, visando refletir especialmente 

sobre a performance do programa entre os anos de 2016 a 2019 

considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos 

entregues e os resultados/impactos gerados à população. Uma vez 

realizada a avaliação, obteve-se os insumos necessários para análise 

crítica da equipe técnica da SEPLAN, cujos principais outputs encontram-

se sistematizados nas Considerações Finais deste documento avaliativo. 

O Contexto Socioeconômico do período, que em versões 

anteriores da Avaliação era apresentado em um capítulo à parte, foi 

diluído ao longo do documento, intercalado entre os programas 

temáticos, tornando-se assim, um conteúdo mais enxuto e visual. O 

objetivo foi permitir maior integração das informações e dinamismo à 

leitura do documento. Assim, é possível melhor compreensão da 

interdependência do desempenho dos programas e o 

contexto/comportamento, para o quadriênio considerado, dos principais 

indicadores socioeconômicos associados. 

Desta forma, o Anexo de Programas obedece a estrutura a seguir.  

No “Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais” abordam-se os 

seguintes blocos temáticos: 

 Educação; 

 Ciência e Tecnologia; 

 Saúde Pública e Reintegração Social; 

 Segurança; 

 Assistência Social; 

 Direitos Humanos. 

No “Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro e Modernização da Gestão 

Pública” abordam-se os seguintes blocos temáticos: 

 Finanças e Administração Pública; 

 Transparência. 

No “Eixo 3 - Desenvolvimento para Todos” abordam-se os 

seguintes blocos temáticos: 

 Agropecuária; 

 Indústria; 

 Comércio e Serviços; 
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 Trabalho e Emprego; 

 Cultura e Turismo; 

 Gestão Ambiental. 

 

Por fim, o “Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística” 

abordam-se os seguintes blocos temáticos: 

 Infraestrutura e Urbanismo; 

 Saneamento. 

 

CADERNOS ESPECIAIS 

O encerramento de ciclo de um Plano Plurianual permite e inspira 

um olhar mais estratégico no que diz respeito às iniciativas de grande 

impacto social. Considerando esta premissa, sistematizou-se, para esta 

edição em específico, duas grandes frentes de trabalho singulares deste 

governo. 

Desde 2015, de forma contínua, o Governo do Estado adota, 

como parte da metodologia do planejamento estratégico estadual, a 

realização de audiências públicas para elaboração do Plano Plurianual 

(PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária 

Anual (LOA), em um processo denominado Orçamento Participativo (OP). 

As audiências públicas são importantes espaços de participação 

popular na definição das prioridades de atuação do governo, 

evidenciando demandas locais apresentadas pela própria população 

maranhense, bem como nos aspectos legais e normativos atinentes às 

metas pactuadas pelo estado junto à população anualmente. Avaliar as 

políticas implementadas nos últimos anos passa, necessariamente, por 

considerar os impactos produzidos por essa sistemática, que se torna 

cada vez maior e mais relevante no Governo do Estado do Maranhão.  

O Caderno Especial - Orçamento Participativo remonta de forma 

ilustrativa, os objetivos do OP, sua história de implementação no estado 

e, principalmente, as principais entregas à população em diferentes áreas 

temáticas. 

O Plano Mais IDH representa outra marca deste governo, 

compreendo um tipo de meta mobilizadora na seleção e implementação 

de bens e serviços públicos focalizados na promoção de impacto social. 

Trata-se de um plano voltado para a redução da extrema pobreza, com 

promoção de justiça social e cidadania para as populações mais 

vulneráveis. É, antes de tudo, símbolo do compromisso de transformar, 

para melhor, a realidade do Maranhão e a vida dos maranhenses.  

Portanto, analogamente, o Caderno Especial - Mais IDH também 

remonta, de forma ilustrativa, a trajetória do plano no estado, seus 

objetivos, diretrizes e abrangência, bem como os principais resultados 

obtidos e entregues à população em diferentes áreas temáticas. 
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MELHORES CONDIÇÕES PARA O FOMENTO EDUCACIONAL

 A aplicação de recursos na área da educação foi acima do mínimo
constitucional em todos os anos de 2016 a 2019. Com isso, o Sistema
Educacional do Estado do Maranhão apresentou mudanças
consideráveis nos últimos 4 anos.

 A nota do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do
Ensino Médio, da rede pública estadual, saltou de 2,8 em 2013 para 3,4
em 2017. Em consequência, o Maranhão passou de 22º para o 13º lugar
no ranking nacional.

 Mais que dobrou o número de profissionais da educação contratados.
Além disso, em 2018, lideramos o ranking como o Estado com maior piso
salarial do magistério de todo o país. Enquanto o piso definido pelo MEC
correspondia a R$ 2.455, o Maranhão tinha como pagamento mínimo R$
5.751.

 A infraestrutura foi fortemente ampliada. Foi entregue um patamar
próximo a mil obras educacionais desde 2015, majoritariamente
advindas da construção, reforma e/ou adequação de escolas por meio
do Programa Escola Digna.

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: EDUCAÇÃO

Em relação aos gastos constitucionais, o Maranhão superou o mínimo fixado
em 25% da Receita Líquida de Impostos (RLI)¹ para a Educação. Só em 2019,
foram investidos cerca de R$ 536,3 milhões acima do mínimo esperado.

2,27 2,26

2,53

2,86 2,78
2,99

3,10

3,43

3,88 3,88

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2015 2016 2017 2018 2019

Gastos com Educação, em R$ Bilhões

Gastos Totais com Educação
Gastos Constitucionais com Educação

Fonte: SEPLAN/MA. 

Fonte:  INEP.

¹ Receita Líquida de Impostos: Conceito de receita que serve de base para a verificação 
do cumprimento dos valores mínimos previstos na Constituição Federal para aplicação 
de recursos para Educação e Saúde (PLOA 2018, Governo do Estado de Santa Catarina).

2,8

3,1

3,4

2,5

3,5

2013 2014 2015 2016 2017

IDEB do Estado do Maranhão (2013 - 2017)

IDEB Ensino Médio

20



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0177) - Ensino de Graduação Superior

Unidade Executora: Universidade Estadual do Maranhão

Problema: Significativa parcela da população maranhense não possui formação de nível superior, dificultando a absorção dos conhecimentos científicos e tecnológico e interferindo, negativamente na qualidade do ensino
ministrado nas escolas maranhenses.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 817.741.094,00      Atual: 587.102.963,31       Variação(%): -28,20

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Graduar profissionais em cursos de licenciatura e bacharelado de modo a melhorar o nível de empregabilidade, formando uma oferta local competitiva.

Público-Alvo: Egressos do ensino médio.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

817.741.094,00 587.102.963,31 332.224.657,93 316.225.062,97 267.642.509,32

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

17.437,00Aluno graduado 223.169.014,82unidade(2118) - Formação de
Profissionais de Nível Superior 20.543,00 0,59490.481.609,00 368.917.447,31(24201) - Universidade

Estadual do Maranhão 1,43219.034.220,490,85

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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359,00Aluno Graduado 844.681,67unidade
(2118) - FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE NÍVEL
SUPERIOR

466,00 0,0434.301.000,00 16.388.024,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

17,16735.645,670,77

24.700,00vagas ofertadas 49.544.784,63unidade(3229) - Expansão e
Estruturação de Campi 38.346,00 0,40152.921.741,00 107.896.469,00(24201) - Universidade

Estadual do Maranhão 1,5943.611.597,920,64

1.406,00Vagas
Ofertadas 15.474.516,17unidade(3229) - EXPANSÃO E

ESTRUTURAÇÃO DE CAMPI 1.115,00 0,4226.767.500,00 31.399.719,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

2,9813.291.007,511,26

13,25Unidades em
funcionamento 25.623.843,85unidade(4801) - Manutenção do Campi 17,00 0,7557.000.000,00 30.321.417,00(24201) - Universidade

Estadual do Maranhão 1,0422.750.253,950,78

2,33unidades em
funcionamento 6.523.227,00unidade(4801) - MANUTENÇÃO DO

CAMPI 2,00 0,3133.269.500,00 18.452.011,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

3,725.794.432,601,17

1.034.760,00Refeição
Servida 10.726.653,47unidade(4802) - Restaurante

Universitário 1.781.396,00 0,8619.999.744,00 12.427.876,00(24201) - Universidade
Estadual do Maranhão 0,6710.726.653,470,58

46.837,00Refeição
Servida 317.936,32unidade(4802) - Restaurante

Universitário 38.437,00 0,223.000.000,00 1.300.000,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

5,63281.251,361,22

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,91Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 4,28

O programa 0177 - Ensino de Graduação Superior cujo a Universidade Estadual do Maranhão apresentou bons resultados de eficiência e eficácia. Observa-se que a ação que apresentou o menor valor de eficiência foi a de

Expansão e Estruturação dos Campi, esse fato se deve ao cenário fiscal desfavorável nos últimos anos que restringiu parte da expansão desejada. As demais ações apresentaram bons índices de eficiência, o que leva a

conclusão de que o programa de fato foi efetivo em seu objetivo. O programa é importante para a sociedade maranhense uma vez que está ligado diretamente a atividade fim da Universidade. Consiste no único programa

responsável por formar profissionais e difundir o conhecimento e o acesso ao Ensino Superior diretamente. Nos últimos anos observa-se uma pequena diferença entre o número de egressos dos cursos de ensino superior

da Universidade e as metas estabelecidas, o que pode indicar que as metas estão fora do escopo da Universidade ou que o número de egressos da Universidade diminuiu. Isso se reflete no número de refeições servidas

no Restaurante Universitário. Portanto, algo a monitorar para os próximos anos. Em linhas gerais, convém destacar o desafio de crescimento das operações da UEMA face o cenário de frustração das receitas estaduais nos

últimos anos. Diante disso, buscado a execução integral dos valores previstos junto às empresas contratados e ampliado os esforços voltados à economicidade, sem deixar de prover os serviços públicos à população e abrir

novos campi. Isso passa por um melhor planejamento da Universidade no tocante ao recursos disponibilizados e a priorização de determinadas iniciativas, a exemplo da conclusão das obras de construção dos prédios de

Matemática e Física, iniciadas em 2017 juntamente com a construção o prédio do curso de Engenharia da Computação, que até o presente momento, foram executados 54% e 81% da obra, respectivamente.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0595) - Escola Digna

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Educação

Problema: O sistema público de ensino na Educação Básica não atende à demanda da sociedade maranhense.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 6.690.241.583,00      Atual: 8.491.635.984,84       Variação(%): 26,93

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir educação pública digna e de qualidade.

Público-Alvo: Obrigação estatal de garantir e ampliar o acesso e a permanência na escola e de proporcionar a melhoria contínua - da qualidade da Educação Básica para viabilizar o desenvolvimento humano. -

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

6.690.241.583,00 8.491.635.984,84 7.353.272.801,71 7.079.444.102,14 6.924.800.352,10

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

134,00Unidade escolar
dignificada 15.041.357,94unidade(3254) - Ampliação e

Modernização da Rede Física 150,00 0,5728.730.000,00 24.635.635,00(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 1,5614.101.168,360,89

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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do Ensino Fundamental e suas
Modalidades

1,00Unidade escolar
dignificada 1.000,00unidade

(3254) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Fundamental e suas
Modalidades

3,00 0,00685.800,00 102.000,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 0,000,000,33

138,00Unidade escolar
dignificada 100.613.270,10Escolas

(3254) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Fundamental e suas
Modalidades

335,00 0,22101.947.537,00 269.298.247,21(17901) - Fundo Escola
Digna 1,8759.276.029,400,41

616,00

Unidade escolar
construída,
ampliada,
reformada ou
adaptada

334.527.598,89unidade

(3255) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Médio e suas
Modalidades

583,00 0,42251.986.963,00 568.752.670,23(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 2,54236.535.959,261,06

3,00

Unidade escolar
construída,
ampliada,
reformada ou
adaptada

853.573,83unidade

(3255) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Médio e suas
Modalidades

4,00 0,461.039.198,00 1.243.800,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 1,63570.669,830,75

42,00

Unidade escolar
construída,
ampliada,
reformada ou
adaptada

142.465.237,27Escolas

(3255) - Ampliação e
Modernização da Rede Física
do Ensino Médio e suas
Modalidades

175,00 0,25111.652.463,00 391.093.721,92(17901) - Fundo Escola
Digna 0,9599.225.383,360,24

0,00Medido pela
despesa 4.616.939,75Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,546.919.232,00 5.243.668,00(17101) - Secretaria de

Estado da Educação 0,002.824.882,500,00

2.117,00

Cidadão
qualificado
profissionalment
e

446.631,03unidade(4617) - Iniciação Profissional 2.391,00 0,56636.000,00 747.588,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 1,58419.607,730,89

37.274,00Profissional
formado 3.047.637,09unidade

(4729) - Formação Continuada
dos Profissionais do Ensino
Médio e suas Modalidades

46.012,00 0,1911.475.585,00 15.725.426,83(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 4,312.957.119,430,81

23.920,00Profissional
formado 13.026.058,32unidade

(4738) - Formação Continuada
dos Profissionais do Ensino
Fundamental e suas
Modalidades

33.572,00 0,154.548.877,00 44.299.426,89(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 4,636.817.371,240,71

27.814,66Aluno Atendido 2.192.408.969,41unidade
(4741) - Fortalecimento do
Ensino Fundamental e suas
Modalidades

30.099,17 0,942.330.563.688,00 2.308.798.627,44(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 0,982.180.084.364,810,92

2.045,43Aluno atendido 1.126.056,14unidade
(4741) - Fortalecimento do
Ensino Fundamental e suas
Modalidades

1.899,25 0,651.604.624,00 1.721.864,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 1,651.126.056,141,08

0,00Aluno avaliado 0,00unidade

(4745) - Avaliação Institucional
e da Aprendizagem no Ensino
Fundamental e suas
Modalidades

6.350,00 0,002.632.000,00 0,00(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 0,000,000,00

69.058,00Pessoa
alfabetizada 28.791.004,66unidade

(4747) - Democratização da
Alfabetização no Ensino
Fundamental e na Educação de
Jovens, Adultos e Idosos

168.847,00 0,2528.874.472,00 103.830.837,19(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 1,6126.361.902,400,41

211.365,52Aluno atendido 4.451.932.884,00unidade
(4748) - Fortalecimento e
Universalização do Ensino
Médio e suas Modalidades

205.201,88 0,943.743.021.893,00 4.674.345.444,52(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 1,104.386.653.986,091,03

2.220,62Aluno atendido 1.062.274,95unidade
(4748) - Fortalecimento e
Universalização do Ensino
Médio e suas Modalidades

2.086,00 0,701.344.624,00 1.460.965,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 1,531.019.481,411,06

110,00Município
beneficiado 756.598,47unidade

(4749) - Regime de
Colaboração com os Municípios
no Ensino Fundamental e suas
Modalidades

108,00 1,001.525.313,00 756.599,00(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 1,02756.598,471,02

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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517.265,00Aluno avaliado 5.101.588,76unidade
(4811) - Avaliação Institucional
da Aprendizagem no Ensino
Médio e suas Modalidades

584.772,00 0,956.876.513,00 5.231.256,00(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 0,934.964.957,570,88

40,00Município
beneficiado 45.000,00unidade

(4813) - Regime de
Colaboração com os Municípios
na Educação Infantil

73,00 0,33404.513,00 135.000,00(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 1,6445.000,000,55

668,97Escola
beneficiada 52.085.910,55unidade

(4814) - Apoio e
Desenvolvimento da Gestão
Educacional

1.478,65 0,8326.132.749,00 60.796.695,21(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 0,5450.630.353,590,45

0,00Aluno Atendido 0,00unidade
(4815) - Incentivo à Ciência e à
Pesquisa e Aplicação das
Tecnologias

1.433,00 0,0019.160.805,00 4.955.005,00(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 0,000,000,00

23,00Aluno atendido 4.995,00unidade
(4815) - Incentivo à Ciência e à
Pesquisa e Aplicação das
Tecnologias

1.537,00 0,05248.000,00 106.190,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 0,324.995,000,01

23.601,00aluno atendido 462.193,15unidade
(4847) - Apoio ao Processo de
Ensino-Aprendizagem na
Educação Especial

8.026,00 0,241.924.345,00 1.926.845,00(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 12,26462.193,152,94

17.389,00aluno atendido 1.573.158,00unidade(4848) - APOIO À EDUCAÇÃO
INFANTIL 36.474,00 0,811.796.192,00 1.643.350,00(17101) - Secretaria de

Estado da Educação 0,591.323.158,000,48

22.088,13jovens e adultos
escolarizados 3.282.864,40unidade

(4849) - Fortalecer o
Atendimento da Educação de
Jovens e Adultos

25.409,50 0,694.437.197,00 4.762.122,40(17101) - Secretaria de
Estado da Educação 1,263.282.864,400,87

0,00jovens e adultos
escolarizados 0,00unidade

(4849) - Fortalecer o
Atendimento da Educação de
Jovens e Adultos

281,50 0,0073.000,00 23.000,00(17203) - Fundação Nice
Lobão 0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,71Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,78

O Programa Escola Digna foi essencial para que os estudantes maranhenses tivessem mais oportunidades de aprendizado. Houve avanços significativos quanto à infraestrutura das escolas estaduais e municipais nos

últimos quatros anos. É notório que uma infraestrutura de qualidade contribui para o aprendizado dos estudantes. Com base em pesquisa realizada em 2011 pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para

países da América Latina, os alunos de colégios com melhor infraestrutura tiveram notas mais altas em um teste aplicado pela UNESCO. Na avaliação de matemática, os estudantes de escolas de pior estrutura tiraram, em

média, 497 pontos, enquanto que os de melhor condição atingiram 524. Em linguagens, o resultado não foi diferente: 506 para aqueles de estrutura inferior e 524 para os mais felizardos. Nesses casos, o critério para a

definição de melhor ou pior estrutura foi a presença ou não de laboratórios, bibliotecas e salas de artes nas escolas. Os resultados da pesquisa só comprovam que a presença desses e de outros itens faz toda diferença no

desenvolvimento intelectual e cognitivo dos estudantes. É neste sentido que esse programa concentra seus esforço. O Governo avançou muito nesses quatro anos na infraestrutura das escolas. Por meio das ações

orçamentárias 3254 e 3255 foram alcançadas 830 escolas dignificadas. Outras 104 unidades receberam benefícios estruturais de equipamentos e/ou materiais permanentes. Esses números permitiram com que milhares de

crianças das redes municipais deixassem de viver a realidade de estudar em casebres com condições precárias, para ter uma escola digna construída e doada pelo governo. Nas escolas da rede estadual, os avanços

também são muito notórios, prédios que passaram 20, 30 anos sem reformas e acumularam diversos problemas, foram reconstruídos, mas ainda não foi possível chegar em todas, até pelo acumulo dos problemas. Desta

forma é evidente que o Programa foi efetivo e se torna imprescindível para a continuidade do avanço da educação maranhense. Ao longo de quatro anos, o Programa Escola Digna se consolidou como macropolítica

educacional do Maranhão, desenvolvendo inúmeras ações e resultando em números surpreendentes, que vão desde a reforma e construção de espaços escolares, à retomada de ações formativas para os profissionais da

educação. O resultado da mudança na educação pôde ser ratificado pela divulgação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do Ensino Médio da rede pública maranhense, que subiu de 2,8 para 3,4 entre

2013 e 2017. O aumento foi de 21% nesse período. É a maior nota da história no Maranhão. A nota do Ensino Médio público do Maranhão aumentou nas duas avaliações feitas desde que foi instituído o programa escola

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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digna. Neste período o Maranhão subiu do 5º para o 3º lugar entre todos os Estados do Nordeste. Ações voltadas para a requalificação do ensino, como a valorização dos profissionais do magistério, formação de

professores, atualização da sistemática de avaliação e alinhamento da proposta curricular da rede estadual, acompanhamento pedagógico dos indicadores e implantação do Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão

(Seama), que possibilitará que o Estado consiga estabelecer seu próprio índice educacional, o que possibilitará às Secretarias de Educação do Estado e Municipais definirem melhor suas metas de atuação, baseadas nas

necessidades reais de seus estudantes. Como as ações implementadas são dinâmicas, os recursos para financiamento das mesmas bem como para o financiamento da Educação de modo geral também são, sendo

necessárias frequentes modificações e ajustes orçamentários para adequar a Lei Orçamentária Anual – LOA ora aprovada à necessidade atual. Dessa forma a dotação atual do programa foi acrescentada em 27%. A

situação ocorre uma vez que com o decorrer do exercício as prioridades na Educação são reavaliadas e podem sofrer mudanças de estratégias que acarretam na modificação e/ou implementação de ações sendo

necessária alterações na LOA para atendimento desse novo contexto.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0103) - Extensão Universitária

Unidade Executora: Universidade Estadual do Maranhão

Problema: Considerável parcela da população maranhense vive em estado de pobreza absoluta sendo necessário o desenvolvimento de ações voltadas para a inclusão social dessas pessoas

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 44.552.048,00      Atual: 24.725.028,00       Variação(%): -44,50

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover a inclusão sócio-cultural e educativa de pessoas com renda de até dois salários mínimos e prestar serviços extensionistas a estudantes e pequenos empresários.

Público-Alvo: Moradores de comunidades carentes, empresários e estudantes.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

44.552.048,00 24.725.028,00 17.325.844,41 17.025.976,71 15.767.681,04

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

210,00Evento
realizado 4.673.165,44unidade(2938) - Promoção de Eventos

Científicos, Tecnológicos e 390,00 0,4918.232.048,00 9.423.818,00(24201) - Universidade
Estadual do Maranhão 1,114.582.559,770,54

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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Sócio-Culturais

32,00Evento
Realizado 0,00unidade

(2938) - PROMOÇÃO DE
EVENTOS CIENTÍFICOS,
TECNOLÓGICOS E SÓCIO-
CULTURAIS

123,00 0,001.000.000,00 655.562,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

0,000,000,26

13,00
Dado
geoambiental
disponível

5.981.588,26Unidades(4180) - Produção e Difusão de
Dados Geoambientais 16,00 0,868.820.000,00 6.851.164,00(24201) - Universidade

Estadual do Maranhão 0,945.902.626,230,81

2.193,00aluno
beneficiado 4.802.952,71unidade(4755) - Promoção de Cursos

de Extensão 3.583,00 0,8512.500.000,00 5.644.484,00(24201) - Universidade
Estadual do Maranhão 0,724.802.952,710,61

761,00Aluno
Beneficiado 1.868.138,00unidade(4755) - PROMOÇÃO DE

CURSOS DE EXTENSÃO 182,00 0,814.000.000,00 2.150.000,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

5,171.737.838,004,18

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,28Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,59

O Programa 0103 - Extensão Universitária tem um resultado satisfatório, mas com ações, planejamento físico e financeiro, que carecem de aprimoramento, visto que melhores resultados podem e devem ser alcançados.

Pode-se chegar a essa conclusão ao observar que o número de alunos beneficiados por cursos de extensão não alcançou o quantitativo esperado, enquanto a quantidade de eventos e a produção de dados geoambientais

superaram o valor idealizado. Portanto, entende-se que o programa pode alcançar melhores resultados se alinhado a um bom planejamento. Tal alinhamento está sendo realizado, sob a forma de reorganização do

planejamento, principalmente no que diz respeito a readequação das metas baseada nos histórico registrado no SISPCA. Tais metas serão resultados diretos da comunicação com os setores diretamente responsável por

executar os planos que resultam nas metas estabelecidas. Um dos resultados diretos da readequação das metas é torná-las exequíveis no novo PPA 2020-2023, no que diz respeito a execução orçamentária, tornando o

valor orçado, empenhado e liquidado mais próximos um do outro. Por fim, ressalta-se a importância do programa para a a sociedade maranhense. Os conhecimentos adquiridos em sala de aula são colocados em práticas a

serviço da sociedade, a exemplo disso têm-se o atendimento ambulatorial dos estudantes de enfermagem no interior do estado, atendimento veterinário na capital, inclusão social para as pessoas da terceira idade através

do programa Universidade intergeracional, aumento do número de bolsas do programa Mais Extensão que também auxilia a UEMA noque diz respeitos a suas diretrizes estratégicas.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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MARANHÃO MAIS TECNOLÓGICO E CONECTADO

 De 2016 a 2019, o Maranhão trilhou caminhos em prol de um
estado que buscasse a cidadania digital, o fomento à pesquisa e
inovação tecnológica. Os avanços apresentados a seguir
demonstram essa trajetória.

 Como forma de incentivar a pesquisa e o domínio em línguas
estrangeiras, o Programa Cidadão do Mundo beneficiou 395
estudantes com bolsas de estudo na África do Sul, Argentina,
Canadá, Espanha, Estados Unidos e França.

 O MARANET faz parte do projeto Internet para Todos, que
disponibiliza acesso gratuito aos municípios maranhenses.
Atualmente, o Estado dispõe de 76 pontos instalados, garantindo
acesso a moradores de 70 municípios. Em 2019, 145 mil pessoas
utilizaram a rede.

 Mais de 400 eventos de ciência e tecnologia foram promovidos
pelo Estado, com destaque para oficinas de robótica, astronomia,
matemática, eletricidade, química, além da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, a Feira de Comércio e Indústria de
Imperatriz, a Feira do Livro e a SciencePub.

Fonte: Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão

O Programa Inova Maranhão permitiu o desenvolvimento
de startups locais. O Casarão Tech Renato Archer,
localizado no centro histórico de São Luís, representa o
primeiro hub tecnológico do estado, permitindo o
desenvolvimento de empresas e a realização de eventos
que reúnem a comunidade científica e tecnológica.

Em média, investe-se R$ 17,2 milhões ao ano na concessão
de bolsas de iniciação científica e de pós graduação.
Somente nos últimos cinco anos, o governo proveu 900
bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado.

1.334 

1.741 
1.603 1.627 

 -

 500

 1.000
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2016 2017 2018 2019

Número de Bolsas de Iniciação Científica e 
Pós-graduação concedidas pelo governo
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0599) - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Unidade Executora: Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Problema: Alta taxa da população sem atendimento escolar.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 173.679.046,00      Atual: 93.543.494,40       Variação(%): -46,14

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Assegurar condições para universalização do acesso, permanência e sucesso escolar dos estudantes do ensino médio em tempo integral, nas modalidades concomitante e subsequente nível técnico e tecnólogo.

Público-Alvo: Jovens e adultos do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

173.679.046,00 93.543.494,40 82.583.314,66 75.719.737,13 64.443.490,93

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 115.704,50unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,120,00 1.000.000,00(17204) - INSTITUTO
ESTADUAL DE 0,00115.704,500,00

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

0,00Medido pela
despesa 656.219,29unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,8326.197.402,00 791.437,00

(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

0,00656.219,290,00

0,00Profissional
qualificado 66.861,00Unidades

(4825) - Qualificação
Profissional de Agentes de
Educação

0,00 0,071.000.000,00 1.000.000,00

(17204) - INSTITUTO
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

0,0066.861,000,00

256,00Profissional
qualificado 51.004,00Unidades

(4825) - Qualificação
Profissional de Agentes de
Educação

514,00 0,462.918.498,00 111.488,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

1,0951.004,000,50

4.094,00Aluno
beneficiado 10.827.757,99Unidades

(4826) - Desenvolvimento de
Práticas Pedagógicas e
Avaliativas

4.106,00 0,3120.000.000,00 16.997.000,00

(17204) - INSTITUTO
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

3,235.243.537,001,00

5.078,00Aluno
beneficiado 58.119.563,68Unidades

(4826) - Desenvolvimento de
Práticas Pedagógicas e
Avaliativas

5.436,00 0,9953.777.471,00 58.137.470,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

0,9457.839.997,680,93

13.028,00Aluno
beneficiado 82.069,25Unidades(4827) - Apoio às Atividades de

CT&I 13.831,00 0,034.000.000,00 1.261.493,00

(17204) - INSTITUTO
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

28,2442.069,250,94

26.597,00Aluno
beneficiado 7.399.385,91Unidades(4827) - Apoio às Atividades de

CT&I 30.326,00 0,8815.592.490,00 8.013.813,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

1,007.028.138,560,88

13.028,00Aluno
beneficiado 1.495.000,00Unidades

(4828) - Oferta de Ensino
Mediado por Novas
Tecnologias

13.831,00 0,432.442.000,00 2.442.000,00

(17204) - INSTITUTO
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

2,191.050.823,310,94

33.807,00Aluno
beneficiado 3.769.749,04Unidades

(4828) - Oferta de Ensino
Mediado por Novas
Tecnologias

48.396,00 0,9647.751.185,00 3.788.793,40
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

0,733.625.382,540,70

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,74Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 4,68

Conforme escala de valoração para avaliar a eficácia da execução, o Programa 0599 apresentou um indicador de 0,74, obtendo portanto uma execução não eficaz. No entanto, para a escala de valoração adotada para a

avaliação da eficiência, o programa obteve indicador igual a 4,68, logo obtendo uma execução muito eficiente, demonstrando que os recursos utilizados para a execução das ações, estavam em consonância com o seu

planejamento inicial. Destaca-se nesse contexto, a implantação de 13 Unidades de Ensino Médio Técnico em Tempo Integral - IEMA, sendo 02 destas unidades em São Luis, as outras em 11 diferentes municípios do

estado, totalmente equipadas com laboratórios didáticos e profissionais no período de 2016 a 2019, possibilitando o atendimento de 13.028 jovens maranhenses, onde 1.307 conseguiram concluir a 3ª série do Ensino Médio

concomitante com uma profissão, permitindo-lhes a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. O Programa ainda oportunizou a 33.807 cidadãos maranhenses uma diversidade de cursos profissionalizantes,

totalmente gratuito em todas as Regiões do Estado e ofertou qualificação profissional a 256 agentes de educação.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0585) - Cidadania Digital para Todos

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

Problema: BAIXO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO MARANHÃO COM ACESSO À INTERNET E ACESSO ONLINE A SERVIÇOS DE QUALIDADE.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 467.676,00      Atual: 1.613.171,00       Variação(%): 244,93

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Aumentar percentual da população do Maranhão com acesso à internet.

Público-Alvo: Sociedade Maranhense

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

467.676,00 1.613.171,00 425.523,00 425.523,00 425.523,00

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

11.657.756,00Pessoa
beneficiada 424.344,00unidade(3242) - Implantação dos

Pontos do Saber e Digitais para 13.178.200,00 0,56459.000,00 754.021,00(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência, 1,57424.344,000,88
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Acesso a InternetTecnologia e Inovação

0,00Pessoa
beneficiada 1.179,00Unidades(4734) - Fomento às Inovações

Digitais 400,00 0,008.676,00 859.150,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

0,001.179,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,44Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,79

O programa Cidadania Digital para Todos foi desenvolvido para atender as demandas da população sem acesso à Internet e a serviços de qualidade. Verifica-se pela metodologia adotada que, quanto ao requisito execução

física, o índice obtido foi 0,44, considerado não eficaz. Quanto à eficiência da execução financeira, o índice alcançado de 0,79, na escala de valoração, caracterizando baixa eficiência. O resultado pode ser explicado pela

execução física financeira do planejado nas ações, tendo em vista a execução da ação (4734) Fomento às Inovações Digitais, que não foi executada pelo fato dos recursos planejados para a referida ação não terem sido

liberados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC. A ação (3242) Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso à Internet, cujo objetivo é a implantação de pontos de acesso a

internet gratuito a população maranhense, apresentou ao longo desses quatro anos um resultado satisfatório na escala de avaliação com um índice de 0,88 de eficácia e 1,57 de eficiência, resultado da implantação de 76

pontos de acesso à internet gratuita, disponibilizando em média 200 acessos simultâneos por cada unidade implantada, promovendo e ampliando o acesso à educação de qualidade e o desenvolvimento da capacidade de

produção, absorção, difusão científica, tecnológica e inovação, garantindo a cidadania e ampliando as capacidades da população. Os resultados alcançados pelo programa contribuíram com a Diretriz de Governo a ele

associado, no sentido de promover a inclusão sociocultural e educativa de pessoas. Houve um expressivo esforço na execução das ações relacionadas à cidadania digital, através da implantação dos "pontos do saber" e

ampliação dos pontos de acesso à internet, promovendo a inclusão social de todos por meio da acessibilidade. Considerando que esta avaliação é referente ao exercício do PPA 2016-2019, recomenda-se medidas

corretivas como a adequação dos lançamento das metas físicas e financeiras tempestivamente no SISPCA, de modo a permitir um efetivo monitoramento e acompanhamento das ações programadas e executadas,

considerando que houve um descompasso entre o planejado e o executado, a exemplo da ação 4734, tanto no aspecto de execução física como financeiro e a redefinição do problema central do programa, melhor

especificando o público alvo que contrasta com o objetivo.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0600) - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Unidade Executora: Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Problema: Alta taxa de unidades de ensino em condições precárias de funcionamento.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 363.927.461,00      Atual: 492.709.859,60       Variação(%): 35,39

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Dotar as unidades de ensino de condições mínimas para a oferta de ensino com qualidade. -

Público-Alvo: Alunos oriundos do ensino fundamental maior, jovens e adultos. -

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

363.927.461,00 492.709.859,60 165.497.489,05 98.811.132,17 83.571.347,55

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

4.094,00aluno assistido 6.892.707,55Unidades(2056) - Assistência Alimentar 4.106,00 0,4812.000.000,00 12.000.000,00(17204) - INSTITUTO
ESTADUAL DE 2,065.812.042,001,00

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

5.078,00aluno assistido 15.073.685,30Unidades(2056) - Assistência Alimentar 5.286,00 0,8324.807.234,00 15.738.962,60
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

1,1613.032.306,450,96

23,00unidade
implantada 51.595.360,69Unidades

(3253) - Implantação e
Melhoramento de Unidades de
Ensino

26,00 0,2194.800.000,00 106.811.072,00

(17204) - INSTITUTO
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

4,3021.997.457,690,88

15,33unidade
implantada 70.993.805,79Unidades

(3253) - Implantação e
Melhoramento de Unidades de
Ensino

23,00 0,12192.419.212,00 329.659.543,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

5,4640.288.216,930,67

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 13.724.602,48unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,580,00 19.571.024,00

(17204) - INSTITUTO
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

0,0011.290.313,560,00

0,00medido pela
despesa 7.217.327,24Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,7239.901.015,00 8.929.258,00

(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

0,006.390.795,540,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,88Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 3,24

Conforme escala de valoração para avaliar a eficácia da execução, o Programa 0600 apresentou um indicador de 0,88 portando uma execução não eficaz. No entanto, para a escala de valoração adotada para a avaliação

da eficiência, o programa obteve indicador igual a 3,24, portanto uma execução muito eficiente, demonstrando que os recursos utilizados para a execução das ações, estavam em consonância com o planejamento inicial.

Destaca-se com a execução deste Programa a implantação (construção, reforma e adequação) de 23 Unidades de Ensino do IEMA, totalmente equipadas com mobiliários e laboratórios da Base Comum e da Base

Tecnológica, funcionando em tempo integral. Das 23 unidades de ensino, 13 ofertam o Ensino Médio Técnico - IEMA's Plenos. Em 2016 foram implantadas 03 unidades em São Luis, Axixá e Pindaré Mirim. Em 2017 forma

implantadas mais 04 unidades, Bacabeira, Coroatá, São José de Ribamar e Timon. Em 2018 foram implantadas mais 06 unidades nos municípios de Cururupu, Matões, Presidente Dutra, Santa Inês, São Luis e Brejo. Estas

unidades beneficiaram no período de 2016 a 2019, 9.172 estudantes maranhenses com formais e mediadas por novas tecnologias. Esses estudantes ainda foram beneficiados com alimentação escolar diariamente no

referido período. As outras unidades - IEMA's Vocacionais, trataram da oferta de cursos profissionalizantes em diversas áreas de atividades profissionais, totalmente gratuitos aos cidadãos maranhenses.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0584) - Mais Ciência,Tecnológia, Inovação e Ensino Superior

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

Problema: Baixa oferta de ensino superior, ciência, tecnologia e inovação aos alunos do ensino superior.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 245.354.995,00      Atual: 206.049.754,95       Variação(%): -16,02

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Aumentar oferta da ciência, tecnologia, ensino superior e inovação tecnológica para alunos do ensino superior.

Público-Alvo: Alunos do ensino superior

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

245.354.995,00 206.049.754,95 156.997.371,35 153.870.000,63 128.081.570,25

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

165,00evento
realizado 126.489,00Unidades(4007) - Promoção de Eventos

Científicos e Tecnológicos 197,00 0,4680.000,00 276.285,00(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência, 1,83126.489,000,84

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
36



Tecnologia e Inovação

1.658,00
Auxílio a
pesquisa
concedido

37.966.711,44unidade(4168) - Fomento à Pesquisa 1.846,00 0,6675.403.755,00 53.993.520,18

(24202) - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao
Desenv. Científico e
Tecnológico do Maranhão

1,3635.756.683,270,90

1.807,00divulgação
realizada 15.054.022,45unidade

(4290) - Divulgação da
Produção Científica e
Tecnológica

1.654,00 0,9021.842.164,00 16.550.589,00

(24202) - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao
Desenv. Científico e
Tecnológico do Maranhão

1,2114.907.785,481,09

0,00Medido Pela
Despesa 16.052,00unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,0685.024,00 265.659,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

0,0016.052,000,00

0,00Medido pela
despesa 14.893.822,87unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,7222.704.406,00 20.559.206,22

(24202) - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao
Desenv. Científico e
Tecnológico do Maranhão

0,0014.890.536,470,00

103.800,00Pessoa
beneficiada 121.876,00Unidades

(4730) - Fortalecimento da
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica

137.700,00 0,091.060.425,00 1.376.455,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

8,51121.876,000,75

35.009,00Aluno
beneficiado 1.875.018,21Unidades(4731) - Popularização da

Ciência, Tecnologia e Inovação 35.820,00 0,252.501.474,00 7.417.809,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

3,871.875.018,210,98

1.200,00
ALUNO
CONTEMPLAD
O

964.800,00unidade
(4732) - DIVERSIFICAÇÃO AO
ACESSO E A PERMANENCIA
NO ENSINO SUPERIOR

1.200,00 0,980,00 964.800,00

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

1,02941.600,001,00

51.818,00Aluno
contemplado 1.854.998,31Unidades

(4732) - Diversificação ao
Acesso e a Permanencia no
Ensino Superior

46.892,00 0,57250.850,00 3.221.970,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

1,931.848.524,011,11

6.305,00Bolsa
concedida 68.473.981,86unidade(4739) - Fomento a

Qualificação Superior 6.728,00 0,8988.612.965,00 77.229.878,55

(24202) - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao
Desenv. Científico e
Tecnológico do Maranhão

1,0668.473.981,860,94

856,00Projeto
aprovado 15.649.599,21unidade(4740) - Mais Inovação 845,00 0,6232.813.932,00 24.193.583,00

(24202) - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao
Desenv. Científico e
Tecnológico do Maranhão

1,6414.911.454,331,01

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,96Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,49

Conforme escala de valoração adotada para a avaliação da eficácia, o Programa obteve um índice de 0,96. Quanto ao avaliação da eficiência, o Programa alcançou o índice de 2,49, logo uma execução muito eficiente.

Pode-se destacar neste resultado as ações 4007, 4730, 4731 e 4732 executadas pela SECTI que contribuíram para o bom desempenho do programa com a realização de 165 oficinas do projeto Caravana da Ciência, a

realização de 4 edições da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, oferta de aulas de revisão para o ENEM, beneficiando 51.818 estudantes, a oferta de cursos de qualificação profissional para 35.009 cidadãos

maranhenses e a concessão de 395 bolsas para alunos universitários oriundos de escolas públicas realizarem cursos de intercâmbio internacional em línguas estrangeiras (ingles, francês e espanhol) em países como

Canadá, Africa do Sul, Argentina, França e Estados Unidos. Os resultados para as ações vinculadas ao planejamento estratégico da FAPEMA 2016-2019, na escala de valoração adotada pela SEPLAN, também

apresentaram índices que apontam para a eficácia e a eficiência da execução orçamentária e que de alguma forma contribuíram para desempenho do programa. Destaca-se nesse contexto, a ação 4739 Formação à

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Qualificação Superior, na medida em que atingiu os índices 0,94 de eficácia e 1,06 de eficiência, o que representa o universo de 6.305 bolsas concedidas no quadriênio, nas modalidades de iniciação científica, mestrado,

doutorado e pós-doutorado, reafirmando o compromisso da FAPEMA com o apoio à formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa no Maranhão. Na ação 4168 Fomento à Pesquisa, ressalta-se a distribuição

de projetos de pesquisas científicas por mesorregião. Em 31/12/2019, a mesorregião Norte Maranhense contava com 1.439 projetos de pesquisas científicas vigentes apoiados pela FAPEMA. A ação 4290 Divulgação

Científica e Tecnológica apresentou índices de eficiência e eficácia bastante favoráveis. No quadriênio avaliado, a dotação orçamentária desta linha de ação apoiou 1.807 eventos que promoveram a democratização do

acesso ao conhecimento científico e a divulgação da produção de trabalho científico e tecnológico. Referente à Ação 4740 Mais Inovação, foram estabelecidos acordos e parcerias com órgãos do Maranhão como forma de

fortalecer as políticas públicas do Estado, além das parcerias internacionais, alinhados com o planejamento estratégico da Fundação. Diante deste cenário, é possível constatar que os indicadores do PPA 2016-2019 da

SECTI apresentaram evoluções bastante significativas para a política de Ciência, Tecnologia e Inovação proposta no seu planejamento inicial e com isso disponibilizando os produtos à disposição dos beneficiários.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0593) - Pesquisa e Pós Graduação

Unidade Executora: Universidade Estadual do Maranhão

Problema: Escassez de profissionais qualificados, bem como de pesquisadores nas universidades estaduais e faculdades.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 55.324.304,00      Atual: 29.226.248,00       Variação(%): -47,17

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover a qualificação de profissionais, fortalecendo a qualidade da pesquisa e do ensino de pós graduação.

Público-Alvo: Profissionais com nível superior

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

55.324.304,00 29.226.248,00 20.213.792,33 19.830.946,73 18.246.613,13

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

684,00Aluno pós-
graduado 15.635.582,06unidade(4167) - Pós-Graduação de

Profissionais 843,00 0,7842.444.304,00 19.749.129,00(24201) - Universidade
Estadual do Maranhão 1,0415.336.878,960,81

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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392,00Aluno Pós-
Graduado 1.342.214,77unidade(4167) - Pós-Graduação de

Profissionais 255,00 0,238.000.000,00 5.522.673,00

(24207) - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA REGIAO
TOCANTINA DO
MARANHÃO

6,731.261.694,771,54

1.040,00
trabalho
científico
publicado

3.235.995,50unidade(4803) - Produção e Difusão
Científica e Tecnológica 1.334,00 0,824.880.000,00 3.954.446,00(24201) - Universidade

Estadual do Maranhão 0,953.232.373,000,78

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,04Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,91

O programa Pesquisa e Pós-Graduação no qual a Universidade Estadual do Maranhão participou com os programas: 4167 - Pós-graduação de Profissionais 4803 - Produção e Difusão Científica e Tecnológica Apresentou

bons resultados quanto ao planejamento físico. Observa-se uma proximidade do total executado e do total planejado, tanto para o quantitativo de produção científica quanto para o número de alunos pós-graduados, o que

demonstra um bom alinhamento ao planejamento. Os índices somente apresentam resultados regulares quando se trata da execução orçamentária e financeira, cujo os resultados não superam o valor de 0,90, porém não

foram inferiores a 0,75, o que demonstra que a avaliação orçamentária das ações pode aprimorar os resultados, a fim de alcançar e/ou superar os parâmetros de eficiência estabelecidos. É importante destacar que a

Universidade poderia ter alcançado resultados melhores no indicadores externos (ENADE, CPC, IDD, RUF) caso fossem atendidas as necessidades de investimentos necessários ao cursos de pós-graduação. Tais

investimentos podem se resumidos a material permanente de laboratório, continuidade do fornecimento de bolsa para pesquisadores oriundas da CAPES e a conclusão das obras dos prédios e laboratórios necessários

para o desenvolvimento de pesquisas. A Universidade está atenta e tem planejado melhor as metas cadastradas nesse programa a fim de diminuir as diferenças entre o planejado e realizado no número de formados em

cursos de pós-graduação, tornando os dados mais próximos da realidade, atendendo de forma mais eficiente os indicadores propostos.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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INVESTIMENTO EM SAÚDE REVERTE CENÁRIO DE ÓBITOS NO MARANHÃO

 O tema Saúde representou uma das prioridades de governo. Como
reflexo desse aspecto, a alocação de recursos na área foi acima do
mínimo constitucional em todos os anos. Destaque para os últimos
3 anos que demonstraram taxas de crescimento ainda mais
expressivas.

 A criação de hospitais macrorregionais em localidades estratégicas
do estado tem descentralizado o sistema de saúde da capital e
ampliado a capacidade de salvar vidas no estado.

 Foram implantadas mais de 800 unidades de atendimento ao longo
dos últimos 5 anos, com destaque para o aumento nas Unidades
Básicas de Saúde e nos Ambulatórios Especializados, que juntos
tiveram um aumento de 636 pontos de atendimento.
Paralelamente, nos últimos 5 anos, o número de funcionários
saltou de 65 mil para mais de 85 mil profissionais de saúde.

 Dessa forma, os índices de óbitos apresentam evidente
desaceleração, apresentando estabilidade entre 2016 e 2017, com
2018 sendo o primeiro ano da série histórica com redução no
número de casos, decrescendo próximo a 2%.

Taxa de crescimento de crescimento da mortalidade adulta de 2010-14
pautava os 5% ao ano, enquanto de 2015-18 mantem-se em 0,8%.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0597) - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde

Unidade Executora: FES/Unidade Central

Problema: Fragilidade nos índices e indicadores de morbimortalidade associada às condições sensíveis e evitáveis a atenção primária em saúde no Estado do Maranhão.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 282.912.614,00      Atual: 177.561.715,26       Variação(%): -37,24

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover a redução da morbimortalidade com ênfase na mulher, criança, idoso, com controle da hipertensão arterial, diabetes mellitus, hanseníase e uso nocivo de drogas.

Público-Alvo: mulheres, crianças, idosos, pessoas com hipertensão arterial, diabetes mellitus, hanseníase e usuários de drogas, observando a equidade e as especificidades étnico racial.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

282.912.614,00 177.561.715,26 164.884.812,69 146.548.579,12 117.523.820,71

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 20.767.753,86Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,7658.000.000,00 21.568.228,00(21901) - FES/Unidade

Central 0,0016.489.215,690,00

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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101,00Município
beneficiado 441.365,07unidade

(4555) - Implementação das
Políticas de Atenção à Saúde
do Homem e da Pessoa Idosa

434,00 0,40792.000,00 457.239,34(21901) - FES/Unidade
Central 0,58183.364,070,23

84,00Município
beneficiado 893.385,48unidade

(4557) - Implementação de
Políticas de Atenção Integral à
Saúde da Mulher e da Criança
e Adolescente e Jovem

386,00 0,561.000.000,00 893.386,00(21901) - FES/Unidade
Central 0,39500.000,000,22

114,25Município
beneficiado 43.167.582,31unidade

(4575) - Implementação da
Política de Alimentação e
Nutrição nos Diferentes Ciclos
da Vida

179,67 0,9339.556.000,00 44.882.918,23(21901) - FES/Unidade
Central 0,6941.595.375,820,64

172,24Município
beneficiado 53.950.521,33unidade

(4610) - Fortalecimento da
Estratégia Saúde da Família -
PSF e Saúde Bucal - PSBU

216,06 0,78129.789.525,00 57.622.763,89(21901) - FES/Unidade
Central 1,0244.880.395,260,80

56,75Município
beneficiado 698.807,62Unidades

(4784) - Implementação da
Politica de Saúde Mental,
Álcool e Outras Drogas

215,00 0,087.775.089,00 7.170.777,11(21901) - FES/Unidade
Central 3,51538.806,620,26

31,00municipio
beneficiado 44.965.397,02unidade(4841) - Fortalecimento da

Força Estadual de Saúde 31,00 0,9446.000.000,00 44.966.402,69(21901) - FES/Unidade
Central 1,0642.361.421,661,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,52Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,21

O Programa 0597 – Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde foi desenvolvido tendo como objetivo, promover a redução da morbimortalidade com ênfase na mulher, criança, idoso, com controle da hipertensão

arterial, diabetes mellitus, hanseníase e uso nocivo de drogas. Sendo reconhecida como um componente-chave dos sistemas de saúde, a Atenção Primária é baseada nas evidências de seu impacto na saúde através da

melhoria dos indicadores de saúde, porta de entrada do usuário no SUS, ordenadora e coordenadora das Redes de Atenção à Saúde, maior eficiência do cuidado, maior utilização de práticas preventivas dos usuários e

resolutividade, reduzindo assim a necessidade de serviços de alta complexidade. De acordo com a escala de valorização, no período de 2016-2019, de modo geral, alcançou um bom resultado, uma vez que a execução

das ações demonstra um processo de trabalho qualificado para o fortalecimento dos 217 municípios a que se destinam as atividades das ações. Vale ressaltar, que as ações da Atenção Primária foram ampliadas e

qualificadas em todos os municípios do Estado, com destaque para as ações da Força Estadual em Saúde, atuando inicialmente nos 30 municípios de menor IDH, promovendo o acesso dos usuários aos serviços de saúde

e garantindo o cuidado aos grupos prioritários e utilizando método da estratificação de risco e mapeamento de territórios com maior vulnerabilidade. Atualmente, foi ampliado ao município de São Luís com intuito de

fortalecer a gestão, atuando em áreas descobertas pela Estratégia de Saúde da Família e em abril de 2019 foi inserido o município de Imperatriz com o mesmo serviço desenvolvido em São Luís. Em 2019 a FESMA

realizou 38.628 atendimentos, dentro dos 05 focos (Gestante, Criança menor de 01 ano, Hipertensão, Diabetes e Atendimentos Gerais) propostos pelo programa. A Planificação da Atenção à Saúde é uma ação de

destaque que compõe a Atenção Primária em Saúde, que se trata de um planejamento da atenção à saúde, onde prevalece a troca de informações e a construção coletiva de propostas objetivando o alinhamento teórico e

a organização dos macro e micro processos da Atenção à Saúde, com foco no alcance dos princípios da universalidade e equidade e consequentemente a melhoria dos indicadores de saúde, problematizando e discutindo

o papel da APS como ordenadora da Rede de Atenção à Saúde e por fim, fornecendo apoio técnico às equipes gestoras municipal e trabalhadores da área. A ação é realizada através de Oficinas teóricas e de tutoria que

são realizadas in loco, contribuindo para a reestruturação da Atenção Primária à Saúde e organização da Rede Materno Infantil e consequentemente para a redução do número de óbitos materno e infantil. Sobre a

execução orçamentária, os índices de eficiência estão ligados, sobretudo, ao período de espera pela licitação, contratação e adequação de nova empresa para executar o Projeto de Fortalecimento da Atenção Primária. Os

seus resultados podem ser explicados da seguinte forma: (a) 4575 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida: destaca-se a realização de ações voltadas para a população

acometida por carência de micronutrientes por meio de acompanhamento do estado nutricional, capacitações em vigilância alimentar e nutricional para os profissionais de Atenção Básica, resultando na redução do

percentual de crianças menores de 5anos com desnutrição.(b) 4610 Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal: destaca-se o incremento de 73 novas Equipes de Saúde Bucal e 157 Equipes de Saúde

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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da Família, alcançando uma cobertura estadual de 85,40 % de Atenção Primária em Saúde, segundo os dados do Ministério da Saúde; (c) 4784 - Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas:

destaca-se o apoio institucional aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado, com ênfase na melhoria da qualidade no acompanhamento à pessoa com transtorno mental, e qualificação das equipes no

acolhimento ao usuário de álcool e outras drogas
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0598) - Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Executora: FES/Unidade Central

Problema: Altas taxas de morbimortalidade de doenças, agravos e permanência de riscos à saúde da população, devido às fragilidades nas ações de Vigilância em Saúde em âmbito estadual e municipal, no que diz
respeito às dificuldades na implantação e implementação dos serviços e programas das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 112.907.677,00      Atual: 173.885.689,28       Variação(%): 54,01

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos, mitigação de riscos a saúde e redução das taxas de mortalidade materna, infantil e outros óbitos por causas
evitáveis.

Público-Alvo: População do Estado

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

112.907.677,00 173.885.689,28 108.352.070,76 90.301.042,18 81.121.169,57

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)
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0,00Medido pela
despesa 21.776.706,01Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,8218.813.874,00 22.475.111,44(21901) - FES/Unidade

Central 0,0018.318.764,810,00

251,00Serviço
descentralizado 367.479,62unidade

(4565) - Descentralização das
Ações de Vigilância Sanitária e
Vigilância Ambiental

162,25 0,153.219.501,00 2.371.661,00(21901) - FES/Unidade
Central 10,10363.279,621,55

10.454,00Estabeleciment
o inspecionado 8.430.523,45Unidades

(4789) - Execução das Ações
de Vigilância Sanitária,
Ambiental e Gerenciamento de
Risco

10.940,00 0,478.303.986,00 14.316.347,45(21901) - FES/Unidade
Central 2,036.737.210,760,96

4.808,00Pessoa
beneficiada 100.000,00Unidades(4791) - Vigilância e controle da

Hanseníase 5.200,00 0,25850.000,00 400.000,00(21901) - FES/Unidade
Central 3,70100.000,000,92

112,63Município
beneficiado 5.897.283,07Unidades

(4795) - Promoção, Vigilância e
Controle de HIV/AIDS,
Hepatites Virais e outras
Doenças Sexualmente
Transmissíveis DST

217,00 0,338.074.154,00 13.537.245,84(21901) - FES/Unidade
Central 1,584.456.340,090,52

217,00Município
beneficiado 62.086.750,02Unidades

(4817) - Vigilância, Prevenção,
Controle de Doenças e Agravos
e Promoção da Saúde

168,18 0,4966.169.017,00 105.287.398,34(21901) - FES/Unidade
Central 2,6251.843.088,031,29

62,30Município
beneficiado 3.102.947,89Unidades(4818) - Vigilância em Saúde do

trabalhador 127,00 0,312.339.730,00 7.299.573,95(21901) - FES/Unidade
Central 1,602.231.562,410,49

18.153,00Exames
realizados 6.590.380,70Unidades

(4819) - Politica Estadual de
Investigação Laboratorial de
Média e Alta Complexidade
com Foco na Vigilância em
Saúde

7.721,00 0,765.137.415,00 8.198.351,26(21901) - FES/Unidade
Central 3,086.250.796,462,35

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,15Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 3,53

A garantia de financiamento federal, a celebração de contratos de apoio logístico complementar para execução das atividades e o estabelecimento de parcerias para execução das ações planejadas contribuíram para o

alcance de bons resultados no programa. Todavia, as atividades de capacitação, supervisão e monitoramento dos sistemas municipais de saúde, bem como as de apoio institucional da vigilância epidemiológica, não se

desenvolveram em sua plenitude, sobretudo em função da compreensível necessidade de contingenciamento orçamentário de algumas ações orçamentárias e também em função da cobertura contratual de somente 7

meses durante o ano de 2019 no tocante ao apoio logístico em campo. As ações de vigilância e controle da Hanseníase, por exemplo, foram realizadas, em sua grande maioria, através do contrato de apoio logístico

complementar (ação 4450) e de parcerias interinstitucionais. Conquistamos grandes avanços em 2019, como o alcance de 100% dos indicadores pactuados no PQAVS, gerando integralidade do repasse de recursos aos

Estado do Maranhão e fortalecimento das ações de prevenção, controle e eliminação da malária e ações de vigilância da Leishmaniose Visceral e Doença de Chagas. Por outro lado, também vivenciamos ameaça de

doenças como sarampo, dengue e raiva silvestre, entre outras. A execução deste programa gerou diversos benefícios à população do Estado do Maranhão, como redução da morbidade por malária, mobilização da

sociedade para o combate aos mosquitos, conscientização da população quanto às ações de prevenção e controle de doenças, ausência de surtos por doenças imunopreveniveis. Todas as ações que compõem o

Programa são desenvolvidas como intuito de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, quando se contribui para qualificação dos serviços, o alcance é sempre finalístico, pois todas as atividades serão multiplicadas e

disseminadas junto à população, os investimentos junto aos municípios demonstram como o Programa alcança seus objetivos. Em relação ao Indicador de Saúde do Trabalhador, em 2018 o Estado teve resultado de 2.884

(dois mil, oitocentos e oitenta e quatro) agravos notificados, superando a meta pactuada, apresentando 99,8% (2.877) agravos com o campo “ocupação” preenchido, decorrentes de 175 (cento e setenta e cinco) municípios.

Do total de municípios maranhenses, 42 (quarenta e dois) ficaram silenciosos no respectivo indicador. Constatou-se um ponto positivo: a diferença de 22,6% (650) de agravos notificados e aumento de 12% (21) municípios

comparado ao ano de 2017 do SISPACTO e do PQA-VS (Fonte: SINAN /SES, 13 de fevereiro de 2019). No âmbito da Vigilância Vigilância em Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária em municípios das 19 regiões de

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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saúde, foram descentralizadas ações de Vigilância em Saúde Ambiental no Ano de 2018 e 2019. No âmbito do Departamento das DST/AIDS e Hepatites Virais, houve um maior fortalecimento da parceria com a sociedade

civil na luta contra a epidemia de AIDS, com maior busca da população em geral pelo diagnóstico precoce através dos testes rápidos, aquisição e distribuição de fórmula láctea para crianças verticalmente expostas, e

melhoria do acesso ao tratamento de pessoas vivendo com HIV e o fortalecimento das ações de prevenção e apoio aos municípios prioritários. O financiamento do Programa é feito com recursos estaduais e federais, estes

últimos dispensados em 12 parcelas mensais. Desde o início do exercício a área prepara as demandas e formaliza via processos administrativos Ampliar em 5%, a cada ano o Número de Amostras no controle da qualidade

da água relativo aos parâmetros Coliformes Total, Cloro Residual Livre e Turbidez: O número de coletas de amostras de água para consumo humano a serem realizadas no Estado, estipuladas pelo Ministério da Saúde

através da Coordenação Geral de Vigilância ambiental, foi da ordem de 30.396. A meta atingida pelo Estado em 2019 foi de 6.564 amostras de água coletadas o que representa cerca de 21,60%. A meta pactuada para o

Estado foi da ordem de 30%. A equipe da Vigilância em Saúde Ambiental, não tem condições de realizar todas as coletas obrigatórias nos municípios, devido à grande quantidade destes, distância a ser coberta, número de

técnicos, diárias insuficientes e outras ações concernentes ao Departamento, como: Coleta de amostras de água para consumo humano, análise de presença ou ausência de resíduos de agrotóxico, cadastramento de

áreas dos programas VIGISOLO e VIGIAR, supervisão, inspeção e monitoramento dos municípios que tem Ambiental implantada, inspeção em empresas de abastecimento de água, entre outros; Número de diárias dos

técnicos em quantidade insuficiente(60) para a realização das ações durante o ano, já que a Vigilância em Saúde Ambiental do Estado tem inúmeras demandas para atender além dos procedimentos de rotina (demandas

judiciais, de outros órgãos, dos municípios, de comunidades, ETC); Meta: Apoiar a descentralização das ações de Vigilância em Saúde Ambiental - VSA e Vigilância Sanitária - VISA em municípios do Maranhão 2019: As

principais ações de fomento à descentralização da Vigilância em Saúde Ambiental - VSA, desenvolvidas pela equipe estadual junto aos municípios contemplam visitas de sensibilização aos gestores municipais,

capacitações dos profissionais das equipes locais, supervisões de acompanhamento das VSAs implantadas, atividades complementares de apoio. Neste ano (2019) não foram concluídas descentralizações de atividades

e/ou ações de Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) nos municípios. No ano (2019) não foram concluídas também, ações de descentralização de procedimento de Vigilância Sanitária - VISA por falta de capacidade

instalada nos municípios para receber novos procedimentos atualmente executados pelo Estado. No entanto foram realizadas supervisões nos municípios previstos para acontecer a descentralização no intuito de dar apoio

técnico no processo de descentralização. É oportuno acrescentarmos, que no quadro Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção, está apresentando erro na coluna de Resultados de algumas

metas. Dessa forma o principal benefício gerado é a redução nas taxas de morbimortalidade da população, com o fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde visando a prevenção e ao controle de doenças e agravos,

mitigação de riscos a saúde e redução das taxas de mortalidade materna, infantil e outros óbitos por causas evitáveis.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0311) - Gestão da Política de Saúde Pública

Unidade Executora: FES/Unidade Central

Problema: Fragilidade no processo de planejamento da saúde; controle, regulação, avaliação, auditoria do Sistema Estadual de Saúde e Estruturas das Unidades Regionais de Saúde.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 28.939.719,00      Atual: 37.119.695,93       Variação(%): 28,27

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de saúde pública.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

28.939.719,00 37.119.695,93 18.821.142,69 13.575.090,83 11.434.266,77

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

3,00Conselho
qualificado 546.017,90unidade(2754) - Qualificação e

Fortalecimento do Controle 221,00 0,662.055.000,00 691.113,00(21901) - FES/Unidade
Central 0,02454.582,550,01
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Social

57,00
Unidade
regional
estruturada

7.917.836,66unidade(3126) - Estruturação das
Unidades Regionais de Saúde 76,00 0,7921.528.000,00 8.235.751,00(21901) - FES/Unidade

Central 0,956.505.974,500,75

3,00Planejamento
implementado 448.125,08unidade(4387) - Planejamento do

Sistema Único de Saúde - SUS 4,00 0,08645.000,00 1.636.593,93(21901) - FES/Unidade
Central 9,74126.004,360,75

154,00
Numero de
turmas
executadas

5.773.397,31unidade

(4390) - Qualificação e
Formação de Profissionais de
Nível Médio Técnico na Área de
Saúde

171,00 0,22700.000,00 16.869.523,20(21901) - FES/Unidade
Central 4,193.628.302,770,90

190,62Município
beneficiado 1.445.293,05unidade(4576) - Controle, Regulação,

Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 217,00 0,592.399.345,00 2.072.190,04(21901) - FES/Unidade
Central 1,501.213.156,750,88

31,00
Número de
turmas
executadas

2.690.472,69Unidades
(4754) - Implementação da
Politica de Educação
Permanente

41,00 0,221.612.374,00 7.614.524,76(21901) - FES/Unidade
Central 3,501.647.069,900,76

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,67Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 3,32

O Programa Gestão da Políticas de Saúde Pública foi criado de acordo com as diretrizes do governo e levando em consideração as suas peculiaridades e condições necessárias para o seu desenvolvimento, mesmo

havendo a existência de algumas fragilidades no processo de planejamento da saúde, bem como, no processo de controle, regulação, avaliação, auditoria, ouvidoria do sistema estadual de saúde e estruturas das unidades

regionais de saúde. Reúne ações integradas na formulação de políticas setoriais e na avaliação e controle dos programas na área de saúde pública. De modo geral, o Programa desde 2016 a 2019, apresenta bons

resultados na gestão, uma vez que tem assegurado à população através das suas ações , o acesso a Política de Educação em Saúde no Estado, no que se refere a oferta de cursos técnicos de aperfeiçoamento e

qualificação para profissionais do SUS das 19 Regiões de Saúde; prestando orientação e assessoria técnica às gestões municipais na elaboração dos instrumentos de Gestão do SUS (Planos Municipais de Saúde,

Programação Anual de Saúde, Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior de Execução Orçamentária e Relatório Anual de Gestão); o Controle Social por meio das reuniões mensais, acompanhando a elaboração e

execução dos instrumentos de gestão, apoiando os Conselhos Municipais de Saúde e suas Conferências e organizando Conferência Estadual; a disponibilização de estrutura necessárias às equipes das 19 Regionais de

Saúde ; contratação de novos auditores, com o intuito de fortalecer a fiscalização da aplicação de recursos oriundos de contratos, convênios, ajustes e instrumentos similares firmados no âmbito estadual e municipal, bem

como execução de obras com a rede de prestadores de serviços assistenciais; a Ouvidoria como instrumento de controle social e participação popular, torna-se um canal de articulação entre cidadão, usuário, prestadores

de serviços e a gestão pública; cooperação técnica aos 217 municípios, para aperfeiçoarem os mecanismos de Gestão, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria do SUS, todos voltados para melhorar a prestação e o

acesso a todos os bens e serviços de saúde do SUS. Quanto ao recurso, o programa apresentou média eficiência. O contexto fiscal restritivo contribuiu para um acesso mais restrito a recursos, desta forma não atingiu-se

100% da liquidação de despesas empenhadas e de homologação de licitações.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0560) - Saneamento Básico

Unidade Executora: FES/Unidade Central

Problema: Baixa Cobertura do Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário na zona rural e em domicílios de pequenas comunidades

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 5.750.000,00      Atual: 4.174.957,21       Variação(%): -27,39

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Reduzir o déficit do índice de cobertura do saneamento básico do Estado.

Público-Alvo: Sociedade maranhense sem cobertura do saneamento básico rural.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

5.750.000,00 4.174.957,21 2.836.875,35 1.928.913,61 1.928.913,61

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Módulo
sanitário 310.323,24unidade(3132) - Implantação de

Módulos Sanitários Domiciliares 2,00 0,99250.000,00 313.084,31(21901) - FES/Unidade
Central 0,00310.323,240,00

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
50



implantado

0,00Unidade
Implantada 0,00unidade

(3148) - Implantação de
Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Água

1,00 0,00850.000,00 0,00(21901) - FES/Unidade
Central 0,000,000,00

0,00Projeto
Elaborado 2.164.616,37unidade

(3152) - Elaboração de Projetos
de Abastecimento de Água e
Esgoto

45,00 0,46650.000,00 3.499.936,90(21901) - FES/Unidade
Central 0,001.618.590,370,00

0,00Medido pela
despesa 361.935,74unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,004.000.000,00 361.936,00(21901) - FES/Unidade

Central 0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,00Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,00

Não houve execução do Programa , uma vez que as Ações 3132 e 3148 não estão alocadas na SES. É importante ressaltar, que a ação 3152, ficou alocada na SES. Porém, houve atraso no cronograma de desembolso do

convênio federal destinados a elaboração dos Projetos Executivos de Sistemas de Água e Esgoto nos municípios do Estado. Quanto ao recurso empenhado e liquidado, se refere ao contrato 158/2013 em seu 4º termo

aditivo que tem como objeto serviços técnicos de engenharia para a elaboração de projetos básicos e executivos de sistema de abastecimento de agua e esgotamento sanitário. A previsão de encerramento do contrato para

em 2019. ,

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0596) - Saúde para Todos

Unidade Executora: FES/Unidade Central

Problema: Fragilidade na estrutura de atendimento à saúde da população em procedimentos ambulatorial e hospitalar; na política estadual de sangue e hemoderivados; na política estadual de investigação laboratorial de
média e alta complexidade e captação, notificação e distribuição de órgãos. Dificuldade do acesso à população aos serviços de saúde de média e alta complexidade no sistema único de saúde.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 6.291.622.534,00      Atual: 7.611.811.098,57       Variação(%): 20,98

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Prestar assistência à saúde de média e alta complexidade à população.

Público-Alvo: Usuários do SUS

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

6.291.622.534,00 7.611.811.098,57 7.196.132.272,04 6.751.049.788,79 6.371.660.094,85

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00evento
realizado 0,00unidade(2947) - Prevenção ao Uso de

Drogas 0,00 0,00240.000,00 240.000,00(21947) - FUNDO
ESTADUAL DE POLÍTICAS 0,000,000,00
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SOBRE DROGAS

41,00Etapa
concluída. 304.302.894,78Percentual

(3128) - Modernização e
Ampliação dos Serviços de
Saúde

99,00 0,46410.771.938,00 527.421.878,70(21901) - FES/Unidade
Central 0,90241.549.032,290,41

835.297,23Pessoa
atendida 111.820.127,03unidade

(4439) - Medicamentos dos
Componentes Especializados e
Estratégicos da Assistência
Farmacêutica e dos Programas
da SES-MA

538.810,00 0,82111.208.620,00 119.145.092,63(21901) - FES/Unidade
Central 1,9097.299.251,251,55

94.990,00Medido pela
despesa 47.665.353,10unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,7552.279.000,00 47.665.355,00(21901) - FES/Unidade

Central 0,0035.685.238,460,00

1,00Etapa concluída 16.443.342,41Unidades
(4564) - Adequação das
Unidades Assistenciais de
Saúde

20,00 0,2120.000.000,00 16.530.000,33(21901) - FES/Unidade
Central 0,243.450.789,740,05

0,00procedimento
realizado 3.173.718,02unidade(4630) - Ações de Combate ao

Câncer 1,00 0,198.649.800,00 16.023.518,00(21946) - Fundo Estadual de
Combate ao Câncer 0,002.983.780,400,00

217,00Município
Atendido 48.122.462,20unidade

(4653) - Medicamentos do
Componente Básico da
Assistência Farmacêutica

217,00 0,9256.103.629,00 48.163.930,00(21901) - FES/Unidade
Central 1,0944.109.733,491,00

375.216,00Exames
realizados 38.308.582,45Unidades

(4788) - Politica Estadual de
Investigação Laboratorial de
média e Alta Complexidade

360.000,00 0,7030.401.081,00 47.224.520,08(21901) - FES/Unidade
Central 1,4933.103.266,511,04

254.944.520,00procedimento
realizado 6.457.323.806,53Unidades(4793) - Atendimento a Saúde

da População 309.099.069,09 0,935.427.088.281,00 6.609.992.261,00(21901) - FES/Unidade
Central 0,896.130.634.128,860,82

6.460.275,00Hemocompone
ntes produzidos 168.155.663,48Unidades(4794) - Politica Estadual de

Sangue e Hemoderivados 2.126.047,00 0,91170.140.185,00 177.794.313,91(21901) - FES/Unidade
Central 3,35161.424.628,493,04

713,00Órgão captado. 816.322,04Unidades
(4830) - Central de captação,
Notificação e Distribuição de
Órgãos

88,00 0,504.740.000,00 1.610.228,92(21901) - FES/Unidade
Central 16,11809.939,308,10

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,60Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,60

O Programa permanece demonstrando sua eficácia em escala maior que 1, assim como demonstrou-se muito eficiente com escala de valoração maior que 1, no alcance dos resultados programados e seus efeitos sob a

população. Financeiramente, se analisarmos a projeção de dotação orçamentária programada para o período e o autorizado, o aumento de sua eficácia foi representado por 120% entre o orçado e disponibilizado. Da

mesma forma, se compararmos os créditos orçamentários disponibilizados (dotação atual) e o empenhado, a execução alcançou índice de 94, 53%. Por outro lado, analisando todas as despesas empenhadas e o

faturamento de tudo o que foi devidamente pago, o nível de eficiência alcança indicadores 88,54%, demonstrando, mais uma vez, o grande esforço da Gestão em garantir um equilíbrio entre as despesas e as receitas.

Cabe destacar que, do total das despesas empenhadas no período (R$ 7.196.132.272,04), 89,73% foram destinadas à manutenção diária da Rede estadual de hospitais, ambulatórios e demais serviços de saúde destinado

à população (R$ 6.457.323.806,53). As razões para tal acúmulo de despesa com a manutenção da Rede explica-se pelo fato da abertura de 9 (nove) hospitais macrorregionais em Caxias, Coroatá, Chapadinha, Imperatriz,

Colinas, Balsas, Pinheiro, São Luís (HTO) e 8 (oito) novos serviços em saúde, a saber: Centro de Especialidade em Neurodesenvolvimento Ninar, Casa de Apoio NINAR, Centro de Especialidades Odontológicas (SORRIR),

Unidade de Pronto Atendimento em Chapadinha (UPA), Centro de Referência Especializado em Reabilitação da Cidade Operária, Centro de Hemodiálise de São Luís, e implantação de Serviço de Diálise em Pinheiro e

Chapadinha. Essas despesas se justificam ainda pelo fato de que, com os novos serviços prestados, o governo contribuiu com o aumento considerável de cirurgias ao longo dos 4 anos, saindo do patamar de 26.513 (2015)

para 62.354 procedimentos operatórios, e, o alcance de 82.757.661 procedimentos de saúde diverso do cirúrgico, quando o planejado para o período estava estimado em 23.906.066, uma vez que levou em consideração a

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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produção ambulatorial dos últimos dois anos anteriores 2014 e 2015 (Ação: 4793). Cita-se ainda o volumoso crescimento no número de pessoas beneficiadas com a dispensação de medicamentos dos componentes

especializados e estratégicos da assistência farmacêutica, subindo de 538.810 pessoas para 835.298 pessoas atendidas (Ação: 4439). Há que ser destacado de igual forma, a quantidade de pessoas com problema

hematológicos ou portadores de doenças raras que form atendidas através da dispensação de sangue e hemoderivados através de 9 hemonúcleos no interior do Estado, 1 hemocentro (HEMOMAR São Luís) e 29 agências

transfusionais totalizando 6.460.275 hemocomponentes produzidos representando 3 (tr~es) vezes a mais do planejado (Ação: 4794).
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COM MAIS SEGURANÇA, O MARANHÃO APRESENTA
REDUÇÃO NAS OCORRÊNCIAS E EM CRIMES VIOLENTOS

 Dentre as áreas sociais, a segurança pública foi a que,
percentualmente, logrou maior expansão de investimento nos
últimos 5 anos, com aumento de 113% no montante investido.

 Em 2019, o Maranhão alcançou o maior contingente de
policiais da sua história, com mais de 15 mil profissionais. Com
efeito, observa-se, no gráfico ao lado, uma desaceleração nos
índices de criminalidade do Estado.

 Em 2019, o Maranhão apresentou uma redução de mais de 28
mil boletins de ocorrência registrados em relação ao ano de
2015. Ademais, os crimes violentos, tanto letais quanto não
letais, apresentaram expressivo declínio, indo de 31.558 casos
registrados em 2014, para 18.647 em 2019, uma redução de
mais de 40% em todo o Estado.

 No sistema penitenciário maranhense, os índices de detentos
envolvidos em oficinas de trabalho e no programa de Educação
de Jovens e Adultos (EJA) é cada vez maior. Neste último
indicador, o percentual saltou de 8,8% em 2014 para 15,1% da
população carcerária em 2019.

O número de Furtos apresentaram redução na ordem de
8,5% no Estado do Maranhão.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0554) - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Administração Penitenciária

Problema: Necessidade de garantir infraestrutura, suprimentos, logística e informação para promover a custódia e reintegração dos presos.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.160.130.676,00      Atual: 1.522.028.225,13       Variação(%): 31,19

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir o cumprimento da pena e reintegração social.

Público-Alvo: Internos e egressos do Sistema Prisional Maranhense

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.160.130.676,00 1.522.028.225,13 1.369.918.854,27 1.239.217.573,27 1.173.343.616,75

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

271,75Taxa de
ocupação e 59.027.871,69unidade(3107) - Implantação e

Modernização das Estruturas 228,75 0,3273.135.000,00 106.967.592,89(56101) - Secretaria de
Estado da Administração 3,6734.649.380,071,19
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número de
vagas criadasFísicas das Unidades PrisionaisPenitenciária

0,00

Taxa de
Ocupação e
Número de
Vagas Criadas

29.221.555,63unidade
(3107) - Implantação e
Modernização das Estruturas
Físicas das Unidades Prisionais

459,00 0,060,00 89.700.235,22(56901) - Fundo
Penitenciário Estadual 0,005.441.259,270,00

38,00
unidade
modernizada
e/ou implantada

41.771.750,21unidade

(3269) - CONSTRUÇÃO,
APARELHAMENTO E
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA PRISIONAL

20,00 0,210,00 53.161.000,01(56901) - Fundo
Penitenciário Estadual 9,1011.098.790,971,90

4.836,10Apenado/egress
o ressocializado 29.072.800,24unidade(4244) - Ressocialização de

Apenados 2.545,02 0,9520.840.941,00 29.785.615,00
(56101) - Secretaria de
Estado da Administração
Penitenciária

2,0028.299.218,541,90

254,39

Preso
trabalhando,
estudando,
capacitado, com
Plano Individual
de
Ressocialização
elaborado e nº
de presos nas
APAC’s.

3.589.944,91unidade(4244) - Ressocialização de
Apenados 141,25 0,32280.600,00 7.025.829,65(56901) - Fundo

Penitenciário Estadual 5,602.259.818,001,80

0,00Medido pela
despesa 655.151.671,24unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,99666.453.053,00 660.134.597,00

(56101) - Secretaria de
Estado da Administração
Penitenciária

0,00655.151.671,240,00

44,75
Unidade
prisional
mantida

494.196.365,88unidade(4684) - Manutenção das
Unidades Prisionais 44,25 0,89343.051.971,00 511.689.693,63

(56101) - Secretaria de
Estado da Administração
Penitenciária

1,14453.117.657,381,01

8.506,00Equipamento
adquirido 57.886.894,47unidade(4687) - Modernização da

Gestão Prisional 2.695,00 0,7756.369.111,00 63.563.661,73
(56101) - Secretaria de
Estado da Administração
Penitenciária

4,0849.199.777,803,16

0,00Equipamento
adquirido 0,00unidade(4687) - Modernização da

Gestão Prisional 0,00 0,000,00 0,00(56901) - Fundo
Penitenciário Estadual 0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,37Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 3,20

A avaliação de desempenho do Programa 0554 - Fortalecimento do sistema Prisional e Reintegração Social 2016-2019, aponta inicialmente para uma primeira análise com base no planejamento inicial dos recursos

orçamentários previstos, na ordem de R$ 1.160.130.676,00 e, o que efetivamente foi necessário e disponibilizado foi R$ 1.522.028.335,13. Nesse contexto, destaca-se que, ao longo do período, as ações realizadas pela

SEAP imprimiram uma dinâmica tal que careceram de reforço orçamentário, porém sem a total liquidação. Diante dos produtos esperados em cada das ações do Programa, tanto a meta física quanto a financeira

apresentaram coeficientes de eficiência e eficácia superiores ao previsto. Na ação 3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais, tendo como produto taxa de ocupação-número de

vagas criadas registre-se que, no período, foram criadas mais 4.552 vagas no sistema com ampliações - 1.311, construção de treliches – 1.930, assunção das delegacias da Polícia Civil – 328 e novas construções - 1.213 (

Imperatriz, Pinheiro, Timon, Colinas, São João dos Patos) Os investimentos do Governo Estadual para a melhoria, ampliação e construção de Unidade Prisionais foram significativos e possibilitaram assim atingir uma

eficiência de 3,67 , com uma eficácia de 271,75 quanto ao aspecto físico. Finalizamos o ano de 2019 com uma população carcerária de 12.416 presos. O ano de 2015 encerrou com uma população carcerária de 5.396

internos e, 4.299 vagas, havendo pois, um significativo aumento de presos em 2019. Apesar do déficit de vagas, todas as melhorias impactaram positivamente no público beneficiário, ou seja, nos internos do sistema

prisional, pois contaram com espaços físicos melhor estruturados para permanecerem durante ao período de cumprimento da pena, com outros implementados para efetivação do processo de ressocialização, tais como:

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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oficinas de trabalho, galpões multiusos para capacitação e profissionalização, espaços de vivência e acolhimento para visita de filhos e familiares, salas de aula, bibliotecas, espaços de saúde unidades básicas de saúde

estruturadas. Convém salientar, que, no tocante ao Fundo Penitenciário, que conta com recursos recebidos do Ministério da Justiça, foram estabelecidas metas para construção de Unidades Prisionais em Governador

Nunes Freire, Brejo e ampliação do Complexo Penitenciário de São Luís, que, não foram concluídas. Na Ação 4244 - Ressocialização de Apenados, apresentou como meta planejada 3.580,00 mas, superou, tendo

executado 5.610,00, alcançando um índice de eficácia de 1,57. Nos recursos financeiros, apresentou um índice de eficiência de 1,62 com a dinamização de oficinas de trabalho que, em 2019 chegaram ao número de 136

em todo o estado, as quais contribuíram para o alcance do número de internos ressocializados com projetos e ações destinados à sua capacitação profissional, à assistência às suas famílias e à inclusão ou reinclusão

social dos egressos do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão. Atividades voltadas para a preservação da saúde foram desenvolvidas nas 45 Unidades Prisionais. O Projeto “Mãos dadas com a Família” roda de

conversas, dinâmicas e depoimentos das famílias que relatam suas vidas extra muros. O “PROJETO DE INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA NOVA VIDA: visou o combate à drogadição no cárcere. As reuniões foram

periodicamente realizadas nas Unidades de forma sistemática com instituições parceiras, Secretaria de Saúde do Estado, Centro de Atenção Psicossocial Álcool Drogas (CAPS a.d.), Associações dos Alcoólicos Anônimos

(A.A.), Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues e Comunidades Terapêuticas Pastoral da Sobriedade, com vistas a encaminhar os usuários para aconselhamento e tratamento. Área de Vivência para Visitação Infantil que

proporcionou uma interação afetiva entre pais e filhos num espaço humanizado e lúdico adaptado para visitação infantil e tem garantido um acolhimento mais humanizado minimizando os efeitos psicológicos do cárcere em

todos os sujeitos que compõem esse núcleo familiar e especificamente, a criança que sofre com a ausência dos pais e certamente é afetada por traumas no decorrer do seu desenvolvimento biopsicossocial. O Projeto

Visualizando Esperança buscou apresentar técnicas que unem cenas de filmes com intervenções psicológicas, fazendo um intercâmbio de conceitos que ajudam a entender o funcionamento dos processos básicos

psicológicos do sujeito. O Projeto “Visualizando Esperança” abordou os grandes temas da atualidade proporcionando aos internos reflexões e novos aprendizados além de combater o ócio. Dentre os temas abordados

estão: relacionamento familiar, amizades, depressão, doenças mentais, vida em sociedade, liberdade, entre outros. Atualmente é executado em 37 Unidades Prisionais. Projeto Dialogando a Paz vem refletindo através de

Rodas de Conversas e exposições dialogadas de conteúdos de cultura de paz e dos direitos fundamentais e do respeito a pessoa humana com grupos de homens que estão cumprindo pena por exercerem violência contra

mulheres e que são encaminhados por medida judicial para execução penal nas Unidades de Ressocialização da SEAP. As APACs possuem um termo de parceria celebrado com a SEAP, e que neste instrumento estão as

metas pactuadas nas áreas da assistência e execução. São 7 (sete) as APCS - São Luís, Viana, Pedreiras, Bacabal, Timon, Imperatriz, Itapecuru, atendendo 370 internos nessa metodologia como alternativa para o

processo de ressocialização. Na EDUCAÇÂO, a SEAP compreende como estratégia de qualificação a assistência educacional e profissionalização. Assim, a alfabetização inicia o processo, seguido da educação formal,

profissionalizante e superior. O Programa Rumo Certo, apresenta-se como destaque, no período, como iniciativa inédita de aumento do nível de escolaridade e profissionalização, recebendo apoio do Fundo Penitenciário

Nacional, por meio de convênios com o Instituto Estadual de Educação - IEMA, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e Industrial – SENAC e SENAI, e Universidade Estadual do Maranhão - UEMA para os cursos

de ensino à distância. Certificou 3.758 internos em 2019. O Programa de Alfabetização IBRAEMA junto com o Instituto Brasileiro de Educação e Meio Ambiente – IBRAEMA visou erradicar o analfabetismo nos

estabelecimentos prisionais do Maranhão. O Projeto Remição pela Leitura, por meio da resolução nº 44/2013 do CNJ viabilizou, à pessoa presa, a remição de pena pela leitura de obras e produção textual acerca da leitura.

Estimula a criticidade, a capacidade reflexiva, bem como o resgate da identidade cultural do indivíduo que participa do projeto, por meio de atividades complementares à leitura. As Oficinas Educativas ofereceram à

população carcerária oficinas de cursos profissionalizantes, no intuito de acrescer o percentual no quantitativo de pessoas presas com certificações em cursos. Além de abranger as opções de cursos para o mercado de

turismo e lazer. Registre-se que, em 2019 houve um aumento de mais de 180% no quantitativo de internos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem-PPL) quando

comparado com 2017. As provas foram realizadas nos dias 10 e 11 de dezembro, com a adesão de 947 custodiados que prestaram o exame. O Enem PPL marca a possibilidade de mudança de vida e de perspectivas por

meio da educação de pessoas presas. Todas essas ações impactaram positivamente no público alvo da SEAP e, ultrapassaram as barreiras internas, alcançando também seus familiares. A perfomance dessa Ação de

Ressocialização apresentou um índice de eficácia de 1,90, tendo planejado atender 2.595,02 e executou 4.836,10, na UG da SEAP e, no Fundo Penitenciário, o índice apurado foi de 1,80, tendo em ambos uma eficácia de

2,00 e 5,60 respectivamente. Nessa Ação, o Programa atem interface com o Programa RUA DIGNA, com a produção de bloquetes pelos internos do sistema penitenciário, em parceria com a SETRES. Até o final do ano de

2019, as ações de ressocialização voltadas para oportunidade de capacitação aos internos através de oficinas de trabalho foram intensificadas e dinamizadas, com destaque para a produção de móveis e blocos sextavados

que, com o custo de suas produções com a utilização da mão de obra carcerária, corrobararam substancialmente para a economia de orgãos estaduais. Fabricação, montagem e instalação de móveis, fabricação de blocos

pelos internos atenderam demandas das Secretarias de Governo como SEGOV, SEEDUC, SAGRIMA, Secretaria de Gestão de Patrimônio e assistência ao Servidor – SEGEP, Secretaria de esportes e Lazer, Agência

Executiva Metropolitana, Defensoria Pública e CAEMA, além das Prefeituras de Viana, Cururupu, Colinas, Timon, Paço de Lumiar. Destacam-se também a abertura de frente de trabalho para os internos em empresas tais

como: Bodim, Oliveira Alimentos, Masan Alimentos, A.Araújo, Espuma Flex e M R Empreendimentos. A Ação 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais teve uma previsão de 44,25 e executou 44,75, demonstrando um

índice de eficiência de 1,01 e, de eficácia de 1,14. A SEAP conta em 2019, com 46 Unidades Prisionais construídas e mantidas. Ressalte-se que esta é uma das ações que demandam extrema intervenção de segurança,

com garantia de manutenção da ordem e de ações cotidianas de limpeza e conservação, alimentação para os 12.416 internos de todas as Unidades da capital e interior, segurança, encaminhamento e acompanhamento

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
58



dos internos nas audiências de julgamento, manutenção preventiva das unidades físicas, capacitação permanente e atualizadas do corpo funcional penitenciário. No Complexo Penitenciário de São Luís foi instalado o

Espaço Multiuso da Supervisão de Segurança Interna, destinado a contribuir na formação dos Agentes Estaduais de Execução Penal, associado as ações desenvolvidas pela Academia de Gestão Penitenciária. Na Ação

4687 existente tanto na SEAP quanto no Fundo Penitenciário - Modernização da Gestão Prisional, foi possível adquirir equipamentos e materiais permanentes que fortaleceram as ações realizadas durante o período.

Destaca-se a aquisição de detectores de metal, body scanner, 91 viaturas, 7 automóveis que foram transformados em ambulâncias para deslocamento dos presos; 03 (três) veículos caminhão cela, 01 (um) automóvel

master furgão utilizado para deslocamento de presos. Móveis, equipamentos de informática, ventiladores, ar condicionados, beliches, armários de aço, ventiladores, câmeras, bebedouros, câmeras de vídeo, etc, os quais no

período totalizaram cerca de 8.000 novos equipamentos adquiridos. A previsão seria 2.695 e foram adquiridos 8.506, demonstrando uma eficácia de 3,16 e com eficiência de 4,08.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0601) - Mais Protecao e Defesa Civil

Unidade Executora: Corpo de Bombeiros Militar

Problema: Alta frequencia de calamidades publicas ocasionadas por enchentes e secas em 30% dos municipios maranhenses bem como baixa capacidade de atendimentos a vitimas de acidentes.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 413.951.000,00      Atual: 420.600.892,00       Variação(%): 1,61

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Viabilizar o resgate de pessoas, bens e animais em caso de calamidade publica e acidentes eventuais, reduzir danos humanos, materiais e ambientais em caso de calamidade publica e acidentes.

Público-Alvo: Pessoas e animais vitimas de calamidade publica e acidentes

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

413.951.000,00 420.600.892,00 409.514.341,66 409.484.543,22 408.733.625,56

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

63.987,00Edificação
Vistoriada 5.169.007,71Unidades(4152) - Acoes para o

Cumprimento do Codigo de 9.120,00 0,707.400.000,00 7.400.000,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 10,045.168.907,717,02
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Seguranca Contra Incendio e
Panico.

15.118,00Pessoa
atendida 7.000.021,41unidade(4247) - Resgate e Salvamento 10.890,00 0,709.973.000,00 9.973.000,00(19111) - Corpo de

Bombeiros Militar 1,986.998.693,711,39

0,00Medida pela
despesa 395.269.652,37unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,99394.938.000,00 400.587.892,00(19111) - Corpo de

Bombeiros Militar 0,00395.269.652,370,00

6.350,00Prevenção de
Risco 444.054,78unidade(4837) - Prevencao de Risco 1.240,00 0,93175.000,00 475.000,00(19111) - Corpo de

Bombeiros Militar 5,48444.054,785,12

13.367,00Pessoa
assistida 318.340,47unidade(4838) - Atendimento as

Vitimas de Desastres 1.400,00 0,67175.000,00 475.000,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 14,25318.340,479,55

8.062,00Pessoa
assistida 1.313.264,92unidade(4839) - Prevencao e Combate

a Incendio 5.640,00 0,761.290.000,00 1.690.000,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 1,881.284.894,181,43

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

4,90Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 6,73

O Programa foi desenvolvido tendo como objetivo, viabilizar o resgate de pessoas, bens e animais em caso de calamidade pública e acidentes eventuais, reduzir danos humanos, materiais e ambientais em caso de

calamidade pública e acidentes. O Programa Mais Proteção e Defesa Civil foi criado, através da Lei Nº 10.719, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017, que instituiu a Revisão do PPA 2016-2019, exercício 2018, com a finalidade

de mostrar as ações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão no contexto da Segurança Pública no Estado do Maranhão e nos Programas de Governo. Desde a criação do Programa em 2018, o CBMMA passou a ter

uma identidade, porque as ações existentes no CBMMA eram executadas dentro do Programa Mais Segurança. Para atender ao objetivo do programa, foram criadas ações específicas tais como: prevenção de risco,

atendimento ás vítimas de desastres e Prevenção de Riscos. Pautado na escala de valorização, no período de 2018-2019, percebe-se que de modo geral, o alcance de um excelente resultado quanto à eficácia e eficiência,

uma vez que a execução das ações demonstra um processo de trabalho qualificado que atinge e reduz o problema raiz que deu origem a este programa, as avaliações abaixo, sob a ótica do planejamento inicial, dos

recursos utilizados e dos produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população, ratificam o êxito do programa: 3.1 Quanto ao planejamento inicial motivado pela identificação do problema “ Alta frequência de

calamidades publicas ocasionadas por enchentes e secas em 30% dos municípios maranhenses bem como baixa capacidade de atendimentos a vítimas de acidentes. ”, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão –

CBMMA, buscou minimizar os impactos negativos com a implementação das ações orçamentárias: (4152) - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico; (4247) - Resgate e Salvamento;

(4450) - Gestão do Programa; (4837) - Prevenção de Risco; (4838) - Atendimento as Vitimas de Desastres; (4839) - Prevenção e Combate a Incêndio. 3.2 Quanto aos recursos utilizados O orçamento inicial aprovado ao

longo do processo, teve uma previa dotação orçamentária de R$ 413.951.000,00 para o período. Ao longo de sua execução, com o passar dos anos, a projeção orçamentária foi sendo adequada ao comportamento de

arrecadação e da precificação das taxas e serviços oferecidos pelo DETRAN/MA, perfazendo uma dotação orçamentária atualizada de R$ 420.600.892,00, uma diferença a maior de R$ 6.649.892,00, representando um

incremento de 2,0%, sendo executados 97 % dos recursos, quase a totalidade o que reforça o excelente desempenho obtido pelo Programa Mais Proteção e Defesa Civil. 3.3 Quanto aos produtos entregues, destacamos

as principais entregas e os resultados, a saber: a) ações desenvolvidas combate a calamidade publicas ocasionadas por enchentes em diversas cidades do interior do Estado do maranhão, podendo citar aquelas que ficam

às margens dos rios Itapecuru e Mearim; b) Suporte a respostas operacionais de resgate; c) Busca e salvamento de prevenção e combate a incêndios desempenhadas pelos diversos Batalhões e Companhia

Independentes estabelecidos na região metropolitana de São Luís e nos interiores do Estado do Maranhão salvaguardando vidas humanas, animais e materiais. 3.4 Quanto Resultados e Impactos gerados à população:

Considerando que a finalidade do programa ao longo do período de 2018 a 2019, é de viabilizar o resgate de pessoas, bens e animais em caso de calamidade pública e acidentes eventuais, reduzir danos humanos,

materiais e ambientais em caso de calamidade pública e acidente. O Mais Proteção e Defesa Civil, obteve um excelente desempenho conseguindo atingir os índices de suas metas. Com destaque especial para as ações:

4152 Ações para o Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico. (Coscip), , atingindo uma eficácia de 7,02, com a realização de 63.937 unidades vistoriadas; 4247 (Resgate e Salvamento) obteve o

índice de eficácia de 1,39; contando com 15.118 pessoas atendidas; 4839 (Prevenção e Combate a Incêndio), atingindo uma eficácia de 1,43, foram 8.062 pessoas assistidas, através de ações desempenhadas por diversas

Unidades Bombeiros Militar instaladas na Região da Ilha de São Luís (Municípios de São Luís, Paço do Lumiar e São Jose de Ribamar), nos Municípios de Balsas, Imperatriz, Caxias, Pinheiro, Barreirinhas, Timon, Bacabal,

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Trizidela do Vale, Carolina, Estreito e Açailândia empregando pessoal especializado no atendimento às populações desses municípios em vistorias e analises de projetos, nas prevenções e combate a incêndios, nas

buscas, resgates e salvamentos, colégios militares e programas sociais (Bombeiros Mirins e Melhor Idade e Golfinho); 4837 (Prevenção de Risco) , obteve o índice de eficácia de 5,12, através da realização de 6.350 ações

de prevenção de risco. E por fim a ação que teve o maior índice de eficácia do programa, 4838 (Atendimento as Vitimas de Desastres), atingindo assim um índice de eficácia de 9,55, através da realização de 13.367

atendimentos a vítimas de acidentes. Os atendimentos são desenvolvidos pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil/CEPDEC/CBMMA que conta com um efetivo de Bombeiros Militares, Oficiais e Praças

especializados na área de Defesa Civil, sempre prontos para dar resposta nas situações e estados de emergências. Dentre os benefícios que o programa gerou para a sociedade, podemos destacar: a receptividade do

público-alvo nas ações estratégicas desenvolvidas através do CBMMA; sensibilizando as pessoas, por meio do envolvimento da sociedade civil, o programa está alicerçado no Lema Vidas Alheias e Riquezas Salvar

desenvolvendo ações de defesa civil e realizando vistorias técnicas e analises de projetos, de prevenção e combate a incêndios, de resgate e salvamento, em ação conjunta com a Defesa Civil estadual e secretarias

municipais, o CBMMA mantém trabalhos de retirada de vítimas de áreas de risco e deslocando para abrigos, assim como informar e prevenir moradores em cidades com riscos de alagamentos e inundações, um outro

importante benefício a população é a implantação de programas sociais (bombeiros mirins, melhor idade e golfinho) e os colégios militares. No quesito quantitativo o programa atingiu todas as metas do programa

superando-as em números acima dos índices de referência
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0577) - Mais Segurança

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Segurança Pública

Problema: Alto índice de crimes violentos letais intencionais, tráfico de drogas e deficit de unidades do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, tanto na capital quanto no interior do estado.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 4.085.360.303,00      Atual: 4.225.116.858,80       Variação(%): 3,42

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir a preservação da vida e a incolumidade das pessoas, por meio de políticas públicas multissetoriais, com ênfase na redução da criminalidade.

Público-Alvo: Sociedade em geral

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

4.085.360.303,00 4.225.116.858,80 4.081.708.189,71 4.001.326.923,32 3.924.406.743,54

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00evento
realizado 0,00unidade(2947) - Prevenção ao Uso de

Drogas 0,00 0,0010.980,00 10.980,00(19904) - Fundo Estadual de
Políticas sobre Drogas 0,000,000,00
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0,00evento
realizado 0,00unidade(2947) - Prevenção ao Uso de

Drogas 20,00 0,00150.000,00 0,00
(21947) - FUNDO
ESTADUAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

0,000,000,00

2,50Unidade
concluída 1.289.321,72unidade

(3226) - Implantação e
Modernização de Unidades do
Sistema de Segurança Pública

16,00 0,285.000.000,00 1.448.500,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 0,56401.836,010,16

15,75Unidade
concluída. 25.719.086,16unidade

(3226) - Implantação e
Modernização de Unidades do
Sistema de Segurança Pública

1,25 0,4016.821.506,00 29.496.030,00(19110) - Polícia Militar do
Estado 31,8811.657.182,9512,60

0,00Unidade
concluída 0,00Unidades

(3226) - Implantação e
Modernização de Unidades do
Sistema de Segurança Pública

0,50 0,00100.000,00 0,00(19102) - Polícia Civil 0,000,000,00

17,22Unidade
concluída 29.063.213,63Unidades

(3226) - Implantação e
Modernização de Unidades do
Sistema de Segurança Pública

21,75 0,4358.056.893,00 57.704.431,00
(19101) - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública

1,8624.575.957,830,79

1,33Unidade
concluída 1.016.113,77Unidades

(3226) - Implantação e
Modernização de Unidades do
Sistema de Segurança Pública

3,21 0,255.050.000,00 3.950.000,00(19902) - Fundo Especial de
Segurança Pública 1,69971.672,300,42

4,75Unidade
aparelhada 5.630.435,44unidade(3252) - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica 13,02 0,243.650.000,00 6.205.984,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 1,551.465.074,140,36

10,00Unidade
aparelhada. 0,00unidade(3252) - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica 20,00 0,001.552.000,00 100.100,00(19110) - Polícia Militar do
Estado 0,000,000,50

3,39Unidade
aparelhada 474.850,00Unidades(3252) - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica 3,72 1,00850.000,00 474.850,00(19102) - Polícia Civil 0,91474.850,000,91

179,80Unidade
aparelhada 70.654.815,73Unidades(3252) - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica 207,11 0,6135.637.478,00 97.716.505,35
(19101) - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública

1,4160.036.917,110,87

5,37Unidade
aparelhada 6.845.205,34Unidades(3252) - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica 4,42 0,479.670.000,00 10.770.000,00(19902) - Fundo Especial de
Segurança Pública 2,595.036.971,341,21

28.746,00Edificação
vistoriada 7.126.439,21unidade

(4152) - Ações para o
Cumprimento do Código de
Segurança Contra Incêndio e
Pânico

6.942,00 0,896.600.000,00 7.710.720,84(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 4,636.893.061,594,14

748,00Pessoa
assistida 2.582.598,75unidade(4153) - Serviços de Defesa

Civil 2.040,00 0,51300.000,00 3.122.014,53(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 0,721.592.172,000,37

29.375,00Pessoa
atendida 7.936.512,38unidade(4247) - Resgate e Salvamento 7.680,00 0,877.177.944,00 8.896.061,50(19111) - Corpo de

Bombeiros Militar 4,377.781.043,393,82

0,00Medido pela
despesa 276.509.557,12unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,00241.313.393,00 277.199.246,52(19111) - Corpo de

Bombeiros Militar 0,00276.459.572,620,00

0,00Medido pela
despesa 3.260.321.791,95unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,993.314.769.906,00 3.280.205.891,00(19110) - Polícia Militar do

Estado 0,003.253.126.360,270,00

0,00medido pela
despesa 23.891.833,90Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,8322.603.722,00 28.303.444,00(19102) - Polícia Civil 0,0023.499.092,940,00

8,00Município
assegurado 276.223,72unidade(4493) - Apoio e Segurança ao

Processo Eleitoral 8,00 0,90307.000,00 307.000,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 1,11276.223,721,00

434,00município
assegurado. 7.750.470,83unidade(4493) - Apoio e Segurança ao

Processo Eleitoral 434,00 0,918.000.000,00 7.766.931,00(19110) - Polícia Militar do
Estado 1,107.090.520,831,00

415,00Município
seguro 998.187,00unidade(4493) - Apoio e Segurança ao

Processo Eleitoral 434,00 1,001.000.000,00 1.000.000,00(19102) - Polícia Civil 0,96998.187,000,96

102.001,00
operação
policial
realizada

117.353.661,48unidade(4700) - Prevenção do Crime 84.394,00 0,83132.255.838,00 132.177.908,00(19110) - Polícia Militar do
Estado 1,45109.988.569,291,21

3.803,00
Operação
policial
realizada

10.488.686,67unidade(4700) - Prevenção do Crime 4.488,00 0,7910.400.000,00 12.407.033,00(19102) - Polícia Civil 1,079.785.475,240,85

51.731,00
procedimento
policial
realizado

137.983,00unidade(4701) - Repressão do Crime 10.275,00 1,001.100.000,00 138.000,00(19102) - Polícia Civil 5,04137.983,005,03
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1.518,00
Servidor
formado/capacit
ado

674.850,30unidade
(4733) - Valorização,Formação
e Capacitação dos Profissionais
da Segurança Pública

1.680,00 0,751.000.000,00 900.000,00(19111) - Corpo de
Bombeiros Militar 1,21674.850,300,90

7.496,42Servidor
capacitado. 13.603.354,38unidade

(4733) - Valorização, Formação
e Capacitação dos Profissionais
da Segurança Pública

9.104,00 0,886.100.000,00 14.435.107,00(19110) - Polícia Militar do
Estado 0,9312.742.471,180,82

1.946,00Servidor
capacitado 643.600,00unidade

(4733) - Valorização, Formação
e Capacitação dos Profissionais
da Segurança Pública

1.459,00 0,541.000.000,00 1.182.540,00(19102) - Polícia Civil 2,45643.600,001,33

2.147,00Servidor
capacitado 498.100,33unidade

(4733) - Valorização, Formação
e Capacitação dos Profissionais
da Segurança Pública

1.284,00 0,64900.000,00 780.000,00
(19101) - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública

2,62498.100,331,67

176,00evento
realizado 63.517.731,36unidade(4831) - Prevenção a

Criminalidade 155,00 0,6875.883.643,00 91.028.399,06
(19101) - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública

1,6761.769.772,271,14

397.665,00
Ocorrências
atendidas com
resolutividade

146.703.565,54unidade(4832) - Repressão a
Criminalidade 406.586,00 0,82118.100.000,00 149.679.182,00

(19101) - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública

1,19122.749.405,670,98

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,59Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,70

O Programa foi desenvolvido tendo como objetivo, garantir a preservação da vida e a incolumidade das pessoas, por meio de políticas públicas multissetoriais, com ênfase na redução da criminalidade. Pautado na escala

de valorização, no período de 2016-2019, percebe-se que de modo geral, o alcance de um excelente resultado quanto a eficácia e eficiência, uma vez que a execução das ações demonstra um processo de trabalho

qualificado que atinge e reduz o problema raiz que deu origem a este programa. As avaliações abaixo, sob a ótica do planejamento inicial, dos recursos utilizados e dos produtos entregues e os resultados/impactos gerados

à população, ratificam o êxito do programa. Quanto ao planejamento inicial motivado pela identificação do problema “Alto índice de crimes violentos letais intencionais, tráfico de drogas e déficit de unidades do Corpo de

Bombeiros e da Defesa Civil, tanto na capital quanto no interior do estado”, este órgão buscou minimizar os impactos negativos com a implementação das ações orçamentárias: (3226) - Implantação e Modernização de

Unidades do Sistema de Segurança Pública; (3252) - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica; (4152) - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico; (4153) - Serviços de Defesa Civil;

(4247) - Resgate e Salvamento; (4450) - Gestão do Programa; (4493) - Apoio e Segurança ao Processo Eleitoral; (4700) - Prevenção do Crime; (4701) - Repressão do Crime; (4733) - Valorização, Formação e Capacitação

dos Profissionais da Segurança Pública; (4831) - Prevenção a Criminalidade e (4832) - Repressão a Criminalidade. Sendo que, conforme dados financeiros do programa, tais ações foram executadas pelos órgãos que

integram a Secretaria de Segurança Pública, a saber: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Além dos fundos de prevenção ao uso de drogas e Fundo Especial de Segurança Pública. Quanto aos recursos

utilizados, o orçamento inicial aprovado para as Unidades orçamentárias que integram a segurança Pública foi ao longo do processo ajustado por meio de solicitações de créditos adicionais para atendimentos das

demandas que, ocasionalmente, surgiram, o que possibilitou nos casos de pronto atendimento o suprimento da necessidade. Por outro lado, o fator contingenciamento ocorrido em 2019 fez com que todo o planejamento

fosse revisto, tendo em vista a necessidade de adequação frente à escassez de recursos que afligiu e aflige todo o país. Por isso, instrumentos como convênios, contratos de repasse, termos de cooperação dentre outros,

se configuraram como ferramentas estratégicas dos ordenadores para alcance do programa Mais Segurança. É importante mencionar que durante o quadriênio, houve um incremento de 3,42 % no orçamento, sendo

executados 95%, quase a totalidade dos recursos, o que reforça o desempenho obtido pelo Programa Mais Segurança. Quanto aos produtos entregues, diversas foram as entregas e os resultados, a saber: a) incremento

do número de policiais por meio de concursos público, contando hoje com um efetivo de mais 15 mil policiais, destes, 1.580 bombeiros militares, 11.339 policiais militares, 2.101 policiais civis; b) instalação do Comando

Tático Aéreo (CTA) em Imperatriz; c) instalação, locação e modernização de delegacias, Unidades policiais militares e bombeirísticas; instalação do Instituto Genético Forense; instalação de novos colégios militares; d)

criação Companhia de Policiamento de Rodoviário estadual em parceria com o DETRAN; e) Reaparelhamento das polícias com incremento de 1.078 viaturas, entre veículos e motos, permitindo maior agilidade nas ações

de prevenção e repressão do crime, f) capacitação de profissionais de segurança pública, dentre outras, g) Construção do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Balsas, Tais concretizações evidenciam o alcance das metas

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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em alinhamento com o objetivo do programa. Quanto Resultados e Impactos gerados à população, considerando que a finalidade do programa ao longo do período de 2016 a 2019 foi atendida com a redução do número de

crimes de CVLI (homicídios dolosos, roubo seguido de morte, lesão corporal seguido de morte) que apresentava em 2016 - 743 crimes em números absolutos, chegando a 2019 com 283 crimes na região da Grande São

Luís. Sendo que tal redução fez com que a cidade de são Luís/MA deixasse de figurar entre as 50 cidades mais violentas do mundo. E esse resultado, decorre dos investimentos realizados nas ações do Programa que

permitiram a expressiva redução no número de homicídios. Dentre os benefícios que o programa gerou para a sociedade, podemos destacar: a presença mais efetiva do policiamento ostensivo; a redução dos índices de

criminalidade, produzindo maior sensação de segurança à população; a elucidação de crimes com autoria definida e o aumento das ações preventivas, a partir do Pacto pela Paz, que é um programa estratégico do Governo

e tem como eixo norteador ações de prevenção à criminalidade, com a participação da sociedade civil organizada e representada pelos Conselhos Comunitários pela Paz.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0575) - Mais Vida no Trânsito

Unidade Executora: Departamento Estadual de Trânsito

Problema: Elevados índices de acidentes de trânsito.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 648.742.689,00      Atual: 705.090.658,48       Variação(%): 8,69

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Reduzir os índices de acidentes de trânsito, aprimorando as políticas de educação para o trânsito, a fiscalização e o atendimento ao público.

Público-Alvo: Pedestres e condutores de veículos.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

648.742.689,00 705.090.658,48 537.877.319,30 518.586.998,27 487.446.832,64

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Unidades
instaladas 0,00unidade(3222) - Expansão e

Estruturação das Unidades de 1,00 0,0018.046.372,00 1.649.808,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 0,000,000,00
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CIRETRANs e Postos de
Atendimento

0,00
Unidade
Operacional
Implantada

0,00unidade
(3265) - Implantacao de
Unidades de Fiscalizacao nas
Rodovias Estaduais

0,00 0,005.200.000,00 20.000,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 0,000,000,00

4.227.328,00Veículo
licenciado 12.389.534,84unidade(4009) - Licenciamento de

Veículos 3.206.942,00 0,6424.618.248,00 18.754.696,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 2,0711.971.545,141,32

640.878,00Condutor
habilitado. 96.535.332,44unidade(4010) - Habilitação de

Condutores 1.687.914,00 0,68106.033.013,00 136.613.056,48(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 0,5692.270.157,760,38

103.462,00Veículos
fiscalizados. 7.810.063,62unidade(4189) - Fiscalização do

Trânsito e de Veículos 62.600,00 0,5411.123.428,00 14.468.428,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 3,067.810.063,621,65

0,00Medido Pela
Despesa 408.369.053,47unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,79438.259.877,00 497.250.853,00(19201) - Departamento

Estadual de Trânsito 0,00394.297.008,850,00

370,00

Valores
transferidos
decorrentes do
cumprimento de
obrigações
legais.

231.130,27R$ Arrecadado(4607) - Cumprimento do
Código de Trânsito Brasileiro 600,00 0,025.077.331,00 10.082.370,00(19201) - Departamento

Estadual de Trânsito 26,91231.130,270,62

7.946,00Campanhas
educativas. 6.896.582,12unidade(4608) - Educação para o

Trânsito 975,00 0,4414.524.709,00 14.604.709,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 18,446.453.407,628,15

3,75Unidade em
funcionamento 5.645.622,54unidade

(4688) - Manutenção das
Unidades de CIRETRANs e
Postos de Atendimento

7,50 0,4817.849.711,00 11.636.738,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 1,055.553.685,010,50

0,00municipio
sinalizado 0,00unidade(4834) - Implementacao do

Codigo do Transito Brasileiro. 0,00 0,008.010.000,00 10.000,00(19201) - Departamento
Estadual de Trânsito 0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,40Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 5,79

O Programa foi desenvolvido tendo como objetivo, reduzir os índices de acidentes de trânsito, por meio das políticas de educação para o trânsito, aprimorando a fiscalização e o atendimento ao público. Pautado na escala

de valorização, no período de 2016-2019, percebe-se que de modo geral, o alcance de um excelente resultado quanto à eficácia e eficiência, uma vez que a execução das ações demonstra um processo de trabalho

qualificado que atinge e reduz o problema raiz que deu origem a este programa, As avaliações abaixo, sob a ótica do planejamento inicial, dos recursos utilizados e dos produtos entregues e os resultados/impactos gerados

à população, ratificam o êxito do programa: 3.1 Quanto ao planejamento inicial motivado pela identificação do problema “Elevados índices de acidentes de trânsito”, o Departamento Estadual de Trânsito de Maranhão –

DETRAN/MA, buscou minimizar os impactos negativos com a implementação das ações orçamentárias: (3222) - Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANs e Postos de Atendimento; (3265) - Implantação de

Unidades de Fiscalização nas Rodovias Estaduais; (4009) - Licenciamento de Veículos; (4010) - Habilitação de Condutores; (4189) - Fiscalização do Trânsito e de Veículos; (4450) - Gestão do Programa; (4607) -

Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro; (4608) - Educação para o Trânsito (4688) - Manutenção das Unidades de CIRETRANs e Postos de Atendimento (4834) - Implementação do Código do Transito Brasileiro. 3.2

Quanto aos recursos utilizados O orçamento inicial aprovado ao longo do processo, teve uma previa dotação orçamentária de R$ 648.742.689,00 (seiscentos e quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta e dois mil,

seiscentos e oitenta e nove reais) para o período. Ao longo de sua execução, com o passar dos anos, a projeção orçamentária foi sendo adequada ao comportamento de arrecadação e da precificação das taxas e serviços

oferecidos pelo DETRAN/MA, perfazendo uma dotação orçamentária atualizada de R$ 705.090.658,48 (setecentos e cinco milhões, noventa mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), uma

diferença a maior de R$ 56.347.969,48 (cinquenta e seis milhões, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos) representando um incremento de 9,0%, sendo executados

74 % dos recursos, o que reforça o desempenho obtido pelo Programa Mais Vida no Trânsito. 3.3 Quanto aos produtos entregues, diversas foram as entregas e os resultados, a saber: a) ações desenvolvidas em parcerias

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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com outras instituições, tais como: Polícia Militar, Guarda Municipal, PRF, CPRV (PMMA), e SENAT, para implementação do programa nas campanhas Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito, curso de

aperfeiçoamento para mototaxista, motofrentista, além de outras voltadas para a educação para o trânsito, contendo infraestrutura e logística, materiais e equipamentos em qualidade e quantidade suficiente para a devida

implantação, b) emissão de carteiras de habilitação de novos condutores, com ênfase a carteiras através do CNH JOVEM e RURAL. Em 2015, foram emitidas 1.125 carteiras e em 2016 foram 1.505 carteiras e deixou de

ser efetivado em 2017, devido ao processo de habilitação não contemplado na lei do projeto como simulador e telemetria; C) Realização da Operação Lei Seca, Tais concretizações evidenciam o alcance das metas em

alinhamento com o objetivo do programa. 3.4 Quanto Resultados e Impactos gerados à população: Considerando que a finalidade do programa ao longo do período de 2016 a 2019 foi atendida com a redução do número de

óbitos por acidentes de trânsito que contava em 2016 com 849, em números absolutos, chegando a 2019 com 601 óbitos no estado do Maranhão. A redução, que em números absolutos já expressa um resultado

satisfatório, levando em consideração a relação óbitos/veículos a redução é ainda maior. A frota total de veículos do estado em 2016 era de 1.541.332 veículos, em 2019 já somava 1.771.460 veículos, com a relação

resultante dos números de 2016 aplicadas à frota de veículos de dezembro de 2019 teríamos aproximadamente 975 óbitos. Isso significa que 374 vidas foram salvas, considerando a proporção anterior. Esse resultado

decorre dos investimentos realizados nas ações do Programa que permitiram a expressiva redução do número de óbitos por acidentes. Destacamos ainda os seguintes resultados: 1) ação de Educação para o Trânsito tem

por objetivo instruir e conscientizar condutores e pedestres sobre as boas práticas no trânsito e salvaguarda das vidas, que tinha a previsão de executar 975 (novecentos e setenta e cinco) atividades educativas e conseguiu

realizar 7.946 (sete mil, novecentos e quarenta e seis) atividades educativas, superando em 715% a meta inicialmente estabelecida, com grau de eficiência em 18,44. 2) A Fiscalização de Trânsito tem por objeto fiscalizar

condutores habilitados e veículos em todo o Estado do Maranhão. Suas ações previam 42.200 (quarenta e dois mil e duzentos) veículos fiscalizados, e foram efetivamente realizadas 103.462 (cento e três mil, quatrocentos

e sessenta e duas) abordagens de fiscalização, superando a meta em 145%, com índice de Eficiência em 4,54. 3) regularização de veículos por meio do Licenciamento de Veículos, onde são feitas as vistorias que habilitam

os veículos a trafegarem pelas ruas e estradas do Brasil. A previsão inicial era de licenciar 2.375.271 (dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e um) veículos no Maranhão, e foram efetivamente

realizados 4.227.328 (quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e oito) licenciamentos veiculares. Apesar do bom desempenho do programa, um ponto que ficou abaixo da expectativa foi a Habilitação de

Condutores, que abrange tanto novos condutores habilitados quanto a renovação de suas habilitações. O número desejado de realização de Ação era de 1.270.002 (um milhão, duzentos e setenta e mil, e dois) condutores

com habilitação regularizada. Foram realizadas 640.878 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e oito) habilitações, cumprindo 50% da meta. Tal fato se dá, entre outros aspectos, pela grave crise econômica que

afeta o mundo e reflete diretamente no comportamento econômico das famílias no Estado do Maranhão, as quais elegem suas prioridades de gastos em alimentação, saúde e educação, substituindo as atividades

administrativas e lazer pago por opções com maior prioridade. Dentre os benefícios que o programa gerou para a sociedade, podemos destacar: a receptividade do público-alvo nas ações educativas; sensibilizando as

pessoas, por meio do envolvimento da sociedade civil nas campanhas educativas e realização de Operação da Lei Seca. Desde de 2015, foram promovidas quase 7 mil ações educativas pelo DETRAN/MA. Essas

iniciativas, juntamente e com as operações da Lei Seca, ampliando o alcance e melhorando os resultados através das parcerias institucionais, permitiram a redução dos índices de mortalidade no trânsito. Outro benefício a

ser mencionado são as realizações de palestras e oficinas, com foco no comportamento e socialização no trânsito, as palestras abordaram diversas atitudes e como as escolhas dos motoristas e dos pedestres podem gerar

riscos de acidentes. “Ao sair de casa, o motorista faz diversas escolhas que podem resultar numa viagem tranquila ou não. Isso faz diferença para a segurança viária. Vale ressaltar que o pedestre, também, é responsável

para a construção de um transito mais seguro”, É importante mencionar, que O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) é responsável pelo credenciamento e fiscalização de clínicas médicas e

psicológicas, tendo como objetivo é facilitar o acesso aos serviços para os usuários do programa durante o processo de permissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), renovação e 2ª via do documento. Atualmente,

existem 68 clínicas médicas credenciadas pelo Detran-MA, em todo o Maranhão, sendo que 25 estão localizadas na Região Metropolitana de São Luís, e 43 em demais municípios.
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AMPLIAÇÃO DAS MÚLTIPLAS FORMAS DE APOIO AOS MAIS
NECESSITADOS

 São inúmeros os exemplos que demonstram o fortalecimento a
rede de assistencial social do Maranhão de 2015 a 2019.

 Mais de R$ 300 milhões investidos diretamente por
programas de Assistência Social.

 Foram entregues 37 novos restaurantes populares,
representando um aumento 248% em refeições servidas no
período.

 Entrega de 142 Centros de Referência de Assistência Social e
17 Centros de Referência Especializados de Assistência Social.
Agora há pelo menos 01 unidade em cada município
maranhense. Com isso, foram realizados mais de 245 mil
atendimentos.

 Quase 4 milhões de alunos beneficiados por meio do Bolsa
Escola.

 Famílias de baixa renda tiveram também isenção de
pagamento de fatura de água. Ao todo foram mais de 269 mil
unidades consumidas contempladas.

Fonte: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

De 2016 a 2019, o Programa Mais Renda beneficiou mais
de 3.500 famílias nos ramos da alimentação e beleza, em
14 municípios, sendo 04 deles dentre os municípios do
Plano Mais IDH.

De 2016 a 2019, foram entregues 175 sistemas
simplificados de abastecimento de água beneficiando
mais de 21 mil famílias com investimento de mais de 35
milhões de reais, em 43 municípios maranhenses.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0589) - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Executora: Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Problema: Elevado índice da população maranhense em situação de pobreza (IPEA 2010)

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 26.311.913,00      Atual: 59.027.135,83       Variação(%): 124,34

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Reduzir o número de pessoas em situação de pobreza.

Público-Alvo: Famílias inscritas no CadUnico

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

26.311.913,00 59.027.135,83 46.834.916,50 30.717.738,46 20.821.470,53

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00reforma
realizada 0,00unidade(3247) - Melhoria Habitacional

com foco na proteção social na 0,00 0,00200.000,00 0,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,000,000,00
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área Rural

0,00
Unidade
residencial
construída

0,00unidade
(3248) - Construção de
habitação com foco na
Proteção Social na Área Rural

0,00 0,00120.000,00 0,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,000,000,00

0,00
Unidade
residencial
construída

0,00unidade

(3249) - Construção de
Habitação com foco na
Proteção Social, na Área
Urbana

0,00 0,00100.000,00 0,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,000,000,00

17,00
Infraestrutura e
ou equipamento
implantado

10.653.504,09unidade
(3250) - Implantação de
Infraestrutura para o
Desenvolvimento Rural

53,00 0,392.200.000,00 17.589.831,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,826.900.388,050,32

0,00Infraestrutura
recuperada 4.421.189,46unidade

(3256) - Recuperação de
Estruturas para o
Desenvolvimento Rural

9,00 0,15200.000,00 5.513.444,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,00832.640,430,00

0,00
Unidade
residencial
reformada

0,00unidade
(3258) - Melhoria habitacional
com Foco na Proteção Social
na Área Urbana

0,00 0,00200.000,00 0,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 22.373.652,02Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,8319.890.000,00 23.628.721,64(15112) - Gerência de

Inclusão Socioprodutiva 0,0019.586.282,980,00

0,00Aluno
beneficiado 0,00unidade

(4697) - Realização de
Atividades Lúdicas e
Socioeducativas

130,00 0,00200.000,00 0,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,000,000,00

3.605,00Pessoa
atendida 344.405,00unidade(4756) - Assistência às Famílias

Carentes 4.614,00 0,50805.000,00 589.804,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

1,55296.975,000,78

1.228,00Pessoa
atendida 9.042.165,93unidade

(4787) - Fomento a
Empreendimentos Produtivos
aos Quilombolas, Indígenas e
demais povos

5.968,00 0,262.396.913,00 11.705.335,19(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,783.101.452,000,21

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,15Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,35

O Programa de Inclusão Socioprodutiva foi concebido diante da constatação dos baixos índices de desenvolvimento social e econômico registrados no Maranhão, comparativamente, à Região Nordeste e o Brasil. Tal

constatação foi determinante para definir um conjunto de Ações que pudesse alavancar atividades produtivas e sociais capazes de incluir aos bens e serviços aos indivíduos e famílias, em situação de vulnerabilidade e risco

social. Nesse contexto, foram propostos projetos estruturantes e atividades sociais includentes, capazes de levar indivíduos e famílias ao caminho da ascensão econômica e social. Assim, foram incluídos no Programa os

projetos: Construção Habitacional em áreas urbanas e rurais, Implantação e recuperação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural e atividades focadas no incremento da produção e renda, da assistência às famílias

que, momentaneamente, estivessem a sofrer reveses em decorrência de impactos climáticos (excesso ou escassez de chuvas) e, ainda, atividades lúdicas socioeducativas, constituindo-se, assim, em 08 (oito) Ações

programáticas das quais somente 3( três) tiveram execução plena durante o período do PPA 2016-2019. Na implementação do Programa, parte das Ações foram cerceadas, sendo determinantes, para tal, duas variáveis:

frustação de receitas orçamentárias e ocorrências, em outros órgãos do estado, de ações com finalidade e produtos similares, como os referentes às construções e recuperações habitacionais. Ainda que tenha se verificado

a não eficácia e baixa eficiência do Programa, parte justificada pela não execução orçamentária das Ações, convém ressaltar que as atividades envolvidas com as infraestruturas obtiveram resultados satisfatórios. Podem

se destacar, entre estes, a entrega de canais hídricos para o fomento da produção, estradas vicinais e unidade de produção de gelo escamado, constituindo 32,0% das metas previstas, compreendendo 17 (dezessete)

equipamentos de infraestruturas implantados. Destes, destacam-se a construção de 20,4 km´s de canais para acumulação de recursos hídricos, com a finalidade de produção de peixes por pescadores artesanais, pequena

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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irrigação voltada para a agricultura familiar e para o consumo animal. Tais investimentos foram internalizados, principalmente, na Baixada Maranhense (Bacurituba, Bequimão, Cajapió, Olinda Nova Penalva, Pinheiro, São

João Batista, São Vicente de Férreo, Viana, Bequimão, Matinha, Anajatuba, Mirinzal, Palmeirândia e Peri-Mirim), uma das Regiões mais deficitárias de infraestrutura econômica no estado, além de Santa Rita e Ararí,

destinados a obras de canais, quanto a estradas foram beneficiados Paço do Lumiar e Timbiras. Importantes, para dinamizar a economia de micro e pequenos empreendedores, foram as atividades desenvolvidas com a

alcunha de “Programa Mais Renda” que tem como beneficiários pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico- e aquelas que atuam em empreendimentos produtivos

individuais ou familiares relacionados à venda de alimentos e atividades da beleza (manicure, pedicure e cabeleireira) e/ ou estar desempregado e ter aptidão para o desenvolvimento das atividades de alimentos e ter

cerificado de curso para área da beleza. Nesse sentido, o “Programa Mais Renda”, cujo objetivo é a inclusão socioprodutiva de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, promoveu a emancipação financeira e,

consequentemente, melhoria da qualidade de vida da população maranhense, identificando as diferentes oportunidades de trabalho relacionadas com empreendimentos dos setores populares, bem como a promoção de

ações, especificamente, direcionadas para a inclusão produtiva de famílias com potencial de trabalho. Constituem-se, assim, atividades do “Programa Mais Renda” junto aos beneficiários: capacitação técnica profissional e

gerencial, doação de equipamentos, que se constituirão em insumos e acompanhamento técnico durante todas as fases do processo de implementação. Assim, nestes 4 (quatro) anos, foram beneficiados 1.228 (hum mil

duzentos e vinte e oito) empreendedores, sendo 940 do ramo de alimentos, em 14 municípios do Estado do Maranhão, com destaques para São Luís, São José de Ribamar, Imperatriz, Timon, Codó, São Mateus,

Açailândia, Caxias e Raposa, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,) sendo 04 (quatro) deles em municípios de menor IDH (Água Doce do Maranhão, Araioses, Santo Amaro e Primeira Cruz). Apesar de tais ações, ao

promoverem o fortalecimento dos empreendimentos produtivos individuais ou familiares relacionados com a economia dos setores populares, terem favorecido, em última instância, de maneira democrática, as atividades

econômicas do Estado, apresentaram limites. Os limites apresentados pelo Programa estão relacionados, particularmente, ao déficit de recursos orçamentários e financeiros. De fato, ainda que se tenha observado a

elevação da dotação inicial em 124,34%, defronta-se com uma liquidação de apenas 52,04% da dotação atual, caracterizando as dificuldades financeiras para a execução do Programa. Entretanto, mesmo considerando

essa deficiência, convém ressaltar que o Programa continua necessário, pois demonstrou que, mesmo com apenas três Ações orçamentárias em desenvolvimento, promoveu melhorias junto às populações alcançadas,

tanto nas atividades hídricas, como no desenvolvimento de serviços realizados com fomento de equipamentos produtivos. É oportuno acrescentar os investimentos realizados em abertura de canais nos municípios da

Baixada Maranhense, implantação e ou recuperação de estradas vicinais (cuja finalização ocorrerá no próximo período do novo PPA), implantação de fábrica de gelo, para acondicionamento de pescado, potencializaram a

atividade econômica dos pescadores artesanais, com incremento na renda, acesso ao microcrédito orientado e formalização no Microempreendedor Individual-MEI. Registra-se, por fim, as atividades compensatórias junto

às populações que passaram por momentos de difícil sobrevivência, causados, normalmente, por alterações climáticas, para as quais foram destinadas cestas básicas de alimentação e/ou materiais habitacionais, tais como

cama, lençóis, filtros, entre outros, beneficiando 3.605 (três mil seiscentos e cinco) pessoas/famílias. Por fim apresentam-se como os mais expressivos resultados do Programa, a melhoria das condições econômica e social

dos beneficiários, com a promoção do acesso ao microcrédito orientado e encaminhamento à formalização como microempreendedor Individual-MEI, bem como notória elevação da renda, tanto nos beneficiários do

“Programa Mais Renda”, como também os produtores rurais circunscritos às áreas em foram realizados os investimentos em infraestrutura.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0193) - Mais Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

Problema: Elevado índice da população maranhense em situação de insegurança alimentar nutricional, sem condições de acesso à alimentação adequada (PNAD 2013).

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 276.074.130,00      Atual: 360.443.597,77       Variação(%): 30,56

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Reduzir o índice de insegurança alimentar e nutricional do Estado do Maranhão

Público-Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

276.074.130,00 360.443.597,77 191.186.085,45 165.497.216,36 147.916.669,87

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

34,38Município
Beneficiado 1.104.351,85unidade(3243) - Implantação de

Sistema de Segurança 78,25 0,13405.000,00 2.887.928,40(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento 3,38374.771,230,44
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Alimentar e Nutricional-SISANSocial

17,00

Equipamento
implantado
/recuperado
e/ou bem
doado.

27.976.567,42unidade
(3244) - Implantação de
Infraestrutura de Segurança
Alimentar e Nutricional - SAN

112,00 0,2947.573.183,00 69.471.614,21
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,5220.202.673,430,15

0,00Medido pela
despesa 1.473.448,64unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,601.641.000,00 2.281.051,00

(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,001.366.715,640,00

50,00Pessoa
capacitada 17.760,00unidade

(4753) - Capacitação em
Educação Alimentar e
Nutricional

835,00 0,09205.000,00 188.000,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,6317.760,000,06

17.100.343,00Refeição
Fornecida. 147.058.262,74unidade

(4781) - Alimentação em
Restaurantes Populares e
Cozinhas Comunitárias.

22.299.242,00 0,71146.539.700,00 189.846.272,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

1,09133.952.459,460,77

268,60Alimentos
Arrecadados 283.255,90tonelada(4782) - Banco de Alimentos 302,00 0,161.428.000,00 816.575,00

(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

5,63128.954,000,89

4.805.821,00Leite
distribuído. 13.272.438,90litro(4783) - Distribuição de Leite 52.949.616,00 0,1078.282.247,00 94.952.157,16

(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,919.453.882,600,09

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,40Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,03

O Programa Mais Segurança Alimentar e Nutricional teve como pretensão de reduzir o índice de insegurança alimentar e nutricional do Estado do Maranhão, haja vista que o índice de insegurança alimentar da população

maranhense, registrava 60,09 %, segundo PNAD - 2013, isto é, sem condições de acesso a alimentação adequada. Um índice preocupante, visto que, envolvendo a maior parte da população, acabaria comprometendo o

envolvimento em outros programas, posto que sua capacidade intelectual está ameaçada, consequentemente um limitador para o acesso a qualquer outra Política Pública. O conjunto de ações contempladas no PPA 2016 -

2019 esteve direcionada para a redução desse índice. Desde o início o Programa concentrou recursos materiais, orçamentários e financeiros no fornecimento de alimentos, a preços simbólicos, chegando a acumular no

período mais de 17 milhões de refeições, que em princípio restrito a capital do estado, que contava com 5 restaurantes e 1 cozinha comunitária em 2014, teve expansão significativa, atualmente 45 restaurantes,

contemplando todas as regiões de planejamento do estado envolvendo recursos financeiros próximos de (147,1) milhões de reais (Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias), compreendendo cerca

de 50% da dotação no período do PPA (atual) do Programa como um todo. Na composição do Programa foram também relevantes para alcançar o seu objetivo, as atividades de Distribuição de leite e do Banco de

Alimentos, voltados ao atendimento direto da população usuária. Portanto essas 03 (três) ações expressam a grandeza do programa, ainda que não tenham alcançada eficácia, demonstraram eficiência relativa, cujo índice

2,69 é superior a média de 2,23 do Programa Mais Segurança Alimentar e Nutricional, considerando-se as 06 (seis) ações vinculadas. Acrescente-se ações complementares (Implantação de sistemas de segurança

alimentar, Implantação de infraestrutura e Capacitação em educação alimentar e nutricional), porém de grande valia, para superação da insegurança alimentar. Sobre os índices de eficácia das ações do Programa, quando

agrupados em 2 (dois) blocos constata-se que as ações referentes aos Restaurantes, Banco de alimentos tiveram índices próximos de 1,0, isto é com alcance da eficácia, já a Distribuição de leite apresentou desvio

significativo. Justifica-se esse desempenho em face da dependência de recursos externos, gerando indecisão quanto ao planejamento das metas, superestimando-as. Outros fatores também foram determinantes, como

instabilidades climáticas afetando a produção, baixos preços disponibilizados aos produtores de leite, lentidão nos procedimentos de institucional destinados a concessão de subsídios aos pecuaristas, por fim o

planejamento das metas físicas representaram 07 (sete) vezes os recursos liberados, compreendendo o repasse do agente federal e os recursos internos de contrapartida e outros créditos. A ação de implantação de

infraestrutura de segurança alimentar a meta física executada ficou aquém da planejada, por causa dos investimentos haverem se concentrados nestes dois últimos anos e os produtos a serem entregues ultrapassam o

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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exercício de 2019. A dotação atual de 360.443.597,77, superior em 30,56% à fixada no início do PPA em 2016, retrata a pujança, e inequívoca prioridade do governo, quanto aos investimentos, junto ao contingente mais

carente da população maranhense, que obtiveram nesse período de 2016 – 2019, alimentações diárias, nos restaurantes e cozinhas comunitárias, sobretudo em municípios com menor IDH, benefícios diretos aos

agricultores familiares que comercializam seus produtos atendendo ao cardápio nas unidades onde estão instalados os equipamentos alimentares, também importante os cursos de capacitação em educação alimentar e

nutricional- EAN, oferecidos aos usuários comensais. E finalmente a avaliação do Programa Mais Segurança Alimentar e Nutricional pautado no seu objetivo de redução do índice da insegurança alimentar não pode ser

isolada dos programas da saúde, do meio ambiente, da agricultura e das premissas programáticas do desenvolvimento do Estado. A sua efetividade inegável demonstrada por resultados de impactos só poderá ser

mensurada quando da publicação de um novo índice de segurança alimentar e nutricional oriundo da Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0539) - Proteção e Promoção Social

Unidade Executora: Fundo Estadual de Assistência Social

Problema: Elevado percentual da população em situação de vulnerabilidade e risco social sem acesso aos serviços socioassistenciais ofertados pelo Estado.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 268.449.800,00      Atual: 347.891.639,04       Variação(%): 29,59

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o acesso da população em situação de vulnerabilidade e risco social aos serviços socioassistenciais ofertados pelo Estado.

Público-Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

268.449.800,00 347.891.639,04 224.507.191,12 201.137.005,64 136.658.204,42

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

159,00Equipamento
social concluído 13.899.754,75unidade(3067) - Construção e

Aparelhamento da Rede de 300,00 0,3913.500.000,00 31.961.272,00(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento 1,3612.452.518,200,53
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Proteção SocialSocial

21,00

equipamento
social
construído e/ou
recuperado

13.541.570,06unidade

(3267) - Construção,
Aparelhamento e Recuperação
da Rede de Proteção
Socioassistencial.

509,00 0,2921.443.128,00 26.127.835,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,147.455.961,570,04

178.060,00atendimento
realizado 5.152.910,45unidade

(4297) - Serviços
Socioassistenciais de Proteção
Especial de Alta Complexidade
para Pessoa Idosa

173.280,00 0,673.724.000,00 6.238.153,63(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 1,534.180.234,161,03

192.762,00

Unidade
Consumidora
Residencial
Beneficiada

73.997.794,17unidade(4425) - Isenção do Pagamento
da Fatura de Água 204.141,00 0,8879.000.000,00 73.997.795,00

(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

1,0765.021.106,110,94

0,00Medido pela
despesa 10.477.940,16unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,395.456.953,00 24.513.979,62(15903) - Fundo Estadual de

Assistência Social 0,009.648.190,480,00

120,00atendimento
realizado 126.995,97unidade

(4455) - Serviços
Socioassistenciais de Proteção
Especial de Alta Complexidade
para Crianças e Adolescentes

120,00 0,7510.000,00 170.000,00(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 1,34126.995,971,00

0,00Evento
realizado 0,00unidade

(4456) - Promoção de Eventos
para o Fortalecimento das
Ações Afirmativas

5,00 0,00166.000,00 170.560,00(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 0,000,000,00

800.449,00Aluno atendido 93.564.256,17unidade(4696) - Bolsa Família - Escola 3.007.950,00 0,65137.880.672,00 141.853.076,00
(15101) - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social

0,4192.118.330,310,27

71,25Municípios
monitorados 600.591,25Unidades(4796) - Vigilância

Socioassistencial 109,25 0,251.870.000,00 2.238.532,19(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 2,63556.036,750,65

35.646,00Pessoa
capacitada 3.931.616,35unidade(4797) - Capacitação da Politica

de Assistência Social 87.380,00 0,162.427.930,00 23.862.250,72(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 2,533.851.204,990,41

10.150,00Atendimento
realizado. 3.679.744,75unidade

(4798) - Serviços
Socioassistenciais de Proteção
Especial de Média
Complexidade

74.478,00 0,441.203.000,00 6.832.396,84(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 0,312.999.871,310,14

0,00Atendimento
Realizado 0,00unidade

(4799) - Regionalização dos
serviços de Proteção Social
Especial

40,00 0,00288.000,00 10.332,00(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 0,000,000,00

6.468,00Atendimento
realizado 4.604.017,04Unidades(4800) - Serviços de Proteção

Social Básica 11.918,00 0,341.205.117,00 7.934.755,31(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 1,602.697.555,790,54

0,00atendimento
realizado 901.000,00unidade

(4851) - Serviços
Socioassistenciais de Proteção
Especial de Alta Complexidade
para Crianças e Adolescentes

54,00 0,00105.000,00 1.811.700,73(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 0,000,000,00

500,00atendimento
realizado 29.000,00unidade

(4852) - Serviços
Socioassistenciais de Proteção
Especial de Alta Complexidade

2.192,00 0,17170.000,00 169.000,00(15903) - Fundo Estadual de
Assistência Social 1,3329.000,000,23

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,41Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,02

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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O escopo do Programa esteve direcionado para o expressivo contingente da população em situação de vulnerabilidade e risco social, agravado pela falta de acesso aos serviços socioassistenciais ofertados pelo ente

governamental do Maranhão. O Programa foi estruturado com a finalidade de promover o acesso, desse público, aos serviços até então em curso no Maranhão, mas que necessitavam de melhorias substantivas, tanto em

relação a qualidade, quanto a quantidade dos mesmos, com amplitude no território estadual. Nesse sentido, o Programa desenvolvido no período de 2016-2019, teve por perspectiva dar visibilidade à Política de Assistência

Social que, relevante pelo seu foco voltado ao enfrentamento das situações de vulnerabilidades e riscos sociais, mas, expressivamente, opaca quando se trata de acesso e cobertura do seu público. Fica muito bem

configurada essa névoa obliterante, quando se comparam os equipamentos da Rede de Assistência Social com os da Educação ou de Saúde. A construção do Programa levou em consideração o arcabouço desenhado em

nível nacional, com foco nas prioridades de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e de Gestão do SUAS. Assim, destaca-se que a execução das ações que compõem o Programa Proteção e Promoção Social

referente as competências da Política de Assistência Social - PAS, contribuíram de forma decisiva para o fortalecimento e ampliação do acesso da população em situação de vulnerabilidade e risco social, uma vez que, por

meio destas, a PAS cumpriu sua finalidade de garantir o acesso à direitos, considerando o problema o qual o Programa se propôs a intervir( o elevado percentual da população sem acessos a serviços, benefícios e

programas de proteção social). Soma-se a isso, as demandas internas do estado que resultaram no investimento em duas Ações de transferência indireta de renda: Isenção de pagamento de fatura de água e Bolsa Escola,

se constituindo em prioridades do Governo do estado. Como avanços, destaca-se a Construção, Aparelhamento e Recuperação da Rede de Proteção Socioassistencial, com a incorporação de 159 CRAS E CREAS

distribuídos em todas as regiões do estado, possibilitando concretamente o acesso, tanto do ponto de vista estrutural, quanto da qualidade dos serviços ofertados; a priorização da primeira infância, com a coordenação das

ações intersetoriais relativas ao Programa Infância no SUAS/ Programa Criança Feliz, que desde o seu início em 2016 até o final de 2019, ampliou a cobertura de 187 para 207 municípios adesos, envolvendo a atuação de

322 supervisores e 2.084 visitadores no Estado do Maranhão, os quais realizaram somente em 2019, 1.602.344 visitas domiciliares à crianças na faixa etária de 0 a 6 e gestantes; a garantia de monitoramento e

assessoramento técnico a 100 % dos municípios, visando a melhoria dos padrões de qualidade dos serviços socioassistenciais ofertados à população, bem como a oferta de ações de educação permanente a mais de 7.000

pessoas, entre gestores, trabalhadores e conselheiros da PAS; a redução do índice de crianças em situação de trabalho infantil no Estado com a execução do Projeto de Fortalecimento das Ações Estratégicas do PETI.

Neste contexto, destaca-se ainda, o pioneirismo do Estado em ser o primeiro a promover a discussão da relação entre o trabalho infantil e o trabalho escravo, recebendo o reconhecimento nacional pela iniciativa; o

estabelecimento de parceria com repasse financeiro a Comunidades Terapêuticas para acolhimento de pessoas em dependência de substâncias psicoativas e para finalizar, a manutenção da Unidade de Acolhimento para

Idosos Referência Estadual – Solar do Outono. Contudo, apesar dos avanços apontados, ressalta-se a permanência de dificuldades e obstáculos para garantir uma das ações mais fundamentais de competência do Estado,

conforme estabelecido na NOB-SUAS 2012, que é o cofinanciamento dos serviços e benefícios. Assim, em decorrência dos problemas relacionados aos cortes no orçamento público, com impactos no investimento

direcionado a PAS, além do reduzido volume de recursos próprios empregados nessas respectivas prioridades, as ações inicialmente planejadas que envolviam a execução do cofinanciamento estadual, ou foram

redimensionadas ou não executadas integralmente, o que gerou o baixo índice de eficácia, acarretando inclusive, no não cumprimento do Pacto de Aprimoramento do SUAS, firmados entre o Estado e a União. A dotação

atual representa um incremento de 29,59% em relação à que foi inicialmente prevista, sem significar relevância, visto que os recursos empenhados foram menores que a dotação inicial aprovada para o Programa. A

disponibilidade para emissão de empenho foi, durante o período do PPA, um dos fatores que mais comprometeram a execução. É por demais importante que, embora seja expressiva a dotação do Programa, essa está

concentrada em 02 (duas) Ações com 62,04% dos recursos em atividades que não fazem parte do elenco de projetos e/ atividades do Política Nacional de Assistência Social – PNAS, são referências o Bolsa Família Escola

e Isenção do Pagamento de Água. O índice de 0,62 caracterizando não eficácia para o Programa evidencia dificuldades orçamentárias e financeiras do estado durante o período do PPA considerado, principalmente, os

recursos necessários às iniciativas locais. As duas Ações já mencionadas (isenção de pagamento de fatura de água e Bolsa Escola), foram desenvolvidas, exclusivamente, com recursos do Tesouro estadual e

representaram 62,04% das metas financeiras planejadas e 83,30 % das executadas. Há de se reconhecer que, nem sempre, a fixação das metas do planejamento reflete a realidade do objeto da intervenção do agente

público. E sem revisão dessas metas, acaba-se por superestimar o estabelecimento das mesmas, comprometendo, mais tarde, o resultado da análise. Essas metas ficam evidenciadas, sobretudo, quando são vultosos os

recursos da dotação orçamentária. Neste Programa encontram-se evidências dessas ocorrências nas Ações, Bolsa Escola e Construção, Aparelhamento e Recuperação da Rede de Proteção Socioassistencial. Ainda que o

Programa não tenha alcançado a eficácia esperada, foi muito eficiente, portanto, exitoso na implementação da Política de Assistência Social no estado.
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IGUALDADE E PLURALIDADE DE RAÇAS, GÊNEROS, RESPEITO À
DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO AOS MAIS VULNERÁVEIS

 O tema Direitos Humanos foi certamente um dos protagonistas
durante esta gestão. O período de 2016 a 2019 experimentou
diversos avanços e investimentos do Estado da ordem de R$ 284
milhões.

 Trata-se de políticas públicas em benefício a juventude, idosos,
indígenas, pessoas com deficiência, LGBTQI+, refugiados e até
mesmo voltadas para mediação de conflitos em proteção aos
mais vulneráveis, a exemplo de embates fundiários. Mais de 645
casos foram acompanhados pelo Estado com alto grau de
resolubilidade em favor de aproximadamente 15 mil famílias.

 Quase 16 mil pessoas participaram de ações de mobilização,
formação e educação em direitos humanos. Consistem em
oficinas, campanhas e seminários e mini cursos.

 Mais de 50 mil atendimentos realizados pela Caravana MA
Quilombola.

 Realizados mais de 20 mil atendimentos por meio das unidades
da Casa da Mulher, que ainda em 2020, contará com nova
unidade em Imperatriz.

Fonte: Fundação da Criança e do Adolescente.

Em 2019, o Orçamento Participativo alcançou o recorde
de mais de 63,4 mil votantes em todo o estado. Um
exemplo de cidadania e inclusão social.

O projeto Travessia, desenvolvido pela Agência Estadual
de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), atende
idosos, pessoas com deficiência e crianças com
microcefalia, viabilizando o deslocamento destes
usuários. Já foram realizados 28.940 atendimentos, em
29 cidades.
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CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: DIREITOS HUMANOS
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0563) - Enfrentamento à Violência e Discriminação contra a Mulher

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Mulher

Problema: Alto índice de violência contra as mulheres no Maranhão, que se constitui numa das principais formas de violação dos direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 12.592.552,00      Atual: 33.047.463,11       Variação(%): 162,44

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Reduzir os índices de violência, na perspectiva de erradicar todas as violências contra as mulheres

Público-Alvo: mulheres em situação de violências

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

12.592.552,00 33.047.463,11 14.981.562,17 9.582.334,80 8.820.240,98

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

348,00ação realizada 8.300.938,37unidade(4806) - Fortalecimento da
Rede de Serviços de 729,00 0,268.882.492,00 20.777.928,24(52101) - Secretaria de

Estado da Mulher 1,845.389.422,310,48
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Atendimento às Mulheres

79,00ação realizada 69.419,34unidade(4807) - Garantia da Segurança
Cidadã e Acesso à Justiça 101,00 0,52120.000,00 82.145,00(52101) - Secretaria de

Estado da Mulher 1,5142.689,840,78

528,00ação realizada 1.859.298,31unidade
(4808) - Garantia da
Aplicabilidade da Lei Maria da
Penha

598,00 0,761.611.730,00 2.158.838,00(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 1,171.634.891,620,88

103.464,00Pessoa
atendida 1.256.904,90unidade

(4809) - Garantia dos Direitos
Sexuais, Direitos Reprodutivos,
Enfrentamento à Exploração
Sexual, ao Tráfico de Mulheres
e ao Feminicidio.

94.160,00 0,681.466.730,00 1.480.080,00(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 1,611.012.585,261,10

13.628,00
mulher
qualificada e
trabalhando

3.495.001,25unidade

(4810) - Promoção da
Autonomia, Inserção e
Permanência das Mulheres em
Relações de Trabalho Não-
Discriminatorias

12.270,00 0,18511.600,00 8.548.471,87(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 6,321.502.745,771,11

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,87Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,49

O Programa Enfrentamento à Violência e Discriminação contra a Mulher (0563) é o principal Programa da Secretaria de Estado da Mulher, com envolvimento multidisciplinar de diversos departamentos da secretaria. Ao

longo do Quadriênio 2016-2019, muitos foram os avanços do órgão no combate à violência contra as mulheres, com destaque para a implantação, em convênio com o governo federal, da Casa da Mulher Brasileira de São

Luís. Inaugurada em 02/10/2017, a Casa da Mulher Brasileira tem como objetivo integrar serviços especializados e humanizar o atendimento às mulheres vítimas de violência, com a realização de mais de 50 mil

atendimentos ao longo dos últimos 03 anos. No que tange as ações do Programa, temos os seguintes resultados: Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres (4806) – 348 Ações implementadas

visando ampliar e fortalecer os serviços, de forma a promover a oferta de atendimento e garantia de acesso as mulheres. Média de Eficiência 1,84, com utilização de apenas 26% dos valores orçados na Dotação Atual.

Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça (4807) – 79 Ações implementadas para realizar ações articuladas e interligadas pautadas pela defesa da dignidade da pessoa humana, em ações visando o respeito à vida

e à cidadania das mulheres 78% de eficácia no cumprimento das metas previstas, com índice de 1.51 de Eficiência Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha (4808) – 528 Ações implementadas visando promover a

aplicabilidade da Lei Maria da Penha e dos instrumentos de proteção dos direitos das mulheres. As ações envolveram palestras, rodas de conversa, orientação à mulheres, elaboração de cartilhas entre outros. 88% de

eficácia no cumprimento da meta prevista, com utilização de 24% a menos do valor orçado na Dotação Atual. Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamento à Exploração Sexual, ao Tráfico de

Mulheres e ao Feminicídio (4809) – Atendimento de mais de 103 mil pessoas através das Unidades Móveis “Ônibus Lilás”, “Carreta da Mulher Maranhense" e “Mamógrafo Móvel”, a fim de promover a melhoria das

condições de vida e saúde das mulheres em todas as fases do ciclo de vida. Execução de mais de 100% da meta inicialmente prevista, com média de Eficiência de 1,61. Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência

das Mulheres em Relações de Trabalho Não-Discriminatorias (4810) - Mais de 13,5 mil mulheres abrangidas em ações de inserção e permanência em programas sociais, culturais e educacionais, que possibilitam

independência e autonomia econômica. mais de 100% por cento de realização das metas previstas, com utilização de apenas 18% do orçamento previsto, obtendo excelente índice de Eficiência de 6,32. Ante o exposto,

consideramos os resultados como ótimos, com média geral de eficiência de 2,49 e com níveis satisfatórios de efetividade das ações do programa, além de realização das metas financeiras de maneira responsável. A

resposta quanto a realização do programa pela sociedade tem sido marcante, com aumento constante da procura por mulheres do Serviços da Casa da Mulher Maranhense de São Luís, e aumento crescente nos

atendimentos das unidades móveis que percorrem os municípios da ilha e do interior do Estado.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0325) - Gestão de Políticas para as Mulheres

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Mulher

Problema: Baixa cultura de avaliação e monitoramento entre os(as) gestores(as) públicos, especialmente os que estão ligados à execução direta dos programas e serviços; Ausência de instâncias específicas de pactuação
e de uma agenda institucional de avaliação; Baixo financiamento de atividades de avaliação e monitoramento das políticas públicas; Espaços de co-gestão com pouco apoio técnico e com necessidade de capacitação
sistemática de seus membros, tanto do governo quanto da sociedade civil, que qualifique sua atuação, de forma organizada, funcionando bem, mobilizados e representativos.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 885.064,00      Atual: 2.006.387,68       Variação(%): 126,69

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Coordenar o planejamento, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas setoriais e controle dos programas na área de políticas para as mulheres.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

885.064,00 2.006.387,68 1.247.093,23 863.380,93 843.137,12

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)
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49,00ação realizada 64.357,08unidade
(4590) - Fortalecimento da
Gestão do Conselho Estadual
da Mulher

74,00 0,41180.000,00 134.785,00(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 1,6254.960,500,66

1.856,00Ação Realizada 443.111,77unidade
(4591) - Melhoria Contínua da
Gestão Estadual e
Transversalidades nas Politicas

727,00 0,83345.064,00 508.639,13(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 3,09420.082,372,55

172,00ação realizada 115.405,05unidade

(4804) - Fortalecimento e Apoio
a Institucionalização de
Organismos Municipais de
Politicas para as Mulheres - NR

122,00 0,61150.000,00 167.977,05(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 2,33101.815,681,41

78,00ação realizada 624.219,33unidade
(4805) - Participação das
Mulheres nos Espaços de
Poder e Decisão

64,00 0,24210.000,00 1.194.986,50(52101) - Secretaria de
Estado da Mulher 5,08286.522,381,22

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,46Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 3,03

O Programa Gestão de Políticas para as Mulheres tem como objetivo principal gerar dados para monitoramento e avaliação da situação da mulher em todo território maranhense, a afim de garantir a correta aplicação de

políticas públicas para mulheres. No que tange as ações do Programa, temos os seguintes resultados: (4590) O Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher - a Eficácia da ação foi prejudicada em

decorrência de atrasos na nomeação e eleição das conselheiras do Conselho Estadual da Mulher, com a consequente paralisação das atividades. (4591) Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nas

Políticas – Execução de mais de 1850 ações de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas para as mulheres. Destaque para execução de mais de 250% da meta prevista, com a utilização de 17% a

menos da meta financeira na Dotação Atual. (4804) Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres – 172 Ações realizadas visando instituir, ampliar e consolidar

sistemas municipais de políticas públicas para as mulheres. Indíce de eficácia de 1,41, com utilização de apenas 61% do valor orçado. (4805) Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão – Execução de 78

atividades visando promover e fortalecer a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, com atuação em rede. Destaque para realização de ações, com índice de 1,22 de eficácia, e utilização de apenas 24%

do orçamento, obtendo níveis expressivos de eficiência de 5,08. Ante o exposto, consideramos os resultados como ótimos, com média geral de eficiência de 3,03 e com níveis satisfatórios de efetividade do programa, além

da realização das metas financeiras de maneira responsável.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0578) - Mais Esporte Mais Lazer

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Problema: Número reduzido de ações governamentais de grande abrangência na área de esporte e lazer, bem como infraestrutura insuficiente para atender as demandas do esporte e lazer no Maranhão.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 174.677.019,00      Atual: 189.356.808,15       Variação(%): 8,40

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte e lazer enquanto direito social, integrado às demais políticas públicas.

Público-Alvo: População em geral (da criança ao idoso, povos e comunidades tradicionais, entre outros), estudantes, atletas, profissionais do esporte e lazer.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

174.677.019,00 189.356.808,15 94.107.717,24 87.606.165,69 82.853.666,33

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

2,00Espaço
esportivo 9.727.658,62unidade(3259) - Infraestrutura Esportiva 4,83 0,0882.275.853,00 92.519.300,03(45101) - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer 5,476.999.747,740,41
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concluído

0,00
ESPAÇO
ESPORTIVO
CONSTRUÍDO

0,00unidade(3259) - INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA 0,00 0,00480.000,00 480.000,00(45901) - FUNDO

ESTADUAL DE ESPORTES 0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 43.983.619,71unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9546.560.370,00 46.029.258,00(45101) - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer 0,0043.712.557,050,00

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 0,00unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,0020.000,00 20.000,00(45901) - FUNDO
ESTADUAL DE ESPORTES 0,000,000,00

334.600,00Pessoa
beneficiada 13.135.556,83unidade(4703) - Mais Esporte

Educacional 323.400,00 0,7117.158.710,00 17.705.094,97(45101) - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer 1,4712.484.196,011,03

112.497,00Pessoa
beneficiada 4.581.024,38unidade(4714) - Mais Lazer 164.387,00 0,521.471.150,00 5.380.495,00(45101) - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer 1,312.801.852,420,68

0,00PESSOA
BENEFICIADA 0,00unidade(4714) - MAIS LAZER 0,00 0,0050.000,00 50.000,00(45901) - FUNDO

ESTADUAL DE ESPORTES 0,000,000,00

14.450,00Atleta
beneficiado 2.855.508,85unidade(4715) - Maranhão Mais

Conquistas 19.150,00 0,524.598.808,00 5.029.477,15(45101) - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer 1,452.613.736,450,75

0,00ALUNO
BENEFICIADO 0,00unidade(4715) - MARANHÃO MAIS

CONQUISTAS 0,00 0,0050.000,00 50.000,00(45901) - FUNDO
ESTADUAL DE ESPORTES 0,000,000,00

67,00

Espaço de
esporte e lazer
mantido e/ou
conservado.

19.809.428,85unidade
(4717) - Manutenção e
Conservação dos Espaços de
Esporte e Lazer

69,00 0,8721.274.092,00 21.905.147,00(45101) - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer 1,1218.979.156,020,97

91,00Pessoa
Beneficiada 14.920,00unidade

(4718) - Difusão do
Conhecimento Científico e
Tecnológico do Esporte e Lazer

478,00 0,08738.036,00 188.036,00(45101) - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer 2,4014.920,000,19

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,45Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,47

Programa Mais Esporte, Mais Lazer teve seu desenvolvimento baseado no objetivo de ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte e lazer enquanto direito social, integrado às demais políticas públicas. A análise

da relação entre as metas físicas e financeiras (eficiência) e do produto (eficácia), indica que o conjunto das ações, em relação à EFICÁCIA do programa obteve uma média no valor de 0,45 caracterizando como NÃO

EFICAZ, e em relação à EFICIÊNCIA do programa obteve uma média no valor de 1,47, que expressa um desempenho de MUITO EFICIENTE. O principal fator que puxou pra baixo o índice de eficácia foi o Fundo Estadual

de Esportes, uma vez que embora constasse no PPA 2016-2019, sua operacionalização se deu somente a partir do exercício de 2019. Mesmo em 2019, o Fundo Estadual de Esportes não teve execução de ações físicas

em virtude do decreto de regulamentação do Conselho Estadual de Esportes ter acontecido somente em novembro de 2019. O programa teve sua implementação baseada em estratégias adequadas como: autonomia

gerencial estabelecida, obedecendo a estrutura organizacional da Secretaria, parcerias institucionais com a Secretaria de Educação, de Saúde, de Segurança Pública, Prefeituras Municipais, UFMA, UEMA, UNICEUMA,

Ministério do Esporte, Federações Amadoras e Ligas Esportivas e controle de custo por unidade. Esses fatores visam o fortalecimento do Programa para o alcance dos resultados. 3.1 Quanto ao planejamento inicial

fundamentado na identificação do problema “Número reduzido de ações governamentais de grande abrangência na área de esporte e lazer, bem como infraestrutura insuficiente para atender as demandas do esporte e

lazer no Maranhão”, a SEDEL implementou as ações (3259) - Infraestrutura Esportiva, (4450), - Gestão do Programa, (4703) - Mais Esporte Educacional, (4714) - Mais Lazer, 4715) - Maranhão Mais Conquistas, (4717) -

Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer e 4718) - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico do Esporte e Lazer, como forma de minimizar as consequências negativas decorrentes dessa

situação e qualificar melhor os produtos entregues a sociedade. 3.2 Quanto aos recursos utilizados, a SEDEL foi contemplada com um orçamento inicial relativamente baixo, porém durante o período alguns ajustes foram

realizados com acréscimos de recursos via atendimento de solicitações de créditos adicionais que tornaram possíveis o êxito das ações orçamentárias. Em 2019, em virtude do agravamento da crise econômica e fiscal no

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Brasil impactando as finanças do Governo do Estado do Maranhão foram necessários o contingenciamento e o realinhamento do planejamento do órgão. Outro aspecto importante diz respeito ao repasse de contratos de

repasses em execução com o Governo Federal que não aconteceram na proporção esperada, onde 90% dos recursos orçados não foram repassados para a execução dos mesmos. 3.3 Quanto aos produtos entregues,

foram significativas as entregas no quadriênio, entre elas destacam-se: a) 85.000 alunos atendidos por ano com atividades de esporte educacional; b) 30.000 pessoas beneficiadas por ano com atividades de lazer e

recreação; c) 4.500 atletas atendidos por ano em média com projetos e atividades do esporte de rendimento; d) Construção de 02 ginásios multiuso em Amarante e João Lisboa, e) Manutenção e conservação de 19

espaços de esporte e lazer por ano. Esses resultados indicam que as metas alcançadas estão alinhadas ao objetivo do programa. 3.4 Quanto Resultados e Impactos gerados à população: no período de 2016-2019

significativos resultados foram alcançados com as ações programáticas implementadas na área de esporte e lazer com principal destaque na interiorização das ações da SEDEL, os Jogos Escolares Maranhenses hoje

estão em mais de 100 municípios, as atividades de lazer e esporte recreativo que em 2014 estavam em 10 municípios passaram para uma abrangência de 50 municípios (um acréscimo de 400%), 02 ginásios multiuso de

esporte e lazer foram construídos e 19 foram conservados e mantidos. Todas essas ações impactaram positivamente para a prática de esporte e lazer em nosso Estado, democratizando e melhorando outros índices

relacionados a educação, saúde e ação social. 3.5 Quanto aos entraves, foram observados nesse quadriênio alguns entraves, a saber: orçamento insuficiente para atender as demandas do esporte e do lazer; não liberação

da cota financeira de acordo com o crédito; reduzido número de técnicos da área de desporto educacional e de rendimento; infraestrutura e logística; materiais e equipamentos em qualidade e quantidade insuficientes e a

falta de pesquisa de satisfação junto aos beneficiários (público alvo) sobre os resultados do programa; 90% dos recursos orçados nos contatos de repasse com o governo federal não foram realizados no quadriênio.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0602) - Promocao e Defesa dos Direitos do Cidadao e Consumidor

Unidade Executora: Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão

Problema: A Medida Provisoria no 229, de 2 de fevereiro de 2017, define em seu art. 3o a incorporacao do Viva Cidadao a estrutura do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Maranhao - PROCON/MA que passa
a se denominar Instituto de Promocao e Defesa do Cidadao e Consumidor do Estado do Maranhao – PROCON/MA, portanto, para cumprimento da referida Medida Provisoria, o programa incluido, “Promocao e Defesa dos
Direitos do Cidadao e Consumidor”, sera constituido pelas acoes dos programas 0541 - Garantia do Direito do Consumidor, 0590 - Promocao e Defesa dos Direitos Humanos e do Fundo Estadual de Protecao e Defesa dos
Direitos do Consumidor.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 74.170.202,00      Atual: 68.213.924,00       Variação(%): -8,03

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir os direitos inerentes a cidadania, por meio de sua promocao e defesa, quando alanceados.

Público-Alvo: Cidadao e Consumidor

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

74.170.202,00 68.213.924,00 55.830.352,79 53.360.542,49 47.000.005,09

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)
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4,00
Servicos
Implantados
e/ou Ampliados

0,00unidade
(3240) - Expansao das
Unidades de Atendimento ao
Cidadao.

3,50 0,00620.000,00 260.000,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

0,000,001,14

0,00Medida pela
despesa 27.209.589,39unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,9232.384.090,00 29.342.016,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

0,0026.972.661,050,00

0,00meddo pela
despesa 279.500,00unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,19850.000,00 1.482.284,00

(54901) - Fundo Estadual de
Proteção e Defesa dos
Direitos do Consumidor

0,00279.500,000,00

0,00atendimento
realizado 191.505,56Unidades(4465) - Atendimento ao

Consumidor 4.000,00 0,26500.000,00 591.506,00
(54901) - Fundo Estadual de
Proteção e Defesa dos
Direitos do Consumidor

0,00153.204,480,00

4.162,00Fiscalizacao
Realizada 156.827,19unidade

(4466) - Gestao da
Fiscalizacao, Estudos e
Pesquisas do Codigo de Defesa
do Consumidor.

3.420,00 0,59275.000,00 266.045,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

2,06156.827,191,22

0,00Fiscalização
Realizada 0,00Unidades

(4466) - Gestao da
Fiscalizacao, Estudos e
Pesquisas do Codigo de Defesa
do Consumidor.

2.800,00 0,00500.000,00 366.040,00
(54901) - Fundo Estadual de
Proteção e Defesa dos
Direitos do Consumidor

0,000,000,00

7.759.808,56Cidadão
Atendido 27.992.930,65unidade(4844) - Atendimento ao

Cidadao. 7.933.974,00 0,7239.041.112,00 35.906.033,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

1,3625.798.349,770,98

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,67Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,69

O programa Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor inicialmente foi planejado para garantir a defesa dos direitos dos cidadãos e consumidores, contudo, após a incorporação do VIVA CIDADÃO ao

PROCON por meio da Medida Provisoria nº 229, de 2 de fevereiro de 2017, ocorreu uma ampliação no número de Unidades de Atendimento do Procon que passaram de 5 (cinco) para 52 (cinquenta e duas), fato este que

possibilitou um maior acesso do cidadão a serviços essenciais para a garantia de sua cidadania, dos direitos humanos e da participação popular, além da melhoria significativa na parte estrutural das Unidades. Nesse

Contexto, destaca-se as parcerias realizadas com empresas privadas, com as Prefeituras Municipais e órgãos da Administração Pública Federal, resultando na ampliação das atividades desenvolvidas pelo PROCON, entre

elas, a fiscalização deixou de ser somente de uma atuação punitiva para realizar ações educativas junto aos consumidores e medidas preventivas junto aos estabelecimentos empresarias. Ademais, a garantia de efetivação

dos direitos dos consumidores, seja por meio de ações de fiscalização, com a supressão de práticas abusivas, bem como o atendimento, a orientação de consumidores, inclusive com a realização de audiências de

mediação/conciliação, tiveram um alcance significativo junto à população. Assim, os resultados alcançados vão além das metas estabelecidas, pois proporcionam ao cidadão a proteção e o exercício da cidadania, por meio

da emissão de documentação básica, ações de fiscalização ou através da Humanização no atendimento ao cidadão/consumidor, preocupação em educar os cidadãos para o consumo e busca pela solução dos conflitos de

forma pacifica e eficiente. E ainda o PROCON por meio de seu projeto de atendimento itinerante (Unidades móveis), levou e leva atendimento às diversas cidades do interior do estado, normalmente aquelas marcadas pelo

baixo IDH, em parceria com municípios e parceiros já integrados na lógica de funcionamento do órgão (Ministério do Trabalho, INSS, Receita Federal, Emissão de Carteira de Identidade, etc.). Ressalta-se ainda a

realização de atendimentos à população encarcerada, em parceria com a SEAP. Dessa forma, os resultados alcançados pelo Programa contribuíram para o alcance da diretriz de governo relacionada à difusão dos direitos

humanos, sendo potencializados a partir dos esforços para estruturação de uma política pública de direitos humanos no Maranhão que se iniciou em 2015. Informamos ainda que o orçamento de 2019 foi suficiente para

atender as necessidades das metas estabelecidas no PPA 2016-2019, pois o Procon executou em 2019 as metas planejadas nos quantitativas da ação 3240 o percentual de 300% com a expansão das unidades sendo

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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feitas por meio de acordos de cooperação com as prefeituras, sem a utilização de recursos financeiros, já na ação 4466 o alcance foi de 79,36% da meta planejada e na ação 4844 o percentual da execução da meta

planejada foi de 92,44%. Por fim, os recursos materiais e financeiros utilizados, os produtos entregues e os resultados alcançados, geraram impactos imensuráveis à população, pois, agora seus direitos são respeitados e

garantidos como cidadãos e consumidores, além de terem a prestação de serviços públicos de qualidade e eficiente.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0590) - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Executora: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

Problema: Violação dos Direitos Humanos

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 310.284.076,00      Atual: 324.768.892,23       Variação(%): 4,67

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover cultura e educação em direitos humanos e garantir acesso a direitos e a participação popular

Público-Alvo: Cidadãos e vítimas de violações dos direitos humanos

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

310.284.076,00 324.768.892,23 294.390.975,16 285.930.789,32 274.977.935,91

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

3,00Unidade de
atendimento 795.235,18unidade(3066) - Construção e

Aparelhamento das Unidades 5,00 0,0820.399.000,00 9.997.488,00(54201) - Fundação da
Criança e do Adolescente 7,54795.235,180,60
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construída/equi
padade Atendimentodo Estado do Maranhão

0,00

Centro de
Referência da
Juventude
implantado

29.756,57unidade
(3239) - Implantação de
Centros Regionais de
Referência da Juventude

0,00 0,13630.000,00 172.950,00

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

0,0021.741,080,00

10,00
Serviços
Implantados
e/ou Ampliados

725.157,99unidade
(3240) - Expansão das
Unidades de Atendimento ao
Cidadão

10,00 0,542.125.000,00 753.000,00(54110) - Viva Cidadão 1,85407.011,991,00

0,00
Serviços
Implantados
e/ou Ampliados

397.800,00unidade
(3240) - Expansão das
Unidades de Atendimento ao
Cidadão

0,00 0,610,00 647.800,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

0,00397.800,000,00

22.782,00Adolescente
atendido 72.948.465,47unidade

(4292) - Execução de Medidas
Socioeducativas Restritivas e
Privativas de Liberdade

26.302,00 0,9944.734.688,00 73.461.090,31
(54201) - Fundação da
Criança e do Adolescente
do Estado do Maranhão

0,8772.868.606,770,87

0,00Medido pela
despesa 56.483.039,97unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9464.919.515,00 58.448.291,19

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

0,0055.189.292,530,00

1,00Medido pela
despesa 1.507.115,39unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,767.080.980,00 1.858.192,00(54110) - Viva Cidadão 0,001.410.043,890,00

0,00Medido Pela
Despesa 2.329.876,80unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,750,00 2.790.574,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

0,002.086.577,530,00

0,00Medido pela
despesa 102.795.153,36unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,98103.991.076,00 104.975.727,06

(54201) - Fundação da
Criança e do Adolescente
do Estado do Maranhão

0,00102.689.314,440,00

21.190,00Pessoa
capacitada 1.781.498,57unidade(4470) - Educação e Cultura em

Direitos Humanos 5.500,00 0,82707.459,00 2.153.837,03

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

4,701.766.873,503,85

3,00Entidade
apoiada 2.153.324,15unidade

(4633) - Atendimento e Defesa
dos Direitos da Criança e do
Adolescente

6,00 0,512.490.000,00 4.240.382,40
(54902) - Fundo Estadual
dos Direitos da Criança e
Adolescente

0,982.153.324,150,50

3.642,00

Operadores do
Sistema
Socioeducativo
qualificado.

1.036.729,05unidade
(4735) - Formação de
Operadores do Sistema
Socioeducativo

2.850,00 0,68690.000,00 1.517.821,21
(54201) - Fundação da
Criança e do Adolescente
do Estado do Maranhão

1,871.036.729,051,28

92,75Política
fortalecida 1.908.313,54unidade

(4757) - Fortalecimento e
Municipalização de Políticas
Públicas de Direitos Humanos

226,77 0,782.035.000,00 2.244.775,21

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

0,521.757.458,910,41

10.000,00política
fortalecida 33.107,72unidade

(4757) - Fortalecimento e
Municipalização de Políticas
Públicas de Direitos Humanos

0,00 0,06350.000,00 584.131,03

(54904) - FUNDO
ESTADUAL DE
PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DIFUSOS

0,0033.107,720,00

38.104,00Pessoa
atendida 14.127.562,62unidade

(4758) - Acompanhamento e
Atendimento às Vitimas de
Violação de Direitos Humanos

18.900,00 0,7317.145.027,00 19.048.953,00

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

2,7413.991.133,642,02

449,00Evento
Realizado 1.240.236,49unidade

(4759) - Enfrentamento às
Violências na Perspectiva dos
Direitos Humanos

195,00 0,90760.000,00 1.312.886,00

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

2,551.184.986,622,30

1.724,00Articulação
realizada 9.519.242,14unidade

(4760) - Articulação de Ações e
Políticas de Desenvolvimento e
Direitos Humanos

856,00 0,485.061.311,00 12.819.936,55

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

4,216.136.769,342,01
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193,79Espaço
fortalecido 3.565.221,44unidade(4762) - Articulação e Apoio à

Participação Popular 22,73 0,833.263.000,00 3.913.488,93

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

10,273.248.252,518,53

5.729.844,00Cidadão
atendido 7.142.928,53unidade(4763) - Garantia do

Atendimento ao Cidadão 5.989.111,00 0,7831.794.020,00 7.592.308,00(54110) - Viva Cidadão 1,225.930.218,150,96

0,00Cidadão
atendido 10.655.210,18unidade(4763) - Garantia do

Atendimento ao Cidadão 0,00 0,800,00 12.111.198,00

(54202) - Instituto de
Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão

0,009.656.462,320,00

0,00projeto apoiada 0,00unidade
(4835) - Promoção, Proteção e
Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa

0,00 0,00400.000,00 808.062,31
(54905) - FUNDO
ESTADUAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA

0,000,000,00

4.000,00estudante
contemplado 3.216.000,00unidade(4853) - Cartão Transporte

Universitário 6.200,00 0,991.608.000,00 3.216.000,00

(54101) - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular

0,653.169.850,000,65

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 0,00unidade

(4856) - PROMOÇÃO,
PROTEÇÃO E DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

0,00 0,00100.000,00 100.000,00
(54906) - FUNDO
ESTADUAL DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA

0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,31Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,11

O programa Promoção e Defesa dos Direitos Humanos contempla ações da SEDIHPOP, incluindo as Secretarias Extraordinárias da Igualdade Racial e da Juventude; da FUNAC e do VIVA CIDADÃO. A partir de 2017,

conforme Medida Provisória, Nº 229 de fevereiro de 2017, o Viva Cidadão foi incorporado ao PROCON, passando a fazer parte do Programa 0602. As ações executadas pelo Programa 0590, tem como foco a promoção,

defesa e garantia dos direitos humanos da população maranhense, em especial dos setores mais vulnerabilizados, onde destaca-se: população negra, quilombola, comunidades de matriz africana, povos indígenas,

população LGBTI+, idosos, pessoas com deficiência, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, crianças, adolescentes e jovens vítimas de violação de direitos humanos. Nesse período identifica-se maior

investimento e ampliação das ações voltadas para os direitos humanos, com ênfase nas ações de educação e cultura em direitos humanos; mobilização social e apoio aos espaços de participação popular e controle social;

promoção, proteção, defesa e atendimento conforme as demandas recebidas. Os dados apresentados no item - Avaliação Física e Financeira e Avaliação do Produto, identifica-se que as ações do programa foram eficazes

e eficientes, uma vez que estão acima do valor de referência adotado na escala de valoração. Com relação as ações sem execução ou com execução inferior ao planejado, justifica-se: Implantação do Centro de Referência

da Juventude (Esta Ação demandou diversas articulações com outros órgãos, pois inicialmente referia-se a construção, depois com a doação de local, passou a demandar reforma, com elaboração de projeto técnico, o que

demandou tempo e acabou não sendo executada conforme planejado. Os recursos foram deslocados para outras ações em andamento); Construção e Aparelhamento das Unidades da Funac (As obras de construção,

reforma e adequação das unidades da FUNAC são de responsabilidade da SINFRA, cabendo à FUNAC o acompanhamento e monitoramento semanal junto a equipe da Secretaria e “in loco”, além de adquirir os

equipamentos necessários ao funcionamento das Unidades de Atendimento); Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas de Direitos Humanos (esta ação se faz principalmente junto aos Municípios

Maranhenses, necessitando do aceite das Prefeituras e de deslocamento dos técnicos aos Municípios para realização de atividades de sensibilização, mobilização e assessoramento, tendo em vista a dificuldade de

definição de agenda por alguns dos Municípios, esta ação foi redimensionada); Com relação as ações dos Fundos Estaduais, ressalta-se que a execução destas depende da deliberação dos colegiados dos Conselhos ou

de Grupos Gestores dos Fundos. Quanto aos resultados alcançados pelo Programa, identifica-se que contribuíram para o cumprimento da missão do Órgão; das metas estabelecidas no Plano Plurianual/2016-2019 e dos

Compromissos de Governo definidos no primeiro mandato para o período de 2015-2018, tendo como base a defesa de que as políticas públicas exigem a integração e a complementaridade das ações para que possam

garantir o atendimento integral às pessoas, em suas múltiplas necessidades. No geral, identifica-se que a pauta dos direitos humanos passou a estar presente no centro dos debates do Governo, tendo sido incorporada a

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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perspectiva dos direitos humanos na maioria dos órgãos. Destaca-se a elaboração do novo PPA (2020-2023), coordenada pela SEPLAN, que contou com uma metodologia inovadora, que possibilitou incorporar no

Planejamento Governamental a transversalidade e a articulação das ações dos órgãos públicos focadas nos públicos específicos. Alguns resultados: * Implantação do Programa Maranhão Quilombola que possibilitou maior

acesso das comunidades quilombolas as políticas públicas; *Fortalecimento da COEPI- Comissão Estadual de Políticas Públicas para Povos Indígenas, que atuou na articulação e monitoramento das políticas públicas

voltadas para os povos indígenas; Formação de conselheiros, gestores, técnicos, sociedade civil organizada para uma cultura de paz e direitos humanos, bem como na área da participação e controle social;* Ampliação e

fortalecimento dos espaços de participação popular e controle social, a partir do apoio aos Conselhos estaduais, Comitês, Comissões, Fóruns; das Mesas de Negociação que possibilitam o diálogo do Governo com a

Sociedade Civil organizadas; do Orçamento Participativo e da Plataforma Participa.ma; *Funcionamento dos Programa de Proteção (PROVITA, PPCAAM e DEFENSORES) que atuma na proteção de vítimas e

testemunhas, proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte e proteção de defensores dos direitos humanos; *Institucionalização dos instrumentos e mecanismos de direitos humanos (Planos Estaduais,

Programas; Conferências; Pactos; Normativas; Legislações); * Atendimento público e gratuito às vítimas de violência e seus familiares de forma continuada, através do Centro Estadual de Atendimento a Vítimas de Violação

de Direitos Humanos/CEAV; * Acompanhamento, articulação e mediação de conflitos na área urbana e rural, possibilitando a redução da violência; *Combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas; * Articulação e

atendimento a imigrantes e refugiados sociais, bem como, a segmentos fragilizados da população maranhense; * Monitoramento dos locais de Privação de Liberdade do Estado, o que tem contribuído com a Secretaria de

Segurança Pública na melhoria do atendimento nas Unidades do Sistema Prisional ; * Acompanhamento, monitoramento e articulação, junto as demais Secretarias e órgãos, das ações do Plano Mais IDH; * Garantia de

acesso de jovens a Universidades a partir do Cartão Transporte; * Fomento a proatividade do cidadão, através do acesso à informação, transparência, e utilização da Ouvidoria de Direitos Humanos, Juventude e Igualdade

Racial; *Atendimento qualificado a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; * Formação dos operadores do SISTEMA Socioeducativo/FUNAC. O Cenário criado pela SEDIHPOP, no Governo do

Maranhão, tem refletido no panorama nacional, sendo uma das poucas secretarias da Federação que desenvolve uma Rede Complexa de articulações e execução de políticas públicas de promoção e defesa de Direitos

Humanos. Com relação aos recursos orçamentários e financeiros, a gestão do programa necessitou demonstrar adaptabilidade ao cenário de frustração das receitas estaduais nos últimos anos, uma vez que o foco de

atuação do programa se desenvolve em torno de públicos em situação de vulnerabilidade e risco social, que tem seus direitos violados, e muitas vezes tem suas vidas ameaçadas, demandando ações, por vezes não

planejadas. Em linhas gerais, foi possível auferir recursos a ponto de atender o público alvo de maneira satisfatória. Para o próximo quadriênio, a expectativa é que haja um cenário economicamente mais favorável,

permitindo maiores disponibilidades face à expressiva parcela da população maranhense carente desses serviços que nos deparamos.
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eixo 2 - cuidar bem do dinheiro público e
modernização da gestão
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 A arrecadação própria do Maranhão cresceu 53,5% entre 2015 e
2019, média de 11,4% ao ano, em função de maior eficiência na
gestão tributária.

 Durante o período, o Maranhão posicionou-se como o 2º maior
Estado a realizar investimentos em proporção à sua Receita
Corrente Líquida (média de 10,7%), reflexo da política
expansionista em gastos sociais, marca deste governo.

 Ainda que o volume de despesas e investimentos tenha acelerado,
o Estado do Maranhão manteve avaliação estável das suas contas
públicas, do ponto de vista das agências internacionais de risco,
Moody’s e Fitch Ratings, com riscos atrelados aos resultados
nacionais, haja vista a dependência de transferências
constitucionais.

 Foram instituídas medidas que permitiram maior progressividade
tributária, traduzidas sobretudo na redução de alíquotas às
famílias e aos pequenos negócios, as quais é possível citar: isenção
de ICMS para micro e pequenas empresas que faturam até R$ 120
mil; isenção de IPVA e licenciamento para motoristas de táxi e
mototáxi; redução de 22% na alíquota de ICMS do gás de cozinha;
dentre outras medidas.

GESTÃO FISCAL EFICIENTE E RESPONSÁVEL

A maior receita foi fundamental para a manutenção e
ampliação das políticas públicas do Maranhão, haja vista as
necessidades estruturantes da população do Estado.
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Fonte: SEPLAN/MA.

O Maranhão avançou com a sua própria reforma da
previdência, criando um comitê gestor para estudar e
propor soluções à problemática em até 2 anos. A
contribuição do Estado já foi ampliada, reduzindo o déficit
mensal previdenciário.

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0210) - Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Executora: INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS, SOCIOECONÔMICOS E CARTOGRÁFICOS

Problema: Insuficiência de informações sociais, econômicas, ambientais e cartográficas e dados sistemáticos sobre os municípios e o Estado.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 24.528.839,00      Atual: 29.145.192,00       Variação(%): 18,82

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Produzir e disponibilizar informações em nível Municipal e Estadual a partir de estudos e pesquisas sobre o território maranhense, considerando os aspectos sociais, econômicos, ambientais e cartográficos.

Público-Alvo: Sociedade maranhense.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

24.528.839,00 29.145.192,00 21.834.915,96 21.046.104,07 18.094.850,36

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1,00ZONEAMENTO
ELABORADO 0,00unidade(3205) - MELHORIA DA

GESTÃO TERRITORIAL 1,00 0,000,00 3.290.000,00(63201) - INSTITUTO
MARANHENSE DE 0,000,001,00
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ESTUDOS,
SOCIOECONÔMICOS E
CARTOGRÁFICOS

0,00ZONEAMENTO
ELABORADO 4.590.680,29unidade(3205) - MELHORIA DA

GESTÃO TERRITORIAL 0,00 1,006.050.000,00 4.595.739,00

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

0,004.590.680,290,00

9,00MAPA
ATUALIZADO 113.638,82unidade

(4173) - ATUALIZAÇÃO
CARTOGRÁFICA DOS
MUNICÍPIOS DO MARANHÃO

25,00 0,580,00 195.000,00

(63201) - INSTITUTO
MARANHENSE DE
ESTUDOS,
SOCIOECONÔMICOS E
CARTOGRÁFICOS

0,62113.638,820,36

14,00Mapa
atualizado 132.590,59unidade

(4173) - Atualização
Cartográfica dos Municípios do
Maranhão

10,00 0,93400.000,00 141.509,00

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

1,50131.834,591,40

66,00
ESTUDO/PESQ
UISA
REALIZADA

77.172,44unidade

(4360) - ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIOECONÔMICOS E
AMBIENTAIS

56,00 0,400,00 195.000,00

(63201) - INSTITUTO
MARANHENSE DE
ESTUDOS,
SOCIOECONÔMICOS E
CARTOGRÁFICOS

2,9877.172,441,18

77,00Estudo/pesquis
a realizada 50.389,80unidade(4360) - Estudos e Pesquisas

Socioeconômicos e Ambientais 76,00 0,90400.000,00 56.041,00

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

1,1350.389,801,01

171.399,00
INFORMAÇÃO
DISPONIBILIZA
DA

53.095,94unidade

(4361) - DISPONIBILIZAÇÃO
DE DADOS E INFORMAÇÕES
SOBRE O ESTADO E OS
MUNICÍPIOS MARANHENSES

171.399,00 0,470,00 100.600,00

(63201) - INSTITUTO
MARANHENSE DE
ESTUDOS,
SOCIOECONÔMICOS E
CARTOGRÁFICOS

2,1447.095,941,00

1,00Informação
Disponibilizada 599.970,73unidade

(4361) - DISPONIBILIZAÇÃO
DE DADOS E INFORMAÇÕES
SOBRE O ESTADO E OS
MUNICÍPIOS MARANHENSES

1,00 0,0075.000,00 1.000.002,00(11211) - agência executiva
metropolitana 0,000,001,00

141,00Informação
disponibilizada 42.260,45unidade

(4361) - Disponibilização de
Dados e Informações sobre o
Estado e os Municípios
Maranhenses

140,00 0,43280.000,00 97.665,00

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

2,3342.260,451,01

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 1.872.148,68unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,720,00 2.608.221,00
(63101) - SECRETARIA DE
ESTADO DE PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

0,001.872.148,680,00

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 3.515.271,28unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,640,00 5.468.005,95

(63201) - INSTITUTO
MARANHENSE DE
ESTUDOS,
SOCIOECONÔMICOS E
CARTOGRÁFICOS

0,003.506.553,810,00

1,00Medido pela
despesa 10.787.696,94unidade(4450) - Gestão do Programa 1,00 0,9317.323.839,00 11.397.409,05

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

1,0710.614.329,251,00
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Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,00Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,31

O planejamento do Programa Maranhão Conhecido e Informado dividiu-se entre as seguintes ações: MELHORIA DA GESTÃO TERRITORIAL; ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS DO MARANHÃO;

ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS; DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS MARANHENSES e APOIO ADMINISTRATIVO. No

Planejamento inicial, os recursos utilizados atenderam para que os produtos relativos a cada ação do programa pudessem ser entregues, dentre eles, temos: 97% de conclusão do produto Zoneamento

EcológicoEconômico-ZEE do Estado do Maranhão do bioma Amazônico, restando a realização de 12 (doze) cursos de qualificação de curta duração a serem ministrados em municípios do bioma Amazônico entre fevereiro

e abril do ano de 2020. O Projeto de elaboração do ZEE-MA, cuja conclusão da primeira etapa, a do Bioma Amazônico, foi estabelecida em março de 2020, configura o maior portfólio de informações e subsídios de políticas

públicas ambientais e de atração de investimentos públicos e privados para 41% do território estadual, totalizando 108 municípios e uma área de quase 137 mil km2. Seus principais benefícios são: a) ordenamento do

território, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável regional; b) estabelecimento de normas de uso do território, dando garantia jurídica para investimentos econômicos e sociais; c) criação de corredores

ecológicos, que possibilitam a recuperação de áreas degradadas e o fluxo de fauna e flora da Amazônia Maranhense, com vistas à sua manutenção. Além destes, o ZEE-MA apresenta sistema integrado de dados e

informações que possibilitarão o acompanhamento das políticas públicas aplicadas no território, com mais segurança técnica e científica, alicerçada em Banco de Dados Geográficos. Em relação à ação ATUALIZAÇÃO

CARTOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS DO MARANHÃO foi realizado 94,53% dos produtos, dividido entre setores vinculados a atividades específicas, dentre eles: estudos e pesquisas realizadas em relação ao PIB Estadual

e Municipal; treinamentos com técnicos; publicação de artigos; boletim de conjuntura econômica; relatórios técnicos; indicadores em geral, dentre outros. As confecções de mapas e cartas relacionados a estudos que

auxiliam o planejamento estadual e a programas estratégicos é de competência da Diretoria de Estudos Ambientais e Cartográficas-DEAC do IMESC. Atende demandas de projetos e esforços externos produzidos por

órgãos e institutos federais, estaduais e municipais da sociedade civil organizada. Esses produtos cartográficos tem como finalidades subsidiar políticas públicas e planejamento territorial e social, apresentando de forma

didática a situação ambiental vivenciada pela população e seu controle pretendido. Esse é um dos Projetos importantes do Imesc de ordenação territorial, atualização de divisas para consolidação de limites municipais e

planos diretores das áreas de aglomerados urbanos, que são o cotidiano das ações da DEAC. Participar de forma enfática nos monitoramentos de distúrbios de saúde humana e qualidades de vida também estão presentes

na nossa produção. Em suma, a Diretoria de Estudos Ambientais e Cartográficos é um relevante setor que o IMESC dispõe no auxílio das políticas públicas da administração pública Estadual e, ainda, Municipal. Já a ação

ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS concretizou a atualização e elaboração de mapas regionais e municipais, bem como, estudos relacionados a focos de queimadas no Estado do Maranhão,

a gestão de Recursos Hídricos e a delimitação cartográfica dos municípios, atendendo 97% do planejado. Nesta ação os projetos são elaborados pela Diretoria de Estudos e Pesquisas do IMES (DEP) do IMESC que

publica estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento do Governo estadual e municipal, a elaboração, monitoramento e avaliação das políticas públicas estaduais. Pela DEP são publicados livros, boletins, notas

técnicas, apresentações, banco de dados para atender as necessidades das Secretarias de Estado do Governo no que se refere a informações sociais e econômicas acerca das suas áreas de atuação no território. Quanto

a ação de DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS MARANHENSES os produtos gerados estão direcionadas às publicações e controle de acessos no site do IMESC,

gerando 100% de execução desse produto. A realização desta ação permite a criação de um banco de dados que armazena e divulga, mediante sítios digitais, informações de estudos e pesquisas realizadas por todo o

IMESC e que embasam na elaboração das políticas públicas estaduais e municipais, e dão conhecimento a vários usuários dessas informações (gestores públicos, pesquisadores, professores, políticos, universidades,

dentre outros) sobre o cenário econômico, social, cartográficos e ambiental do Estado do Maranhão. O Apoio administrativo do IMESC está relacionado ao custeio de despesas administrativas comuns para todos os

setores, como passagens aéreas, aluguel de veículos, combustíveis, imóveis, pessoal, limpeza, material de consumo, dentre outros. Nesta última ação, o IMESC obteve economia em decorrência de projetos que foram

planejados e não foram realizados, a exemplo da Reforma e Adaptação do prédio do IMESC, devido a sua cessão de uso do imóvel a SECID e o projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

que não será mais realizado. Todos os produtos gerados que estão diretamente relacionados a estudos, pesquisas, atualização cartográfica, manutenção de banco de dados de informações e elaboração do ZEE-MA, estão

disponibilizados no site do IMESC, e serviram de base para o planejamento do Governo do Estado do Maranhão, avaliando os planos, programas e projetos e, ainda, realizando estudos e pesquisas socioeconômicas e

geográficas de interesse para o planejamento. Também foram mantidos sistemas de informação para o planejamento e realizadas as ações de cartografia, gerando os resultados esperados.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0211) - Representação e Defesa do Estado

Unidade Executora: Procuradoria Geral do Estado

Problema: Falta de Estrutura Física, Recursos Humanos,  Recursos Financeiros, de Recursos Materiais, Equipamentos e Material Permanente

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 251.574.825,00      Atual: 192.232.899,00       Variação(%): -23,59

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Exercer a representação judicial e extrajudicial, bem como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico da Administração Pública Estadual.

Público-Alvo: Administração Pública Estadual.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

251.574.825,00 192.232.899,00 162.179.413,26 159.068.883,04 158.405.002,92

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1.929,00Pessoa
capacitada 225.815,00unidade(2478) - Dinamização do Centro

de Estudos 5.000,00 0,0418.893.002,00 4.408.381,00(11103) - Procuradoria Geral
do Estado 9,67175.832,000,39
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83.587,00Defesa judicial
realizada 4.116.194,01unidade(2646) - Defesa do Estado 169.000,00 0,5416.229.270,00 6.741.609,00(11103) - Procuradoria Geral

do Estado 0,923.630.697,170,49

26.192,00Representação
efetuada 0,00unidade(2820) - Representação do

Estado 152.000,00 0,009.000.000,00 500.113,00(11103) - Procuradoria Geral
do Estado 0,000,000,17

0,25Prédio
modernizado 46.395,20unidade

(3073) - Reestruturação e
Modernização da Procuradoria
Geral do Estado

1,03 0,0028.544.731,00 13.858.910,00(11103) - Procuradoria Geral
do Estado 72,6546.395,200,24

0,00Medido pela
despesa 157.791.009,05unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,93178.907.822,00 166.723.886,00(11103) - Procuradoria Geral

do Estado 0,00155.215.958,670,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,32Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 20,81

O Estado do Maranhão possui muitos conflitos judiciais contra seus órgãos, autarquias e fundações que necessitam de defesa especializada a fim de reduzir os impactos econômicos e sociais dessas demandas. A

complexa atividade estatal e a grande quantidade de normas que a regulamentam exigem orientações e esclarecimentos especializados dirigidos aos administradores. Por isso, a problemática concebida referente a

necessidade de estrutura física, recursos humanos, materiais e equipamentos foi adequada. Ressalta-se que, segundo o Relatório Anual da Corregedoria Geral da PGE/MA, no período de 2016 a 2019, foram recebidas

mais de 45.300 novas citações. De acordo com informações disponibilizadas pela Diretoria de Informática e Autuação do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho da 16º Região, as demandas em que o

Estado do Maranhão figura como polo passivo e ativo totalizam mais de 140.000 processos. Os recursos inicialmente disponibilizados pela SEPLAN, no referido período, mostraram-se insuficientes para a execução do

programa, principalmente no que diz respeito as despesas de capital (investimentos). Somando-se a isto, houveram problemas com a liberação das cotas financeiras, em obediência ao decreto de execução, notadamente

no, então, Plano Interno “Honorários Dativos”, contemplado na Ação 2646. Além disso, infelizmente, dada a condição de escassez de recursos humanos e sobrecarga de trabalho, tanto na área meio como na área fim, não

se pôde destacar pessoal para coordenação e dedicação exclusiva ao programa, com exceção do Chefe da Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Acrescenta-se que a mudança de sistema para o SIGEF,

em 2019, prejudicou o registro das metas físicas para o exercício de 2019 que, até então, eram realizadas no SISPCA. Os fatores acima mencionados, somados a ausência de tecnologia da informação adequada para uso

interno na gestão dos processos, foram entraves que dificultaram o atendimento dos objetivos propostos. Contudo, os resultados foram excelentes, já que se verificou uma evolução no trabalho desenvolvido pela

Procuradoria Geral do Estado no período de avaliação. Entre 2016 e 2019 foram realizados 288.792 atos de Defesa pelos Procuradores de Estado que geraram os seguintes benefícios: 1) Revisão dos memoriais de cálculo

apresentados pelas partes adversas, em processos de execução, na ordem de mais R$ 55 bilhões. 2) Redução dos riscos de desvios de verbas públicas estaduais. 3) Aumento da transparência na elaboração dos atos,

proposições, contratos e procedimentos administrativos. 4) Fortalecimento do Erário Estadual com o montante de mais R$ 9 bilhões em decisões favoráveis. Conclui-se, deste modo, com a evidência, por meios dos

resultados mencionados, da grande contribuição da Procuradoria Geral do Estado para o Plano Plurianual 2016-2019.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0212) - Administração da Política Tributária

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Fazenda

Problema: Descumprimento das obrigações tributárias no âmbito estadual

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.036.041.585,00      Atual: 1.083.588.970,83       Variação(%): 4,59

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o cumprimento das obrigações tributárias para contribuir com o desenvolvimento do Estado.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.036.041.585,00 1.083.588.970,83 1.037.911.057,35 1.014.465.366,35 1.002.231.106,85

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

6,00Procedimento
implantado 18.217.968,26unidade(3069) - Fortalecimento da

Gestão Fiscal - PROFISCO 19,00 0,4143.700.000,00 32.440.968,00(16101) - Secretaria de
Estado da Fazenda 0,7713.315.192,930,32
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3,62
Unidade
tributária
estruturada

4.149.083,18unidade(3106) - Adequação e Melhoria
das Unidades da SEFAZ 1,30 0,3510.677.000,00 9.377.000,00

(16901) - Fundo de
Fortalecimento da
Administração Tributária

7,903.304.378,542,78

0,00Medido pela
despesa 928.731.735,22unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,00901.731.839,00 929.721.641,62(16101) - Secretaria de

Estado da Fazenda 0,00927.803.874,730,00

29.168.307.255,05Receita
arrecadada 40.810.175,05R$(4459) - Arrecadação de

Tributos Estaduais
26.789.095.052,0
4 0,8338.741.099,00 41.534.761,03(16101) - Secretaria de

Estado da Fazenda 1,3034.665.470,901,09

69.401,00Pessoa
capacitada 614.524,30unidade(4461) - Educação Fiscal para a

Cidadania 110.250,00 0,721.668.647,00 849.606,00(16101) - Secretaria de
Estado da Fazenda 0,87614.524,300,63

1,00
Unidade
Fazendária
capacitada

45.387.571,34unidade(4512) - Capacitação Técnica
da Administração Tributária 1,00 0,5039.523.000,00 69.664.994,18

(16901) - Fundo de
Fortalecimento da
Administração Tributária

2,0034.761.924,951,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,16Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,57

O programa não possui produtos entregues diretamente à população, tendo em vista tratar-se de um programa para o Governo. Em geral, as metas do programa foram cumpridas, com destaque para a ação de

arrecadação, na qual a receita arrecadada superou em 40% a meta prevista. Em relação à ação 3039, as metas não foram totalmente concluídas sobretudo por complexidade do sistema, reduzido número de

desenvolvedores da empresa contratada trabalhando no ambiente físico da SEFAZ e também porque foram incluídos no planejamento 2 (dois) procedimentos fazendários que não constavam dos 28 iniciais. A meta da ação

4461 também não foi integralmente cumprida por limitações do Sistema de Formação a Distância que está sendo reformulado no Portal do Conhecimento da SEFAZ – Maranhão e ainda pela alteração na gestão da ESAF -

Escola Superior da Administração Fazendária, gestora nacional do Programa de Educação Fiscal, a qual foi reformulada pelo governo federal. Detalhando: A Secretaria de Estado da Fazenda tem responsabilidade pela

gestão do Programa Administração da Política Tributária (PPA 2016/2019) e é orientada pela Diretriz Modernizar a Gestão Pública. Plano Estratégico da SEFAZ O Planejamento Estratégico contempla 12 (doze) objetivos

estratégicos que definem os resultados que a SEFAZ pretende alcançar no período de 2016 a 2019. ASSESSORIA DE PROJETOS (ASPRO) UCP/PROFISCO Coordenação Administrativa Financeira Solicitação de

Desembolso ao BID, no valor US$ 4.004.756,71, convertido para moeda local em R$ 16.311.374,08 para financiamento das ações iniciais do Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão –

PROFISCO II, financiado pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento; Contratações previstas no Plano de Aquisições: Classificação e Precificação de Documentos Fiscais Eletrônicos; Elaboração do PDTI da

SEFAZ; Implantação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM; Revisão e atualização Arquitetural do Sistema Legados -MOBILE CIRCULATÓRIO – UFMA;

Acesso à Legislação Tributária Disponibilizado na WEB - WEB SEMÂNTICA – UFC. Coordenação Técnica Capacitação: Conclusão do Planejamento Estratégico 2020/2023; Conclusão da Jornada de Avaliação por meio da

metodologia TADAT– Tax Administration Diagnostic Assessment Tool, com o apoio do BID e Banco Mundial; Curso de Formação Profissional para Auditores e Agentes da Receita Estadual; Elaboração da Matriz de

Priorização e Projetos finalísticos; Elaboração dos Projetos dos Programas Setoriais para PPA 2020/2023; Avaliação e Monitoramento Recepção e acompanhamento da missão inicial de Arranque e de Avaliação do Banco

Interamericano para o PROFISCO II; Monitoramento da Avalição de Impactos do Produto Inovador MA; Atualização de Indicadores de Impactos e Resultados do Projeto – SEPLAN/ SEFAZ; Monitoramento e avaliação dos

Produtos contratados no âmbito do Profisco II em 2019. NÚCLEO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Plano Estratégico 2016/2019 - Ações concluídas: Implantar modelo de cálculo da arrecadação Definir e implantar

metodologia de mensuração do gasto tributário Controlar qualidade da política tributária Definir e implantar o modelo de gestão do ITCD Implantar modelo de premiação pelo reconhecimento do servidor comprometido com

a instituição Desenvolver e implantar melhoramentos no Sistema de Administração e Monitoramento – SAM Estabelecer e implantar metodologia de elaboração, execução e acompanhamento dos projetos de engenharia.

CEGAF / AGÊNCIA Assistência Integral ao contribuinte Planejamento e desenho das primeiras aplicações eletrônicas e identificação das prioridades de aquisições das plataformas para o sistema de Assistência integral ao

contribuinte desenvolvido, com o objetivo central de obter 95% de satisfação dos usuários de serviços da SEFAZ. Os Indicadores de Desempenho da Agência Central de São Luís, medidos pela ferramenta eletrônica de

atendimento, apontam o índice de satisfação de atendimento e o alcance da meta de tempo de espera superior a 90%. Quantitativo de Atendimentos na agência central/São Luís Ano 2019 JANEIRO 9.768 FEVEREIRO

10.512 MARÇO 8.208 ABRIL 9.384 MAIO 11.592 JUNHO 10.800 JULHO 13.080 AGOSTO 9.072 SETEMBRO 10.488 OUTUBRO 8.904 NOVEMBRO 7.680 DEZEMBRO 7.520 Total 103.928 CADASTRO Período de

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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apuração das ações do setor de Cadastro: JAN a DEZ/2019: • 30.155 inscrições estaduais de novas empresas e Micro Empreendedores Individuais geradas no Cadastro Estadual do ICMS, por meio do CADSIN – Cadastro

Eletrônico Sincronizado; • 11.287 inscrições estaduais que foram ATIVADAS (DEFERIDAS) atendendo a Portaria 433/2015; • 1.379 inscrições estaduais que foram solicitadas ATIVAÇÃO, mas continuam com pendências e

não foram ativadas, atendendo a Portaria 433/2015; • 51.131 alterações cadastrais solicitadas pelo CADSIN. Fonte: COTEC/SEFAZ. CEGPA/ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Automatização do controle de emissão de

passagens aéreas; Automatização de procedimentos e definição de normas preliminares para gestão e acompanhamento de contratos; Elaboração do Projeto de Arquivo visando à classificação, destinação, temporalidade

e prazo de guarda de documentos da área finalística; Implantação do Manual de Procedimento de Protocolo. Investimentos da SEFAZ Execução da reforma dos prédios das Agências de Bacabal, Açailândia, Codó e Timon,

Alojamento Estreito I, Postos Fiscais Itinga, 4 Bocas e Bananal; Adequação das instalações do Anexo do prédio sede da SEFAZ, para o funcionamento da área de Trânsito (recuperação da estrutura física, aquisição de

móveis e divisórias); Elaboração de projeto para construção do prédio PF Barão de Grajaú; Participação, como Órgão Piloto, para a implantação do Sistema Patrimônio e Almoxarifado do Estado do Maranhão, que depois

de validado passará a ser utilizado pelos demais órgãos a partir de 2020; • Execução em cerca de 87,7% do orçamento autorizado. ARRECADAÇÃO A Gestão da Arrecadação Estadual concentra seus esforços nos tributos

ICMS, IPVA, ICMS, ITCD, Taxas Diversas e Dívida Ativa. ITCD – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS Convenio com o Cartório Maranhão, criado pela

CGJ- Corregedoria de Justiça do Maranhão, para ser uma central única de serviços eletrônicos compartilhados. O acesso ao referido sistema permite conhecer os bens de propriedade do espólio através do número da

matrícula do imóvel; Criação e disponibilização na página da SEFAZ do manual da Declaração do ITCD eletrônica; Publicação da Resolução Administrativa n° 20/19 que disciplina a padronização do preenchimento da

declaração do ITCD e autoriza seu preenchimento pelos cartórios notariais, mediante autorização do contribuinte, facilitando o preenchimento da declaração do ITCD; Publicação da Portaria 288/19 que estabelece valores

mínimos de avaliação de imóveis rurais, tomando as PPR – Planilhas de Preços Referenciais de Terra aprovada pelo INCRA; Lançamento do ITCD declarado e não pago, pela emissão da NL – Notificação de Lançamento,

referente a doações efetuadas nos exercícios de 2014 e 2015. NOTIFICAÇÕES ITCD EMITIDAS EM 2019 EXERCÍCIO QUANTIDADE VALOR R$ 2014 112 907.202,66 2015 378 4.983.516,96 TOTAL R$ 5.890.719,62

Fonte: Relatório extraído pelo COTEC Fonte: Relatório extraído pelo COTEC. Geração de Intimações Fiscais, de forma eletrônica, para cobrança de valores do ITCD referente a fatos geradores não declarados pelo

contribuinte e identificados pela fiscalização (Projeto piloto iniciado em outubro de 2019 com uma empresa, no valor de R$ 1.000.000,00). IPVA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ampliação e descentralização do atendimento realizado pela equipe de gestão do IPVA, com o aumento da participação das Agências de Atendimento na resolução das demandas relacionadas ao IPVA. Alterações na

legislação e ajustes no sistema: Extinção da Notificação de Lançamento de IPVA; Aplicação dos acréscimos moratórios para débitos em atraso em uniformidade com o ICMS; Alíquota diferenciada para locadoras de

veículos – reduzindo para 1%. Resultados em 2019: * Valores considerados até 31/12/2019. COBRANÇA - CARTÓRIO E SERASA Quantidade Valor Enviado Valor Arrecadado Diferença (%) (2019) (2019) (2019) Enviado

para SERASA 173.950 149.566.231,51 40.047.409,20 26,78 Enviado para Cartório 13.228 32.106.943,09 7.833.939,36 24,40 TOTAL 187.178 181.673.174,60 47.881.348,56 26% ACOMPANHAMENTO DA RECEITA

Fortalecimento dos controles na recepção dos arquivos de pagamentos diários com a finalidade de assegurar a integridade do processo de arrecadação e a respectiva transferência para a conta do Governo; Criação e

disponibilização para SEPLAN do relatório da RTC – Repartição das Transferências em meio eletrônico, via SEFAZNET contendo o valor da participação dos municípios e FUNDEB; Criação de códigos das receitas de

tributos estaduais, de modo que se consiga classificar os tributos do estado; Credenciamento de 2 novos agentes arrecadadores: Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal; Coordenação do projeto de remodelagem

do “Processo de Gestão da Arrecadação”. DÍVIDA ATIVA Implementação do parcelamento da Certidão de Dívida Ativa Não Tributária (CDANT); Cobrança automática dos honorários da PGE da CDANT; Criação de

aplicação que propiciou a autonomia para a PGE fazer a extinção dos débitos prescritos; Criação do DARE judicial; Implementação de aplicação que propicia a PGE suspender o crédito relativo à ação judicial de IPVA.

DADOS DA DÍVIDA ATIVA – PERCENTUAL DE RECUPERAÇÃO QUANTIDADE DE CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA EMITIDAS EM 2019 ICMS 44.444 IPVA 983.460 TOTAL DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.027.904

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA 2.811 TOTAL GERAL 1.030.715 NÚCLEO GESTOR DO SIMPLES NACIONAL (NGSN/MA) • Continuação da aplicação das malhas fiscais do Simples Nacional, de forma automática, as quais

controlam o faturamento declarado e as segregações de receitas realizadas, permitindo maior controle da arrecadação do Regime do Simples Nacional; • Implementação da malha fiscal da Substituição Tributária do

Simples Nacional, a mesma realizou cobrança de 23 milhões de Reais referente ao ICMS, cerca de 1500 contribuintes selecionados; • Controle das entradas do MEI e Simples Nacional, minimizando as fraudes e outros

riscos operacionais; • Criação do módulo de pesquisa do Domicilio Tributário Eletrônico (DTE); • Atendimento médio de 1500 contribuintes por mês, entre processos, e-mail, telefone e pessoalmente; • Incremento na

arrecadação do PGDAS-D entre 5% a 8% no ano de 2019, a qual não leva em conta valores de Diferencial de Alíquota e outros valores recolhidos por Auto de infração em demais ações realizadas. ÁREA DE COBRANÇA

ADMINISTRATIVA Valores de recuperação de crédito de ICMS, por código de receita. Código de Receita Quantidade de débitos Valor pago 101 – Débitos Declarados/ Vencidos - 117.959.560,56 102 - Débitos

lançado/Fase Administrativa 40.233 33.889.830,02 104 – Parcelamento/ Administrativo 34.166 93.480.881,23 107 - Pagamento Integral / Dívida Ativa 4.421 32.387.488,30 108 - Parcelamento / Dívida Ativa 18.725

36.917.531,11 109 – TVI – cobrança ICMS Postos Fiscais - 7.975.403,88 601 – ICMS substituição Tributária - 3.433.939,14 602 – ICMS substituição Tributária - 307.342.045,65 TARF – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

RECURSOS FISCAIS Redução do estoque de processos O Tribunal de Recursos Fiscais reduziu o estoque de processos de impugnação e de recursos fiscais voluntários e de ofício, conforme quadro abaixo: PROCESSOS

JULGADOS EM 2019 1ª Instância 1.166 2ª Instância 386 TOTAL 1.1552
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0316) - Fortalecimento do Controle Externo

Unidade Executora: Tribunal de Contas do Estado

Problema: Burocratização das rotinas de trabalho concomitantemente à tramitação dos processos.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 459.031.777,00      Atual: 576.970.078,58       Variação(%): 25,69

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Modernizar o sistema de controle externo no âmbito interinstitucional e conjurisdicional para contribuir de forma efetiva e regular na melhor aplicação dos recursos públicos.

Público-Alvo: Governo do Estado e administrações municipais.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

459.031.777,00 576.970.078,58 553.952.746,98 543.907.735,05 543.507.742,48

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Relatório
emitido 515.667.808,93unidade(2349) - Fiscalização Externa 0,00 0,97446.691.545,00 527.030.093,49(02101) - Tribunal de Contas

do Estado 0,00511.044.438,600,00
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0,00Anexo
construído 28.014.112,05unidade(3062) - Construção de Prédio

Anexo 0,00 0,831.060.014,00 28.114.314,00(02101) - Tribunal de Contas
do Estado 0,0023.281.937,630,00

0,00
Gestão
estratégica
implantada

10.270.826,00unidade
(4550) - Política de Gestão
Estratégica voltada para o
Desempenho Organizacional

0,00 0,4411.280.218,00 21.825.671,09
(02901) - Fundo de
Modernização do Tribunal
de Contas do Estado

0,009.581.358,820,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,00Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,00

O programa 0316 - Fortalecimento do Controle Externo é classificado como programa de gestão pública e vem contribuindo com a sociedade a partir do momento em que fiscaliza a melhor aplicação do dinheiro público,

promovendo a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle social. Ao assegurar uma melhor aplicação do dinheiro público, o programa tem garantido que os recursos orçamentários necessários à

execução das ações, estejam sendo bem aplicados, evitando o desperdício do dinheiro público, garantindo a melhoria do serviço público. Destaca-se a ampliação do Tribunal de Contas do Estado com a inauguração do

prédio anexo abrigará setores essenciais ao funcionamento do TCE, com instalações adequadas para melhor funcionamento de Escola Superior de Controle Externo (Escex), Protocolo e Arquivo, Tecnologia da Informação,

Gabinetes de Conselheiros, substitutos e Procuradores de Contas, dentre outros. Quanto à analise da performance do programa no quadriênio 2016/2019, não foi possível mensurar os índices de eficácia e eficiência, por

não possuir metas físicas planejado/executado, somente metas financeiras.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0317) - Gestão Governamental

Unidade Executora: Casa Civil

Problema: Aperfeiçoamento do processo de assessoramento ao Governador relativa a direção superior da administração estadual.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 334.406.252,00      Atual: 396.360.135,47       Variação(%): 18,53

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Assistir direta e imediatamente o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições.

Público-Alvo: Órgãos e entidades da administração federal, estadual e municipal,  direta e indireta.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

334.406.252,00 396.360.135,47 364.786.968,76 352.904.282,09 333.623.283,98

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

140,00Evento
divulgado 89.159.825,80unidade(2177) - Divulgação das Ações

Governamentais 100,00 0,9948.336.990,00 89.159.827,00(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA 1,4288.146.695,541,40
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COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

20,00Serviço
fiscalizado 1.118.835,20unidade

(2985) - Regulamentação,
Fiscalização e Controle dos
Serviços Públicos

60,00 0,732.458.947,00 1.520.576,96
(11209) - Agência
Reguladora de Serviços
Públicos

0,451.116.723,200,33

0,00

Serviços
Fiscalizados e
Regulamentado
s

1.324.143,92Unidades
(2985) - Regulamentação,
Fiscalização e Controle dos
Serviços Publicos

0,00 0,114.105.000,00 4.620.912,39

(11901) - FUNDO
ESTADUAL DE
TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA -
FTMU

0,00492.328,400,00

0,00

Serviços
Fiscalizados e
Regulamentado
s

373.725,89unidade
(2985) - REGULAMENTAÇÃO,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
DOS SERVIÇOS PUBLICOS

0,00 0,59250.000,00 598.244,12

(11210) - AGÊNCIA
ESTADUAL DE
MOBILIDADE URBANA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

0,00350.194,670,00

6,00MEDIDO PELA
DESPESA 3.046.852,94unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 1,00 0,800,00 3.823.206,00

(12208) - AGÊNCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA DO
SUDOESTE DO
MARANHÃO

7,533.045.952,946,00

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 5.013.678,04unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,620,00 7.388.588,90
(12207) - AGÊNCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA

0,004.599.213,960,00

0,00Medido pela
despesa 123.277.114,89unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,88139.927.869,00 135.680.832,00(11109) - Casa Civil 0,00119.553.753,450,00

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 372.127,02unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,180,00 1.833.000,00
(63101) - SECRETARIA DE
ESTADO DE PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

0,00326.998,890,00

0,00Medido pela
despesa 40.148.556,39null(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,9527.623.496,00 41.506.070,31

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

0,0039.486.344,160,00

0,00Medido pela
despesa 42.712.744,06unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,8425.903.668,00 46.237.116,53(11124) - SECRETARIA DE

ESTADO DE GOVERNO 0,0038.859.495,210,00

0,00Medida pela
despesa 383.537,12null(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,240,00 1.243.000,00(00000) - FDPC 0,00295.924,430,00

0,00medido pela
despesa 2.164.485,65unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,933.886.760,00 2.323.424,00

(11212) - AGENCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA DO
SUDOESTE
MARANHENSE

0,002.164.485,650,00

0,00Medido pela
despesa 19.505.167,40unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9424.211.134,00 20.288.732,00(11113) - Comissão Central

Permanente de Licitação 0,0019.004.894,020,00

0,00Medido pela
despesa 193.320,47unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,0010.500.000,00 193.320,47(11123) - Chefia de

Gabinete do Governador 0,00193.320,470,00

5,00medido pela
despesa 5.931.472,02unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,6010.545.305,00 9.469.583,10(11211) - agência executiva
metropolitana 0,005.655.687,440,00

0,00Medido pela
despesa 733.184,29unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,006.700.000,00 733.184,59

(11114) - Secretaria de
Estado de Assuntos
Políticos e Federativos

0,00733.184,290,00

60,00Evento
realizado 12.789.531,51unidade(4547) - Realização e

Promoção de Eventos 40,00 0,9810.514.000,00 12.789.561,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

1,5312.516.326,781,50

2.000,00Atos publicados 4.496.274,71unidade(4548) - Publicidade de Atos
Legais 1.000,00 1,006.000.000,00 4.496.276,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

2,004.496.274,712,00

0,00Campanha
realizada 0,00unidade(4549) - Publicidade de

Utilidade Pública 0,00 0,00333.083,00 0,10
(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E

0,000,000,00
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ASSUNTOS POLITICOS

500,00Evento
realizado 11.900.607,94unidade(4627) - Assessoria de

Comunicação 400,00 1,009.000.000,00 11.901.718,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

1,2511.863.400,381,25

0,00
Rede de
informações
ampliada

0,00unidade(4671) - Comunicação Online 0,00 0,001.000.000,00 0,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

0,000,000,00

1,00Monitoramento
Realizado. 86,50unidade

(4693) - Coordenção e
Monitoramento dos Programas
e Ações Governamentais

2,00 0,01900.000,00 10.000,00(11109) - Casa Civil 57,8086,500,50

3,00Diário Oficial
estruturado 141.697,00unidade(4694) - Modernização do

Diário Oficial do Estado 3,00 0,011.410.000,00 332.020,00(11109) - Casa Civil 110,782.997,001,00

1,00
Ato
governamental
disponibilizado

0,00unidade
(4695) - Gestão de Atos
Jurídicos e Administrativos da
Casa Civil

3,00 0,00800.000,00 210.942,00(11109) - Casa Civil 0,000,000,33

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,19Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 15,23

O objetivo principal do Programa é prestar assessoramento direto e imediato ao Governador do Estado no cumprimento de suas competências institucionais como chefe do Poder Executivo, portanto, é classificado como

Programa não finalístico, com localizadores de gastos na Região da Ilha do Maranhão. Tem como beneficiários os órgãos e entidades da Administração Federal, Estadual e Municipal, Direta e Indireta. Os produtos das

ações estão corretamente caracterizados e delimitados, porém sofreram algumas adequações pelos órgãos que o compõem. Fazem parte do Programa as Secretarias de Estado da Casa Civil, Agência Estadual de

Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, Agência Executiva Metropolitana, Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão, o Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, a CCL, a Secretaria de Estado

de Governo e a Secretaria de Estado Assuntos Políticos e Federativos, com autonomia orçamentária e financeira independentes, com ações acompanhadas e monitoradas em sistemas próprios de controle. Quanto à

Implantação/Execução Considerando que o Programa tem Ações executadas pelos Órgãos da Governadoria, com autonomia gerencial e financeira, em linhas gerais, o Programa Gestão Governamental teve um incremento

(suplementação) em 18,53% em referência a dotação inicial. Podemos destacar a suplementação realizada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos, onde teve grande ampliação de alguns

serviços de divulgação em várias cidades do Estado do Maranhão envolvendo os Programas: Mais Saneamento, Mais Sementes, Mais Produção, atividades envolvendo o Procon, Viva Cidadão, Ações de infraestrutura,

Saúde, Educação, entre outros, além das divulgações por meio de plataformas das redes sociais, televisivas, colocando sempre as Ações e realizações do Governo diretamente à população das regiões beneficiadas. O

conjunto das Ações que compõem o Programa, executadas pelas Secretarias e Autarquias envolvidas em seu contexto geral, contou com uma equipe técnica qualificada em número suficiente para coordenação das Ações

com dedicação exclusiva. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, onde tem atuação de fiscalização em pelo menos 04 (quatro) municípios maranhenses (São Luís, Alcântara, Imperatriz e Timon),

estendidos em 02 (dois) setores do transporte intermunicipal de cargas e passageiros (rodoviário e aquaviário), totalizando 08 (oito) pontos fixos de fiscalização. Em relação à infraestrutura e logística, pode-se informar que

os materiais e equipamentos são em quantidade suficiente para a implementação do programa, mesmo com alguns equipamentos obsoletos, onde estão sendo substituídos de forma gradativa. Vale ressaltar, que as

Secretarias pertencentes à Governadoria possuem seus sistemas independentes de controle de custos de cada ação do Programa. Quanto aos Resultados Todas as Secretarias de Estado e Autarquias envolvidas no

Programa, apesar de terem autonomia gerencial de suas ações, alcançaram resultados satisfatórios por terem metas compatíveis com as ações planejadas. A Casa Civil tem como destaque as atividades de revisão,

avaliação e rescisão de contratos administrativos no âmbito do Estado, que tem por objetivo acompanhar as despesas públicas mais onerosas, citando, também, a modernização do Diário Oficial do Estado que adquiriu

equipamentos de informática e mobiliários, bem como um software para a logística de envio e recebimento de matérias para publicação, também foi implantado um sistema de segurança dos arquivos que contém os

acervos do Diário Oficial em uma sala cofre sob responsabilidade da SEATI. Realizou o monitoramento e avaliação de investimentos financiados com recursos do BNDES, priorizando os Programas que tem ações incluídas

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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no Plano de Desenvolvimento Socioeconômico-PDS, bem como outras atividades de capitação de investimentos em projetos de melhoria e expansão dos Programas Governamentais. Nas atividades executadas pela

SECAP, destacamos: A ampliação da rede de internet do Programa “Internet para Todos”; Reorganização da Rádio Timbiras; Ampliação da divulgação dos Programas de Governo em redes sociais e emissoras de todo o

Estado; Fortalecimento da articulação político-institucional com as Prefeituras e Câmaras Municipais, disseminando informações de interesse público, coordenando e acompanhando a criação e veiculação da publicidade

institucional relativa a planos, programas, projetos e ações, ampliando o fluxo permanente de informação à sociedade; Implantação de projeto de capacitação, adequado às necessidades da gestão municipal, concernente à

captação, execução e prestação de contas de convênios. No âmbito da SEGOV, vale destacar, o acompanhamento das 65 metas estabelecidas no programa de Governo que representa o compromisso firmado com a

sociedade, dos quais o Estado do Maranhão foi apontado como o Estado do Brasil que apresentou maior índice de realização das metas. Podemos citar como entraves os ajustes feitos nas ações do programa pelos órgãos

que compõem a Governadoria, em virtude da priorização dos programas de grande relevância ao desenvolvimento do nosso Estado. Outro entrave foram as constantes mudanças na estrutura orgânica do Poder Executivo

realizadas especificamente pelas Leis nºs 10.567/2017 e 10.416/2016, respectivamente, que fizeram a junção da ARSEMA com a MOB, comprometendo a execução e monitoramento da Ação 2985 em virtude de

adequações regulamentares da nova estrutura organizacional e da Ação 4693 pertencente à Casa Civil que ficou comprometida por transferir o monitoramento das ações governamentais para SEGOV. Acrescenta-se que a

ação 4450 – Gestão do Programa que centralizou a execução das despesas comuns (pessoal, serviços administrativos, manutenção e uso de frota veicular, despesas com viagem e locomoção,etc.) das outras ações de

governo, inviabilizando a mensuração do real valor dos gastos das despesas das ações propostas no Programa. Com a revisão do Plano Plurianual 2016/2019, realizada pela Lei nº 10.719/2017, as Secretarias e Autarquias

que compõem o Programa, reavaliaram suas ações e metas físicas, visando alcançar o objetivo do Programa e contribuindo para o alcance das diretrizes de governo ao qual está alinhado, focando, principalmente, a

sociedade e uma gestão pública com transparência, ética e controle social, objetivando a satisfação das necessidades do cidadão, bem como, aos órgãos e entidades das Administrações Federal, Estadual, Municipal,

Direta e Indireta.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0318) - Gestão Legislativa

Unidade Executora: Assembléia Legislativa

Problema:

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.192.782.591,00      Atual: 1.297.771.758,52       Variação(%): 8,80

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo desempenhando as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais.

Público-Alvo: Órgãos e entidades do parlamento estadual.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.192.782.591,00 1.297.771.758,52 1.229.086.309,34 1.219.155.178,90 1.218.370.926,27

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Servidor
capacitado 690.304,35unidade(2322) - Capacitação de

Recursos Humanos 0,00 0,112.996.276,00 5.930.773,18(01901) - Fundo Especial
Legislativo 0,00673.434,740,00

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
111



0,00Unidade
concluída 705.250,65unidade

(3047) - Equipamentos,
Construção e Modernização da
Assembleia Legislativa

0,00 0,0012.227.812,00 12.927.812,00(01901) - Fundo Especial
Legislativo 0,0010.949,170,00

0,00Medido pela
despesa 1.227.690.754,34unidade(4628) - Atuação Legislativa 0,00 0,951.177.359.108,00 1.278.713.778,34(01101) - Assembléia

Legislativa 0,001.218.470.794,990,00

0,00Evento
divulgado 0,00unidade(4679) - Publicidade e Mídia

Legislativa 0,00 0,00199.395,00 199.395,00(01201) - Fundação Radio e
Televisão 0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,00Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,00

O Programa 0318 - Gestão Legislativa é classificado como programa de gestão pública, que engloba e orienta todas as ações destinadas ao funcionamento e a manutenção do Legislativo Maranhense. Quanto a análise da

performance do programa no quadriênio 2016/2019, não será possível mensurar os índices de eficácia e eficiência, por não possuir metas físicas "Planejado/Executado", somente metas financeiras, o mesmo acontece

quanto aos produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população, por se tratar de um programa de gestão voltado ao funcionamento do Legislativo. Não podemos deixar de destacar a importância do

Legislativo Maranhense, que exerce a função primordial elaboração das leis, a fiscalização da administração pública, a deliberação sobre assuntos de sua competência privativa, o julgamento de determinadas autoridades

públicas e a atividade politico-parlamentar, funções essas realizadas sempre em benefício da população. Considerando o PPA 2020-2023 o programa manteve sua estrutura orçamentária, uma vez que as mesmas

possuem aderência às iniciativas realizadas pela Assembleia Legislativa do Maranhão.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0328) - Gestão de Administração Estratégica Governamental

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

Problema: Ausencia de estrutura fisica capaz de atender as necessidades funcionais, ausência de equipamentos e instalações para melhor funcionamento da SEGEP.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 853.677.328,00      Atual: 481.654.389,14       Variação(%): -43,58

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Planejar e formular as políticas de administração; coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da secretaria; e,  garantir o  funcionamento do sistema.

Público-Alvo: servidores, fornecedores e prestadores de serviços.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

853.677.328,00 481.654.389,14 438.253.666,23 414.590.588,80 374.379.028,54

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Órgão atendido 477.000,00unidade(1033) - Reequipamento da
Administração 2,33 0,6725.000,00 714.125,00(60103) - Encargos

Administrativos 0,00477.000,000,00
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4,76Imóvel locado 38.807.202,64unidade(2537) - Encargos com Locação
de Imóveis 6,02 0,8453.934.000,00 43.913.649,00(60103) - Encargos

Administrativos 0,9436.790.719,890,79

37.416,45
Unidade
Consumidora
paga

115.720.441,32unidade
(2560) - Encargos com
Pagamento de Água e Energia
Elétrica

36.000,00 0,78122.211.000,00 136.249.757,00(60103) - Encargos
Administrativos 1,33106.828.762,131,04

15.662,00Servidor
capacitado 3.010.342,97unidade(2828) - Capacitação de

Servidores Públicos 11.714,00 0,882.475.000,00 3.370.184,00
(58111) - Escola de
Governo do Estado do
Maranhão

1,512.975.373,381,34

0,00imóvel adquirido 0,00unidade(3268) - Aquisição de Imóveis
pelo Governo do Estado 6,00 0,0020.000,00 10.000,00(60103) - Encargos

Administrativos 0,000,000,00

11.390,00Servidor
assistido 324.215,61unidade(4256) - Valorização do

Servidor Público 4.000,00 0,271.170.000,00 726.068,00

(58101) - Secretaria de
Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência
dos Servidores

10,57195.650,502,85

1,00
Sistema
corporativo
modernizado

41.738.123,21unidade(4410) - Modernização de
Sistemas Coorporativos 1,00 0,8527.722.719,00 44.399.065,00

(58101) - Secretaria de
Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência
dos Servidores

1,1837.702.277,931,00

0,00Medido pela
despesa 160.383.159,91unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,96227.103.279,00 167.300.910,80

(58203) - Empresa
Maranhense de
Administração de Recursos
Humanos e Negócios
Públicos

0,00160.295.188,570,00

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 50.365.901,31unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,920,00 54.351.088,34(11213) - MARANHÃO
PARCERIAS 0,0050.208.734,680,00

0,00Medido pela
despesa 25.643.672,93unidade

(4452) - Criação, Provimento,
Reestruturação e Revisão de
Cargos e Funções

0,00 0,67415.205.780,00 27.636.698,00(60103) - Encargos
Administrativos 0,0018.381.692,200,00

97.939,00Aposentado
Beneficiado 226.340,00unidade(4605) - VALORIZAÇÃO DO

APOSENTADO - PAI 62.289,00 0,80248.053,00 234.753,00

(58204) - INSTITUTO
PREVIDENCIÁRIO DOS
SERVIDORES DO ESTADO
DO MARANHÃO

1,97187.642,201,57

36.219,28Aposentado
beneficiado 186.546,38unidade(4605) - Valorização do

Aposentado - PAI 42.000,00 0,76730.629,00 227.623,00

(58101) - Secretaria de
Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência
dos Servidores

1,13173.734,790,86

17,50Sistema
Funcionando 182.592,28unidade(4618) - GESTÃO

PREVIDENCIÁRIA 17,50 0,12171.868,00 283.947,00

(58204) - INSTITUTO
PREVIDENCIÁRIO DOS
SERVIDORES DO ESTADO
DO MARANHÃO

8,0335.393,281,00

0,00Sistema
funcionando 0,00unidade(4618) - Gestão Previdenciária 0,67 0,00350.000,00 0,00

(58101) - Secretaria de
Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência
dos Servidores

0,000,000,00

3,00
Imóvel
identificado e
legalizado

1.172.258,52unidade(4656) - Gestão do Patrimônio
Imobiliário 20,00 0,151.975.000,00 2.193.721,00(60103) - Encargos

Administrativos 1,02322.550,100,15

0,00Medido pela
despesa 11.003,90unidade(4685) - Conservação de Bens

Móveis 0,00 0,61165.000,00 17.934,00(60103) - Encargos
Administrativos 0,0011.003,900,00

41,00medido pela
despesa 4.865,25unidade(4845) - Regularização e

Conservação de Bens Móveis 0,00 0,20170.000,00 24.866,00(60103) - Encargos
Administrativos 0,004.865,250,00
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Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,71Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,84

O Programa Gestão de Administração Estratégica Governamental, no quadriênio 2016-2019, alcançou de maneira eficiente às metas propostas, considerando que o seu objetivo principal, planejar e formular as políticas,

coordenar, avaliar e controlar os programas sob a responsabilidade da secretaria; e, garantir o funcionamento do sistema foi alcançado. A avaliação realizada entre a meta física e financeira do programa indica uma média

da eficiência no valor de 1,84%, e a média da eficácia de 0,71%, que na escala da de valoração foi considerado eficiente, entretanto, o valor da média para a eficácia ficou abaixo do esperado. O resultado da eficiência

deve-se ao desempenho das ações 4256, 4410 (SEGEP), 2560 (Enc.Adm.), 2828 (EGMA), 4605, 4618 (IPREV), com destaque para a ação 4256 – Valorização do Servidor Público, que atingiu uma meta de 11.994

servidores. A implementação do programa, embora tenha utilizado estratégias adequadas, que influenciou o alcance dos resultados, apresentou várias dificuldades que contribuíram de negativamente para a obtenção de

melhores resultados. Destacam-se, as limitações de recursos financeiros, materiais e equipamentos. Existem algumas ações que são medidas pela despesa e outras que não atingiram meta física como, por exemplo, a

ação 1033 da SEGEP, que teve recursos empenhados, liquidados e não pagos. Nesse quadriênio de 2016/2019, a Escola de Governo do Maranhão – EGMA apresentou novas linhas de trabalho não se limitaram ao

ambiente da EGMA, mas perpassaram pelas mais diversas áreas de atuação do Governo e, com isso, se ampliou a rede de parcerias para o fortalecimento da Escola de Governo como espaço educativo estratégico de

formação continuada do servidor público. Essas parcerias também contribuem para o desenvolvimento de metodologias inovadoras na solução de problemas complexos da administração pública. Dentre as ações realizadas

pelo IPREV no período destaca-se a Concessão de Benefícios Previdenciários, a Gestão e Manutenção dos Benefícios Previdenciários concedidos, a Gestão do Patrimônio (Imóveis e Aplicações Financeiras) do FEPA, os

Atendimentos de Perícia Médica e o Programa da Valorização do Aposentado. O programa contribuiu para o aperfeiçoamento da gestão pública, através ações relevantes de melhoria da gestão de pessoas, valorização do

servidor, modernização das estruturas governamentais, integração e intensificação do uso de sistemas de informação e modernas ferramentas de gestão (SEGEP), e capacitação de servidores públicos (EGMA), concessão

de benefícios previdenciários, a gestão do patrimônio, atendimentos de perícias médicas e o programa de valorização do aposentado (IPREV), proporcionando satisfação ao público alvo.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0337) - Gestão de Ações Essenciais à Justiça

Unidade Executora: Procuradoria Geral da Justiça

Problema: Ditames constitucionais quanto a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis exigem que o Ministério Público tenha uma estrutura adequada e moderna
para cumprir sua missão institucional.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.131.691.962,00      Atual: 1.729.121.095,56       Variação(%): 52,79

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir a atuação de forma resolutiva do Ministério Público Estadual.

Público-Alvo: Justiça estadual.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.131.691.962,00 1.729.121.095,56 1.703.923.364,89 1.649.706.331,68 1.639.415.860,50

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 1.643.656.592,84unidade(2963) - Coordenação das

Ações Essenciais à Justiça 0,00 0,981.108.645.962,00 1.656.641.971,17(07101) - Procuradoria Geral
da Justiça 0,001.621.988.247,770,00
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2,25
prédio
construído e
aparelhado

24.778.534,89unidade(3037) - Construção da Sede
Própria do Ministério Público 5,50 0,516.750.000,00 26.565.887,37(07101) - Procuradoria Geral

da Justiça 0,8013.539.174,340,41

12,00
Unidade
construída/refor
mada

31.406.725,38unidade
(3038) - Construção, Reforma e
Aparelhamento de Unidades do
Ministério Público

27,00 0,2412.296.000,00 41.759.201,02(07901) - Fundo Especial do
Ministério Público Estadual 1,8210.219.767,790,44

7.609,00Pessoa
capacitada 4.081.511,78unidade(4426) - Desenvolvimento

Institucional 7.442,00 0,954.000.000,00 4.154.036,00(07101) - Procuradoria Geral
da Justiça 1,073.959.141,781,02

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,47Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,92

O Ministério Público do Estado do Maranhão, executa todas as suas ações no Programa 337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça, alinhando sua função econômica/orçamentária com a defesa da ordem jurídica. Os

gastos observados durante a execução do programa evidenciou a capacidade do Órgão de agregar ações e executa-las de forma ordenada e clara, onde é possível perceber a evolução no investimento de estrutura física,

tecnológica e humana capaz de tornar o Ministério Público Estadual cada vez mais atuante, beneficiando toda população maranhense. Quanto a relação planejado/executado a média da eficácia é de 0,47 classificada na

escala de valoração como Eficaz, já em relação a eficiência foi de 0,92 classificada na escala de valoração como de média eficiência, tais resultados se deram em consequência de entregas de prédios

construídos/reformados e aparelhados terem ocorridos também no exercício de 2020, vez que não houve liquidação total da despesas no exercício de 2019.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0341) - Gestão da Política de Defesa do Cidadão

Unidade Executora: Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Problema: Deficiência na infra-estrutura do orgão, devido o quadro técnico especializado insuficiente e a inexistência de Cargos de Planos de Salários.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 412.888.744,00      Atual: 450.718.921,49       Variação(%): 9,16

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir assistência jurídica gratuita às pessoas de baixa renda no Estado.

Público-Alvo: Pessoas de baixa renda demandantes de representação judicial.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

412.888.744,00 450.718.921,49 420.781.012,94 416.786.908,33 416.674.406,77

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1.701.696,00Cidadão
Atendido 417.258.692,22unidade(2656) - Assistência Jurídica

Gratuita 1.634.710,00 0,93410.798.403,00 446.261.048,06(08101) - Defensoria Pública
do Estado do Maranhão 1,12414.775.754,991,04
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9,00
Sede construída
e/ou Unidade
implantada

3.001.266,14unidade
(3223) - Construção e
Implantação de Unidades da
Defensória Pública

9,00 0,471.665.341,00 3.789.507,00(08101) - Defensoria Pública
do Estado do Maranhão 2,111.792.068,341,00

0,00Medido pela
despesa 521.054,58unidade(4702) - Modernização

Institucional 0,00 0,33425.000,00 668.366,43

(08901) - Fundo de
Aparelhamento da
Defensória Pública do
Estado

0,00219.085,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,68Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,08

A Defensoria Pública do Estado no que tange a ação 2656 - Assistência Jurídica Gratuita, no planejamento inicial do Plano Plurianual de 2016-2019 previu o atendimento total de 1.228.292 cidadãos. Ao final dos 4 anos

houve um incremento percentual de aproximadamente 39% do planejado, fechando o período com 1.701.696, ou seja, um acréscimo de 473.404 cidadãos atendidos. Quando observado a dotação atual e o valor

empenhado, nota-se que houve 93,5% de execução. Sobre essa ação 2656, quando se fala de “Assistência Jurídica Gratuita” é importante salientar que em razão da exclusão legal da população carente do nosso Estado

(cerca de 57,72% da população maranhense é potencial usuária dos serviços prestados pela Defensoria), impôs à Defensoria significativa ampliação do seu modelo de atuação. Ao lado do patrocínio jurisdicional,

diversificaram-se o atendimento e a consulta jurídica para além da resolução judicial dos conflitos, na perspectiva da prevenção aos litígios, bem como da educação em direitos humanos. O cidadão-usuário assim como a

sociedade civil organizada tem à disposição vários canais para acessar informações e serviços da DPE/MA. Esse relacionamento pode ser feito por meio dos Núcleos Regionais e de atuação Especializada da Defensoria,

pelas Audiências Públicas e Rodas de Diálogos, Ouvidoria Externa, CRC – Disque 129, pelo site defensoria.ma.def.br e Portal da Transparência. Dentre os produtos e serviços relacionados à atividade finalística da

organização destacam-se: Orientação Jurídica Inicial - 1º Atendimento; Agendamento Direto com o Defensor (somente nos casos de urgência e emergência); Orientação jurídica aos cidadãos; Agendamento eletrônico para

atendimento com o Defensor (após orientação prévia); Informação sobre os processos judiciais em andamento; Informações sobre direitos aos usuários dos serviços; Atendimento psicológico e social individual e coletivo;

Encaminhamentos a diversas Políticas Públicas; Mediação e conciliação de conflitos; Assistência aos grupos temáticos (área de atuação da DPE/MA) e suas famílias. Além destes, A DPE/MA possui em parceria com outras

entidades, inúmeros projetos institucionais, replicados em diversas comarcas do interior do Estado, que reforçam ainda mais os números apresentados e são eles: Fortalecendo os Vínculos Familiares; Pais e Filhos:

reconhecer é um ato de amor; Projeto Acolher: Em Defesa das famílias vítimas de homicídio; Projeto Ser Pai é Legal; Reconstruindo Laços: Em Defesa da Criança e do Adolescente em Situação de Acolhimento; Projeto

Respeitar a Diferença é Viver sem Violência; Fortalecimento da Assistência Jurídica e Implantação da Visita Virtual para Pessoas Privadas de Liberdade no Estado do Maranhão; Defensoria nos Trilhos; Defensoria mais

perto de você; Defensoria na Comunidade; Conciliar: rapidez e eficiência no acesso à Justiça; Defensoria “Todos pelo Esporte”; Consumo consciente; Quinta de Arte e Inclusão Social; Em Defesa da Criança e do

Adolescente em Situação de Acolhimento; Todos pela Atenção Básica; Oportunizar para Ressocializar; Campanha de Enfrentamento a Violência Sexual contra criança e adolescentes; TFD não é favor, é direito: Defensoria

Pública pela plena efetivação da política pública de tratamento fora do domicílio (NDH/NDCA); Projeto Cuidar; Defensores do Saneamento (Nudecon/Sup. Obras e reformas); Tuas Escolhas, Tua Vida: Você não Está

Sozinha; Oportunizar para Ressocializar; CREC- Centro de resolução Extrajudicial de Conflitos; Defensoria Pública do Maranhão Indo Até Você; Projeto Concilia – Semana da Conciliação da Defensoria Pública em Pinheiro;

Defensoria na Escola; Atendimento nos Termos – a Defensoria Pública vai até você; Cravo e a Rosa - A Melhor Atitude é o Respeito; e o Projeto “Viva Sem Drogas”. No que se refere a ação 3223 - Construção e

Implantação de Unidades da Defensoria Pública, no planejamento inicial foi previsto o quantitativo de 06 (seis) unidades e o executado foram 09 (nove) unidades, aumento percentual de 50%. Ressalta-se que essa ação

contempla tanto inauguração de novas unidades como reforma de unidades já existentes. Quando observado a dotação atual e o valor empenhado, nota-se que houve 79% de execução. Ao longo dos quatro anos foram

inaugurados novos núcleos, por exemplo, Santa Helena, Santa Quitéria, Presidente Dutra, Balsas etc. e, reformados/ ampliados unidades já existentes, a citar, Timon, Bacabal, Sala de Atendimento no FÓRUM. Um ponto

positivo a citar, foi que no dia 10 de dezembro de 2019, a Defensoria Pública do Maranhão conseguiu um feito inédito no país. Fruto de um projeto planejado por quase um ano e meio, foi inaugurado o primeiro Núcleo

Ecológico de Atendimento, numa das áreas mais populosas de São Luís, a região do Itaqui-Bacanga. Trata-se de uma solução sustentável e de baixo custo, uma vez que utiliza o sistema de placas solares fotovoltaicas

para diminuir os gastos mensais com contas de energia, e acima de tudo colabora com a preservação do meio ambiente. Além disso, faz o uso de contêineres na sua construção como elemento arquitetônico. Esses

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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repositórios de cargas que ficam abandonados em portos são reaproveitáveis e atendem perfeitamente as demandas de novas práticas construtivas. Quanto ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado, a

ação 4702 - Modernização Institucional é medida pela despesa e teve a dotação num percentual de execução de 78%. No geral, a avaliação da eficácia obteve média de 0,96 e ficou bem próxima do limite ideal (1,0). Essa

baixa deve-se a ação 4702 - Modernização Institucional pois essa é medida pela despesa e sua quantificação é difícil de ser mensurada e acaba por prejudicar a eficácia do programa. Já quando avalia-se a eficiência, a

média obteve 1,08 pontos de índice, esse é considerado muito eficiente. Por fim, um outro ponto de extrema relevância, principalmente no que perpassa pelas boas práticas de gestão e responsabilidade com o gasto

público, está na relação entre o custo x benefício entre um advogado dativo e um defensor público para o Estado. Uma vez que o pagamento de honorários dos advogados dativos obedece a tabela da Ordem dos

Advogados do Brasil – OAB, e considerando para fins de análise somente a sustentação e o atendimento em todo o curso do processo até a sustentação na tribuna, o gasto mínimo com dativo seria de R$ 5.500,00 (cinco

mil e quinhentos reais) e o máximo poderia atingir R$ 19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais), respectivamente. O Governo do Estado do Maranhão, segundo Relatório de Dados Financeiros da Procuradoria

Geral do Estado, obtido por meio do Sistema Informatizado de Planejamento, Coordenação e Avaliação - SISPCA, pagou em 2017, em “restos a pagar”, honorários para advogados dativos, na importância de R$ 661.410,56

(seiscentos e sessenta e um mil reais, quatrocentos e dez reais e cinquenta e seis centavos). Se analisarmos que em 2017 o custo total com 172 (cento e setenta e dois) Defensores Públicos (subsídios, encargos e auxílios)

foi de R$ 79.244.567,24 (setenta e nove milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) e que foram registrados no Sistema de Atendimento, Geração e

Acompanhamento Processual – SAGAP 282 (duzentos e oitenta e dois) sustentações em plenárias no Tribunal do Júri, ao final, percebe-se um custo anual com esses serviços realizados exclusivamente por Defensores

Públicos de R$ 281.009,10 (duzentos e oitenta e um mil, nove reais e dez centavos), o que representa uma diferença de R$ 380.401,46 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos), ou seja,

o Estado desembolsou 135,37% a mais somente com pagamento de advogados dativos. Em relação ao custo total do procedimento no Tribunal do Júri realizado por Defensores Públicos (do atendimento inicial até

sustentação na tribuna), esse valor reduz para R$ 117.052,54 (cento de dezessete mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e, por ser inversamente proporcional, a diferença percentual de gasto amplia

para 465,05%. Assim restou demonstrado que quando o Estado faz uso de advogados dativos, o custo total somente da sustentação no Tribunal do Júri realizado por 01 Advogado Dativo é de R$ 5.500,00 (cinco mil reais),

enquanto ao utilizar-se de Defensores Públicos, este valor reduz para R$ 996,49 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos). Se compararmos o custo total do procedimento no Tribunal do Júri realizado

por 01 Advogado Dativo (do atendimento inicial até sustentação na tribuna), pode atingir a cifra de R$ 19.250,00 (dezenove mil e duzentos e cinquenta reais), enquanto com Defensores Públicos o custo cairia para R$

172,90 (cento e setenta e dois reais e noventa centavos).
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0347) - Planejamento e Gestão Governamental

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

Problema:

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.556.940.305,00      Atual: 597.418.884,21       Variação(%): -61,63

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Planejar e formular as políticas de planejamento estratégico e gestão governamental.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.556.940.305,00 597.418.884,21 453.943.960,34 412.579.107,70 395.199.434,31

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

24,00relatório
gerencial 99.582.631,52unidade(3201) - Desenvolvimento e

Gerenciamento Institucional 18,50 0,62119.700.016,00 126.661.242,51(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e 2,1078.391.634,001,30
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elaboradoOrçamento

0,00Zoneamento
elaborado 0,00unidade(3205) - Melhoria da Gestão

Territorial 2,00 0,0010.100.000,00 100.000,00
(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

0,000,000,00

0,00Zoneamento
elaborado 1.400.000,00unidade(3205) - Melhoria da Gestão

Territorial 0,00 1,000,00 1.400.000,00

(22205) - Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e
Cartográfico

0,001.400.000,000,00

1,00Sistema
implantado 16.007.582,85unidade

(3207) - Modernização do
Sistema de Planejamento e
Orçamento

1,00 0,7611.174.521,00 19.699.090,00
(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

1,3214.882.763,201,00

0,00FIBRA OPTICA
IMPLANTADA 0,00km

(3208) - MODERNIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS
DA REDE DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

0,00 0,00299.984,00 299.984,00(11124) - SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO 0,000,000,00

4,71sistema
desenvolvido 1.175.654,00unidade

(3238) - Desenvolvimento do
Sistema Estadual de
Tecnologia da Informação e
Comunicação

8,97 0,394.047.000,00 1.288.565,00(11124) - SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO 1,34505.904,000,52

27.151.260,00Tarifa e serviço
pago 60.350.575,85unidade(4304) - Serviços da Rede

Bancária 30.070.524,00 0,79138.041.560,00 76.340.877,00(60104) - Encargos
Financeiros 1,1460.350.575,850,90

1,00sistema
gerenciado 72.440.571,39unidade

(4366) - Gestão do Sistema de
Tecnologia da Informação e
Comunicação

4,67 0,7971.263.239,00 72.629.101,00(11124) - SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO 0,2757.192.185,830,21

0,00Medido pela
despesa 0,00unidade

(4368) - Gestão dos Recursos
do Fundo Maranhense de
Combate à Pobreza -
FUMACOP

0,00 0,00551.929.881,00 47.622.592,38
(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 39.505,24Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,000,00 0,00(11124) - SECRETARIA DE

ESTADO DE GOVERNO 0,0029.375,150,00

0,00Medido pela
despesa 83.386.908,75Unidades(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,89115.483.062,00 92.747.876,32

(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

0,0082.745.443,030,00

1,00Meta de
resultado gerida 16.029.860,86unidade(4602) - Gestão por Resultado 1,00 0,6534.101.042,00 20.929.556,00

(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

1,5413.550.556,761,00

0,00medido pela
despesa 0,00unidade(4854) - Recuperação de Ativos 0,00 0,00300.000,00 200.000,00(60104) - Encargos

Financeiros 0,000,000,00

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 103.530.669,88unidade

(4857) - SUSTENTABILIDADE
E FOMENTO AO FUNDO
ESTADUAL DE PENSÃO E
APOSENTADORIA

0,00 0,76500.000.000,00 137.000.000,00(60104) - Encargos
Financeiros 0,00103.530.669,880,00

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 0,00unidade

(4857) - SUSTENTABILIDADE
E FOMENTO AO FUNDO
ESTADUAL DE PENSÃO E
APOSENTADORIA

0,00 0,00500.000,00 500.000,00
(58201) - Fundo de
Benefícios dos Servidores
do Estado do Maranhão

0,000,000,00
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Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,38Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,59

O processo de avaliação do desempenho dos programas do Plano Plurianual (PPA), do exercício de 2019, constará de análise no período compreendido 2016-2019, de forma consolidada, portanto, a performance das

metas físicas e financeiras do Programa 0347 - Planejamento e Gestão Governamental, vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento – SEPLAN, será norteado pelos Princípios da Eficácia e da

Eficiência. Entretanto, para esta avaliação teremos que considerar as alterações ocorridas no referido período do plano. A Lei nº 10.416 de 10/03/2016 cria e define a finalidade e as atribuições da Secretaria de Estado de

Governo – SEGOV. A Lei n° 10.179, de 22/11/2017 que, dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual 2016-2019, para o exercício 2018, altera o Programa 0347 - Planejamento e Gestão Governamental transferindo para a

SEGOV a execução das Ações: 3208 - Modernização e Ampliação dos Serviços da Rede de Tecnologia da Informação e Comunicação, 3238 - Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e

Comunicação, 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação, 4450 - Gestão do Programa; inclui na programação da SEPLAN a Ação 4854 - Recuperação de ativos. O Decreto nº 32.966 de

5/6/2017, transfere para Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartografia – IMESC a Ação: 3205 - Melhoria da Gestão Territorial. Portanto, observando a Eficácia, o grau de atingimento das metas

executadas tem como índice médio 0,90 e considerando a escala de valoração adotada o conjunto das ações alcança a Não Eficácia. Por outro lado, Eficiência, a relação entre os recursos efetivamente utilizados para

alcance das metas tem como índice médio 1,33 que observando a escala de valoração sendo classificada como Muito Eficiente. Esses índices poderiam alcançar melhores resultados se as ações e os seus respectivos

produtos, medidos pela despesa, gerassem bens e serviços: 4368 - Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza – FUMACOP; 4450 - Gestão do Programa; 4854 - Recuperação de Ativos; 4857 -

Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria. Entretanto, quando focamos a avaliação financeira que vem a ser a medida para cada ação do programa dada a vinculação dos recursos

orçamentários e financeiros para a consecução a consecução dos produtos ressaltam as ações 3201 - Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional, 4602 - Gestão por Resultado e 3207 – Modernização do Sistema de

Planejamento e Orçamento. Apesar dos índices apurados não terem sidos satisfatórios, diante da mudança do escopo do programa por conta da mudança administrativa mencionada acima e por conta das ações cujo

produto é medido pela despesa, o Programa, no quadriênio 2016-2019, alcançou de maneira eficiente as metas propostas, realizou ações voltadas para a atingir equilíbrio financeiro, sempre com ferramentas inovadoras,

utilizando-se de recursos sustentáveis e visando o aprimoramento do planejamento e melhoria da gestão pública. Principais destaques do PPA 2016-2019: 1) Elaboração do PPA e Orçamento Participativo; 2) Implantação

do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Maranhão (SIGEF/MA), que se configura como um investimento importante do Estado, no sentido de proporcionar a integração de informações e o

aperfeiçoamento do planejamento e do monitoramento governamental. 3) Outro aspecto importante, tem sido a incorporação de agendas estratégicas nacionais, a exemplo do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento

do Brasil Central - BrC, que representa um moderno pacto federativo em prol da elevação da competitividade, que tem, na cooperação, o seu elemento central. No âmbito da agenda internacional, aderimos aos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável - ODS da Organização das Nações Unidas. Estes são apenas alguns exemplos, dentre outras pastas relevantes, que ajudarão o Estado a ser mais assertivo no delineamento de ações que

venham a transformar a realidade do povo maranhense Em que pesem as necessidades apontadas visando à melhoria da SEPLAN, como um todo, os resultados alcançados foram satisfatórios. A SEPLAN coordenou a

elaboração dos principais documentos legais vinculados ao sistema de planejamento e orçamento governamentais. Foram realizadas ações de orientação aos órgãos, no que concerne à execução orçamentária e

financeira, os procedimentos quanto à prestação de contas, restos a pagar, balanços, encerramento contábil. Realizou-se a gestão do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza – FUMACOP, o acompanhamento da

execução das intervenções financiadas com recursos provenientes de operações de crédito firmadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, bem como, as orientações relativas à aprovação de

novos projetos, pagamentos, prestação de contas e demais requisitos contratuais, exigidos pela citada instituição financeira. Coordenou-se, ainda, as rodadas de classificação de risco realizadas, tanto por instituições

internacionais, como as Agências Fitch Ratings e Moody’s, como também, por instituições nacionais como o BNDES e Secretaria do Tesouro Nacional – STN, com vista à apresentação de aspectos relacionados ao

equilíbrio fiscal, capacidade do Governo de Arrecadação, de flexibilizar as despesas de pessoal, dívidas e capacidade do Estado de honrar os compromissos financeiros. Por fim, a análise dos resultados do Programa foi

comprometida em razão de algumas das suas ações terem migrado para a Secretaria de Governo – SEGOV.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0349) - Gestao de Politicas Governamentais

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Problema: A Secretaria de Estado de Governo foi criada pela Lei no 10.416, de 10 de marco de 2016, o art. 3o, da Lei no 10.461, de 23 de maio de 2016, transfere a Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informacao, ate
entao, vinculada a Secretaria de Estado do Planejamento e Orcamento, para o orgao criado pela lei supracitada.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 143.722.000,00      Atual: 135.870.508,00       Variação(%): -5,46

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Coordenar os atos de gestao dos negocios publicos, os programas e projetos estrategicos bem como avaliar e monitorar os compromissos de governo.

Público-Alvo: Orgaos e entidades da administracao federal, estadual e municipal, direta e indireta.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

143.722.000,00 135.870.508,00 112.008.683,56 94.845.141,70 86.207.919,85

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1,08sistema
desenvolvido 0,00unidade(3238) - Desenvolvimento do

Sistema Estadual de 0,50 0,00350.000,00 50.000,00(11124) - SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO 0,000,002,17
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Tecnologia da Informação e
Comunicação

1,00parceria
realizada 685.068,00unidade(3266) - Desenvolvimento de

Parcerias Publico-Privadas. 0,50 0,00110.000,00 700.068,00(11124) - SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO 20.590,9668,002,00

3,50sistema
gerenciado 45.170.465,48unidade

(4366) - Gestão do Sistema de
Tecnologia da Informação e
Comunicação

1,50 0,5975.571.652,00 57.743.396,00(11124) - SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO 3,9634.065.046,122,33

0,00medido pela
despesa 64.924.457,08unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,8065.790.348,00 74.898.419,00(11124) - SECRETARIA DE

ESTADO DE GOVERNO 0,0059.551.334,580,00

3,00
consórcio
implantado e/ou
implementado

1.228.693,00unidade
(4855) - Apoio a Parcerias
Interfederativas e Organizações
Internacionais

0,00 0,501.900.000,00 2.478.625,00(11124) - SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO 0,001.228.693,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,62Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 5.148,73

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA: • QUANTO À CONCEPÇÃO: o programa Gestão de Políticas Governamentais (0349) é classificado como não finalístico, portanto, seu objetivo é prestar assistência direta

e imediata ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições (especialmente nos atos de gestão dos negócios públicos, no monitoramento e avaliação da ação governamental, na coordenação de programas e

projetos estratégicos, cerimonial público, assessoria militar do governo e outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Governador do Estado), tendo como beneficiários os órgãos e Entidades da Administração Federal,

Estadual e Municipal, Direta e Indireta. Os novos produtos e ações foram corretamente adequados ás necessidades das demandas da SEGOV, para o exercício de 2019, tendo sido os mesmos corretamente caracterizados

e delimitados, tendo sido definidos pelas secretarias adjuntas , atendendo fielmente o objetivo do programa. As ações são desempenhadas por cada Secretaria Adjunta e órgãos que compõem a SEGOV, sendo

posteriormente avaliadas, acompanhadas e monitoradas por se tratarem de órgãos sem autonomia financeira e orçamentária próprias; • QUANTO À EXECUÇÃO: com a restruturação administrativa e aumento das

atribuições e demandas da Segov, no exercício de 2019 por força dos Decreto nº 35.115, de 22/08/2019 e Decreto nº 35.468, de 06/12/2019 , foi atribuído à SEGOV competência para administrar, conservar, fiscalizar,

manter, controlar e proporcionar o lazer, limpeza e vigilância da área de proteção ambiental do Itapiracó, do Parque Ecológico Estadual da Lagoa da Jansen, do Parque Estadual do Sítio Rangedor e também promover a

revitalização de praças públicas localizadas no Estado do Maranhão. Desta forma relatamos que o orçamento não foi suficiente, tendo havido remanejamento e suplementações de algumas ações pela Secretaria de Estado

de Planejamento e Orçamento, além de terem sido firmados vários termos de cooperação com várias Secretarias, para que a execução das ações fossem desempenhadas de acordo com as normas previstas em Lei;

QUANTO AOS RESULTADOS: podemos citar os seguintes fatores que mais contribuíram para o bom desempenho dos resultados do programa: a) Locação e adaptações físicas das instalações no edifício João Goulart,

bem como, aquisição de equipamentos e mobiliários, possibilitando atender, de forma eficiente o novo centro administrativo do governo do estado, dando continuidade ao projeto de revitalização do nosso centro; b) revisão ,

avaliação e rescisão de contratos administrativo no âmbito da Secretaria Adjunta de Comunicação e Informação-SEATI, com o objetivo de acompanhar as despesas públicas mais onerosas, conforme determina o Comitê

Gestor; c) a ação 4450 ( MANUTSEGOV), centralizou a execução de despesas comuns a toda SEGOV e Secretarias Adjuntas , como pessoal, serviços administrativos, contratação, manutenção e uso de frota veicular para

varias secretarias, despesas com viagens e locomoção, etc, das outras ações de governo, inviabilizando a mensuração do real valor dos gastos das despesas das ações proposta no PPA; d) o acompanhamento das 65

metas estabelecidas no programa de Governo que representa o compromisso firmado com a sociedade, tendo sido mensurado , conforme pesquisa realizada nacionalmente, que o Estado do Maranhão foi apontado com o

Estado que apresentou o maior índice de realização de metas; d) quanto as ações realizadas pela Secretaria de Estado Extraordinária de Articulação das Políticas Públicas – SEEPP, evidenciou-se os importantes trabalhos

no que tange ao fortalecimento da articulação político-institucional com as Prefeituras (Selo UNICEF). Podemos citar como estraves enfrentados para o alcance dos resultados do Programa e das orientações estratégicas

de governo, a mudança administrativa na SEGOV e os ajustes feitos nas ações do programa (remanejamentos), em virtude da priorização dos programas de grande relevância ao desenvolvimento do nosso Estado

(VMINFOVIA). Enfatizamos que as metas físicas que expressam o produto foram suficientes e necessárias para alcançar o objetivo do Programa, contribuindo para o alcance do eixo de governo ao qual está alinhado

(cuidar bem do dinheiro público). O benefício que o Programa gerou para a sociedade (efetividade) foi uma gestão pública com transparência, ética, compromisso e controle social, objetivando a satisfação das

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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necessidades do cidadão, bem como, aos órgãos e entidades da Administração Federal, Estadual, Direta e Indireta.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0350) - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Fazenda

Problema:

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 23.000.000,00      Atual: 24.845.000,00       Variação(%): 8,02

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO ESTADO POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA, MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E MELHORIA DA GESTÃO
DO GASTO PÚBLICO.

Público-Alvo: ESTADO DO MARANHÃO

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

23.000.000,00 24.845.000,00 21.099.283,13 15.440.492,85 15.440.492,85

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00PRODUTO
IMPLANTADO 21.099.283,13unidade(3270) - GESTÃO

FAZENDÁRIA, 0,00 0,7119.000.000,00 21.645.000,00(16101) - Secretaria de
Estado da Fazenda 0,0015.440.492,850,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL,
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA E
CONTENCIOSO FISCAL

0,00PRODUTO
IMPLANTADO 0,00unidade

(3271) - GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA E GASTO
PÚBLICO

0,00 0,003.000.000,00 3.000.000,00
(22101) - Secretaria de
Estado do Planejamento e
Orçamento

0,000,000,00

0,00MEDIDO PELA
DESPESA 0,00unidade(4450) - GESTÃO DO

PROGRAMA 0,00 0,001.000.000,00 200.000,00(16101) - Secretaria de
Estado da Fazenda 0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,00Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,00

O programa não possui produtos entregues diretamente à população, tendo em vista tratar-se de um programa para o Governo. Esse programa não constava no planejamento inicial do PPA, foi incluído depois.

Considerando que as contratações e aquisições relativas ao financiamento BID foram assinadas no segundo semestre de 2019, não foi prevista meta física para o ano em questão, pois não haveria como cumpri-la, tendo

em vista que o prazo seria insuficiente para ter-se algum produto implantado. Porém foram iniciadas execução de 6 (seis) produtos no segundo semestre.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0543) - Prestação Jurisdicional

Unidade Executora: Tribunal de Justiça do Estado

Problema: Morosidade da Justiça

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 3.806.459.069,00      Atual: 4.079.973.250,17       Variação(%): 7,19

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Proporcionar à sociedade maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade.

Público-Alvo: Sociedade maranhense.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

3.806.459.069,00 4.079.973.250,17 3.888.953.356,39 3.767.672.368,67 3.766.219.750,15

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

164.136,61Prédio
construído/ampl 65.607.251,69m²(1656) - Construção, Ampliação

e Reforma de Prédios do Poder 107.715,00 0,35102.874.160,00 102.798.764,00(04901) - Fundo Especial de
Modernização e 4,3436.066.213,141,52
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iado/reformadoJudiciárioReaparelhamento do
Judiciário

143.420,00Agente público
assistido 82.945.744,28unidade(4305) - Assistência

Suplementar de Saúde 143.498,00 0,9284.351.552,00 90.092.827,57(04101) - Tribunal de Justiça
do Estado 1,0982.945.744,281,00

567.402,00Certidão
concedida 11.198.198,81unidade(4430) - Gratuidade do Registro

Civil 727.804,00 0,4721.438.820,00 21.438.820,00

(04903) - FUNDO
ESPECIAL DAS
SERVENTIAS DE
REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS NATURAIS DO
ESTADO DO MARANHÃO

1,6710.015.398,130,78

0,00Medido pela
despesa 3.212.353.989,90unidade(4434) - Acesso à Justiça 0,00 0,973.168.994.192,00 3.281.674.751,43(04101) - Tribunal de Justiça

do Estado 0,003.193.142.912,590,00

0,00Medido pela
despesa 84.896.945,52unidade(4434) - Acesso à Justiça 0,00 0,8882.300.035,00 88.214.466,00(04102) - Corregedoria

Geral da Justiça 0,0077.988.542,680,00

0,00Medido pela
despesa 413.445.768,49unidade(4436) - Modernização do

Judiciário 0,00 0,77320.840.439,00 456.261.821,53

(04901) - Fundo Especial de
Modernização e
Reaparelhamento do
Judiciário

0,00353.032.513,860,00

11.523,00Servidor
capacitado 5.477.481,75unidade(4437) - Gestão e Capacitação

de Recursos Humanos 8.465,00 0,644.088.355,00 7.595.328,49

(04901) - Fundo Especial de
Modernização e
Reaparelhamento do
Judiciário

2,144.837.676,741,36

6.994,00Pessoa
capacitada 2.609.785,51unidade

(4438) - Promoção da
Educação e do Conhecimento
no Poder Judiciário

5.434,00 0,702.676.744,00 3.380.121,56

(04902) - Fundo Especial da
Escola Superior de
Magistratura do Estado do
Maranhão

1,842.365.103,661,29

20.145,00Matéria
veículada 950.178,90unidade(4478) - Comunicação e

Divulgação Institucional 23.300,00 0,205.862.215,00 2.662.215,00(04101) - Tribunal de Justiça
do Estado 4,32533.218,380,86

0,00Medido pela
despesa 9.468.011,54unidade(4686) - Apoio a Segurança da

Magistratura 0,00 0,2613.032.557,00 25.854.134,59(04904) - Fundo Especial de
Segurança dos Magistrados 0,006.745.045,210,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,68Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,54

O programa 0543 contempla um conjunto de ações orçamentárias que objetivam ampliar e tornar mais célere a prestação jurisdicional, assegurando à população maranhense acesso aos serviços da justiça e assistência

judiciária gratuita. O TJMA vem buscando a melhoria nos indicadores de produtividade e eficiência judiciária, por meio de elevados investimentos em tecnologia da informação e comunicação, em obras de reforma e

construção de Fóruns e Comarcas no interior e capital do Estado, disseminação do Processo Judicial eletrônico (PJe) em todas as unidades da jurisdição de 1º grau, capacitação de recursos humanos, etc. Merece

destaque o resultado obtido a partir da mensuração do IPC-Jus, uma importante medida de eficiência relativa dos Tribunais. Tal método estabelece comparações entre o que foi produzido (outputs) considerando-se os

recursos (inputs). Trata-se modelo bastante simples, haja vista medir poucas variáveis de inputs e outputs, e com elevado poder explicativo. Analisando o resultado das 10 (dez) ações orçamentárias que compõem o

programa 0543, verifica-se que 05 (cinco) foram eficazes e outras 06 (seis), muito eficiente. Todas essas 06 (seis) são ações que possuem meta física, de modo que as outras 04 (quatro) que possuem apenas metas

financeiras não foram eficazes e apresentaram baixa eficiência. Contudo, na escala de valoração média, o programa foi qualificado como muito eficiente, embora tenha apresentado baixa eficácia.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
130



 Em consonância aos preceitos legais e necessidade de disponibilizar
informações necessárias à ampliação do controle social, o
Maranhão tem expandido as iniciativas de transparência ativa e
passiva, através do aperfeiçoamento dos canais de comunicação
com a sociedade.

 Os acessos a todas as plataformas disponibilizadas crescem ano
após ano. Em 2019, a Ouvidoria Geral registrou um total de 18.003
manifestações no sistema e-OUV, destas, 91,93% foram
respondidas no prazo e o tempo médio de respostas foi de 16 dias,
inferior aos 20 dias estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação.

 Foi registrado também na Ouvidoria Geral um total de 2.675
pedidos de acessos a informações no sistema e-SIC, destes, 92,41%
foram respondidos no prazo e o tempo médio de respostas foi de 14
dias, tempo esse também inferior ao previsto na Lei de Acesso à
Informação.

 Para assegurar maior efetividade às respostas do e-SIC, o governo
investiu em um robusto painel de monitoramento, chamado
Sistema de Monitoramento do Serviço de Informação ao Cidadão,
que possibilita o acompanhamento das demandas, acesso a
informação em tempo real, além de análises e relatórios gráficos.

SIGNIFICATIVO AUMENTO DA TRANSPARÊNCIA E
COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Fonte: Secretaria de Transparência e Controle.

Integração do Sistema Interno de Supremacia –
SUPREMA50 ao Sistema e-TCEspecial para
acompanhamento dinâmico dos processos de interesses
comuns com o Tribunal de Contas do Estado.

De 2015 a 2019, o Portal da Transparência teve um
crescimento acumulado em torno de 582% (quinhentos e
oitenta e dois por cento) no volume de acessos.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0202) - Controle Interno do Poder Executivo

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Transparência e Controle

Problema: Necessidade de controle dos atos de gestão pública com foco na gestão de políticas públicas conduzidas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 87.453.566,00      Atual: 96.247.644,00       Variação(%): 10,06

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Controlar os atos de gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

87.453.566,00 96.247.644,00 94.276.380,76 93.847.154,72 93.671.458,67

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

634,00Servidor
capacitado 340.043,50unidade(2322) - Capacitação de

Recursos Humanos 467,00 0,78581.572,00 433.871,00(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e 1,73340.043,501,36
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Controle

1.480,00Denúncia
investigada 38.479,83unidade(4051) - Investigação de Atos

de Improbidade 1.292,00 0,38272.382,00 101.232,00
(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

3,0138.479,831,15

0,00Medido pela
despesa 93.713.996,24unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9885.798.780,00 95.323.930,00

(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

0,0093.287.170,200,00

622,00
Relatório de
Auditoria
Produzido

115.216,19unidade(4691) - Fiscalização da
Administração Pública Estadual 1.325,00 0,55433.000,00 204.069,00

(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

0,85112.816,190,47

514,00Manifestação
Realizada 47.216,00unidade(4692) - Ouvidoria e Controle

Social 224,00 0,42207.840,00 111.102,00
(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

5,4047.216,002,29

227,00Acesso
Realizado 21.429,00unidade(4704) - Transparência da

Gestão Pública 180,00 0,29159.992,00 73.440,00
(11122) - Secretaria de
Estado da Transparência e
Controle

4,3221.429,001,26

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,31Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 3,06

Os resultados foram satisfatórios, pois, a avaliação realizada entre a meta física e financeira do programa indica o valor da eficácia em 1,31 e o valor da eficiência em 3,06, que na escala de valoração adotada na

metodologia corresponde que o Programa foi eficaz, principalmente em função das ações 2322, 4051, 4692 e 4704, onde as metas executadas superaram as metas planejadas. Apenas a ação 4691 não atingiu sua meta,

em virtude do quantitativo de auditoria previsto no PPA para o exercício de 2019 ter sido muito acima da média dos últimos anos. No Programa foram realizadas atividades de melhorias no Portal da Transparência e nos

Canais de Comunicação do Cidadão: e-SIC e e-OUV, os quais possibilitam ao cidadão se tornar um fiscal das ações públicas, além de contribuir para a boa e correta aplicação dos recursos públicos, aumentando a

transparência da gestão e o consequente combate à corrupção. Nesse ponto, é importante mencionar que no ano de 2019 o Portal da Transparência obteve a marca surpreendente 2.938.112 (dois milhões novecentos e

trinta e oito mil, cento e doze) acessos, um crescimento acumulado em torno de 582% (quinhentos e oitenta e dois por cento) no volume de acessos de 2015 a 2019. O Programa no todo contribuiu para fortalecer as

diretrizes governamentais, principalmente, quanto a transparência dos gastos públicos, no controle social e na prevenção e combate à corrupção, pois vem proporcionando a administração pública um maior e melhor

controle financeiro dos gastos e uma melhor fiscalização, seja por auditorias internas realizadas seja por procedimentos administrativos disciplinares efetivos.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0348) - Gestao da Politica da Comunicacao Social e Assuntos Politicos

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS POLITICOS

Problema: Com a incorporação da Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos à Secretaria de Estado da Comunicação Social em conformidade com o art. 10, da Lei no 10.416 de 10 de março de 2016 passa
a ser denominada de Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos. Para tanto, por mandamento legal será necessário adequar a programação das ações governamentais para a nova instituição, desta
forma, serão excluídas do Programa 0317 - Gestão Governamental, da Casa Civil, e incluída ao Programa de Gestão da Política da Comunicação Social e Assuntos Políticos dos órgãos incorporados.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 125.504.000,00      Atual: 134.507.486,00       Variação(%): 7,17

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Coordenar e integrar as ações de governo, na articulação político institucional com as outras esferas de governo, bem como promover a divulgação das ações de governo, visando a manutenção de um fluxo
permanente de informação à sociedade.

Público-Alvo: Orgaos e entidades da administracao estadual direta e indireta, gestao municipal, camara municipal e instituicao do terceiro setor.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

125.504.000,00 134.507.486,00 132.053.224,96 120.596.063,05 106.575.491,67

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)
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99,00Evento
Divulgado 53.546.141,13unidade(2177) - Divulgacao das Acoes

Governamentais 51,00 0,8340.000.000,00 53.578.882,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

2,3444.522.112,621,94

0,00Medido pela
despesa 48.596.544,88unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,9749.504.000,00 49.670.150,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

0,0048.140.867,070,00

135,00Evento
Realizado 10.939.268,90unidade(4547) - Realizacao e

Promoção de Eventos 6.000.118,00 0,8412.000.000,00 12.266.825,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

0,0010.262.423,510,00

1.412,00Atos Publicados 5.376.954,35unidade(4548) - Publicidade de Atos
Legais 812,00 0,948.000.000,00 5.393.562,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

1,855.076.226,441,74

62,00Evento
Realizado 13.594.315,70unidade(4627) - Assessoria de

Comunicacao. 44,00 0,9316.000.000,00 13.598.067,00

(11121) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS POLITICOS

1,5212.594.433,411,41

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,27Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,43

Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos, tendo uma grande ampliação de serviços de divulgação em várias cidades do Estado do Maranhão envolvendo os Programas: Mais Saneamento, Mais

Sementes, Mais Produção, atividades envolvendo o Procon, Viva Cidadão, Ações de infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança e entre outros, além das divulgações por meio de plataformas das redes sociais, televisivas,

colocando sempre as Ações e realizações do Governo diretamente à população das regiões beneficiadas. Evidencia-se os importantes trabalhos no que tange ao fortalecimento da articulação político-institucional com as

Prefeituras e Câmaras Municipais, disseminando informações de interesse público, coordenando e acompanhando a criação e veiculação da publicidade institucional relativa a planos, programas, projetos e ações,

ampliando o fluxo permanente de informação à sociedade. Promoveu-se também a implantação de projeto de capacitação, adequado às necessidades da gestão municipal, concernente à captação, execução e prestação

de contas de convênios; ofertou-se assistência técnica aos municípios, a fim de que estes pudessem apresentar projetos adequados às exigências dos órgãos concedentes (estaduais e federais). Ademais, divulgou-se aos

municípios as informações relativas à captação de recursos governamentais e não governamentais, assim como as instruções sobre o cumprimento das exigências legais relativas à celebração de convênios, além da

ampliação e do fortalecimento dos canais de comunicação do Governo do Estado com os municípios. Enfatiza-se que as metas físicas que expressam o produto continuam suficientes e necessárias para alcançar o objetivo

do programa, contribuindo para o alcance da diretriz de governo ao qual está alinhado. O benefício que o Programa gerou para a sociedade (efetividade) foi uma gestão pública com transparência, ética e controle social,

objetivando a satisfação das necessidades do cidadão, bem como, aos órgãos e entidades da Administração Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta. Destacamos: Reorganização da Rádio Timbiras; Ampliação da

divulgação dos Programas de Governo em redes sociais e emissoras de todo o Estado; Fortalecimento da articulação político-institucional com as Prefeituras e Câmaras Municipais, disseminando informações de interesse

público, coordenando e acompanhando a criação e veiculação da publicidade institucional relativa a planos, programas, projetos e ações, ampliando o fluxo permanente de informação à sociedade; Implantação de projeto

de capacitação, adequado às necessidades da gestão municipal, concernente à captação, execução e prestação de contas de convênios.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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 Mesmo com o ciclo do El Niño interferindo nas safras brasileiras e
da América Latina, sobretudo em 2016, o valor adicionado bruto
do setor agropecuário do Maranhão cresceu 3% no período de
2014-2019.

 A produção de grãos, capitaneada por grandes produtores, foi o
grande vetor do setor no Maranhão, apresentando crescimento
da produtividade, haja vista ampliação da produção diante da
redução da área plantada. Outro ponto importante foi o
crescimento expressivo da silvicultura em atendimento à
indústria de celulose e tissue.

 Para o pequeno produtor, historicamente um dos principais
gargalos enfrentados se refere aos serviços de assistência técnica
rural e o acesso ao crédito. Atuando nesse sentido, o governo
atendeu mais de 300 mil agricultores desde 2015.

 Além disso, nos últimos 5 anos foram realizadas 19 Feiras da
Agricultura Familiar e Agrotecnologias do Maranhão - AGRITECs
que possibilitaram a capacitação de mais de 33 mil agricultores,
além da celebração de contratos com instituições financeiras da
ordem de R$ 26,4 milhões.

 R$ 24,9 milhões investidos em cadeias produtivas da Agricultura
Familiar.

EXPANSÃO PRODUTIVA DE GRANDES E PEQUENOS NEGÓCIOS
RURAIS MARANHENSES Na pecuária, as políticas de atração de investimentos se

mostraram bem sucedidas. Exemplo disso, passa pela
instalação de novas empresas voltadas para a produção de
aves e bovinos, agregando o comércio de carnes congeladas
para a pauta exportadora do Estado.
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Valor Adicionado Bruto da Agropecuária em (R$) 
bilhões

+3,0%

Fonte: IBGE. Projeção 2018, 2019 - IMESC/IBGE.

Em 2019, o Terminal de Grãos do Porto do Itaqui superou a
marca de 7 milhões de toneladas de soja e milho
exportadas.

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: AGROPECUÁRIA
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0544) - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER

Unidade Executora: Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural

Problema: Garantir a universalização dos ATER nas regiões.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 41.392.132,00      Atual: 93.822.304,04       Variação(%): 126,67

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Melhorar e universalizar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER

Público-Alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, Assentados, Agro-extrativistas, Pescadores artesanais, Aquicultores, Indígenas, vazanteiros, artesãos, Ribeirinhos, mulheres e jovens e agricultores.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

41.392.132,00 93.822.304,04 72.849.626,60 71.163.642,45 68.490.194,38

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

13,00Unidade de
ATER e 3.605.968,03unidade(3079) - Reestruturação das

Agências de Assistência 13,75 0,37922.000,00 8.228.045,07(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e 2,533.079.696,300,95

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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pesquisa
reestruturada

Técnica e Extensão Rural -
ATERExtensão Rural

0,00Sistema
implantado. 346,00unidade(3241) - Sistema Informatizado

de ATER 4,00 0,0253.000,00 15.346,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,00346,000,00

0,00Medido pela
despesa 59.377.444,98unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9627.321.673,00 61.184.685,35

(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,0058.467.424,640,00

1.088,00Pessoa
capacitada 1.342.655,96unidade(4647) - Capacitação de

Agentes da Agricultura Familiar 3.227,00 0,62553.640,00 2.174.481,55
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,551.342.655,960,34

419,00
Agricultor
familiar
assistido.

36.392,00unidade

(4649) - Fortalecimento do
Associativismo e
Cooperativismo da Agricultura
Familiar

521,00 0,7055.000,00 51.619,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

1,1436.392,000,80

18,75
Agricultor
familiar
assistido

0,00unidade
(4775) - Apoio ao Sistema
Estadual da Assistência
Técnica

21,25 0,0040.000,00 30.000,00
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

0,000,000,88

231.337,00
Agricultor
familiar
assistido

8.486.819,63unidade
(4778) - Execução dos Serviços
de Assistência Técnica e
Extensão Rural - ATER

237.144,00 0,3712.446.819,00 22.138.127,07
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

2,628.237.127,550,98

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,66Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,14

Na elaboração do PPA 2016/2019 para a área de assistência técnica e extensão rural, a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (AGERP/MA), elaborou a árvore de problema tendo observado que o

principal problema enfrentado pela agricultura familiar era a pouca presença dos serviços de assistência técnica e extensão rural nos 217 municípios do Estado do Maranhão. Para reduzir estes efeitos foi criado o Programa

0544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, com seis ações finalísticas: 3079 - Reestruturação das Agências de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER; 4647 - Capacitação de Agentes da Agricultura

Familiar; 4649 - Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da Agricultura Familiar; 4778 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER; 3241 - Sistema Informatizado de ATER; 4775 -

Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica – Coordenada pela SAF e, uma ação meio, a 4450 - Gestão do Programa. Ao analisar as ações no período dos quatro anos, referente ao PPA 2016/2019, observa-se que

o Programa 0544 foi muito eficiente (1,14) e não foi eficaz (0,66) em parte pela não execução da ação 3241 - Sistema Informatizado de ATER que foi preterido pela adoção de outro Sistema de uma contratada para apoio

ao serviço de ATER. Esta ação não foi incluída no PPA 2020/2023. No entanto as Ações 3079 e 4778 apresentaram eficácia de 0,95 e 0,98, respectivamente, bem próxima de 1,0 (eficaz). A execução do Programa 0544 -

Assistência Técnica e Extensão Rural conseguiu atender satisfatoriamente suas metas, que, em parte, foi prejudicado pela alta demanda dos serviços de ATER em contraposição à capacidade de atendimento limitada.

Foram atendidos os seguintes públicos: agricultores familiares, quilombolas, assentados, agro-extrativistas, pescadores artesanais, aquicultores, indígenas, vazanteiros, artesãos, ribeirinhos, mulheres e jovens e

agricultores. Como percalços para execução do Programa, foi identificado o período reduzido da execução orçamentária anual, como também a Ação 4775 - Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica, deste

Programa que, por estar localizada em outra Secretaria, ficamos sem gerência sob a ação. Como os recursos financeiros foram limitados, face ao período de estagnação econômica nacional, não houve condições para

resultados mais expressivos. Vale ressaltar que diante da dimensão da atuação de nossos serviços, da extensão territorial de nosso Estado e do número reduzido de técnicos extensionistas da AGERP/MA, os recursos

disponíveis para este Programa ainda são insuficientes para cumprirmos o objetivo deste Programa que é: melhorar e universalizar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER no Estado do Maranhão. Os

impactos das ações de assistência técnica e extensão se veem no aumento da produção e produtividade das culturas, na melhoria da renda e na qualidade de vida dos agricultores familiares assistidos pela AGERP/MA.

Isto comprova que, embora com capacidade limitada de atendimento, mas a política chegou ao público objeto da ação. Quanto aos recursos financeiros, a AGERP viabilizou a captação de recursos como importante fonte

não só para complementar os recursos estaduais, como também para estruturar sua Sede, seus Escritórios Regionais e financiar atividades de campo junto ao Governo Federal. Destacando-se a ação 3079 que recebeu

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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recursos de Convênios e Contrato de Repasse do para aquisição de equipamentos, kit’s de informática, veículos, móveis e ar condicionado e a ação 4778 que recebeu recursos de Chamadas Públicas e de Instrumento

Especifico de Parceria (Dom Helder Câmera e Mais Gestão) para prestação de serviços de ATER. A ação 4450, além da Fonte 0101, recebeu recurso oriundo do FUMACOP – Fonte 0122 para pagamento de fornecimento

de combustível, manutenção de veículos e o pagamento de serviços especializados de assistência técnica e extensão rural. O orçamento inicial para o Programa foi ajustado por meio de solicitações de créditos adicionais

para atendimento das demandas, sendo de pronto atendidas. Vale ressaltar o empenho e a dedicação dos extensionistas e auxiliares para a execução do objetivo do Programa.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0546) - Defesa Agropecuária

Unidade Executora: Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão

Problema: Baixo nível de sanidade dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 203.255.281,00      Atual: 202.967.603,85       Variação(%): -0,14

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Aumentar o nível de segurança alimentar em produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, através de ações de defesa agropecuária, que assegurem a oferta de produtos e subprodutos de qualidade e
promoção da saúde pública e preservação do meio ambiente.

Público-Alvo: Produtores rurais, proprietários de estabelecimentos que produzem produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, proprietários de lojas de revendas de produtos veterinários e de agrotóxicos,
proprietários de empresas prestadoras de serviços de aplicação de agrotóxicos, condutores de veículos que transportam animais, produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, proprietários de animais que participam
de eventos agropecuários (exposições, feiras, leilões, vaquejadas, rodeios, prova de laço, prova de tambor), sindicatos, associações e cooperativas de produtores rurais e outras entidades afins.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

203.255.281,00 202.967.603,85 188.364.007,27 187.371.907,54 186.402.249,76

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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0,00Medido pela
despesa 185.333.103,91unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,96193.980.938,00 191.463.194,85

(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

0,00184.525.642,870,00

106.670,00Pessoa
beneficiada 394.412,19unidade

(4520) - Promoção da
Educação Sanitária em Defesa
Agropecuária

106.863,00 0,37354.310,00 877.258,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

2,73320.456,701,00

199.272,00Fiscalização
realizada 612.219,98unidade

(4521) - Prevenção, Controle e
Erradicação das Doenças dos
Animais

242.588,00 0,123.941.334,00 5.118.924,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

7,08594.012,930,82

288.483,00Fiscalização
realizada 483.106,65unidade

(4523) - Fiscalização do
Trânsito de Animais e seus
Produtos e Subprodutos

304.916,00 0,46985.997,00 976.817,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

2,07447.499,050,95

5.576,00Fiscalização
realizada 242.621,61unidade

(4524) - Fiscalização dos
Estabelecimentos de Produtos
e Subprodutos de Origem
Animal

4.572,00 0,38336.850,00 591.366,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

3,24222.872,961,22

234.396,00Fiscalização
realizada 233.610,71unidade

(4525) - Prevenção, Controle e
Erradicação de Pragas dos
Vegetais

173.210,00 0,131.542.536,00 1.624.866,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

10,05218.845,661,35

7.261,00Fiscalização
realizada 297.217,05unidade(4528) - Fiscalização de

Agrotóxicos e Afins 8.548,00 0,35493.874,00 837.080,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

2,42293.333,050,85

436.421,00Fiscalização
realizada 767.715,17Unidades

(4737) - Prevenção e
Erradicação da Febre Aftosa
com Vacinação

91.273,00 0,511.619.442,00 1.478.098,00
(13202) - Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão

9,43749.244,324,78

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,57Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 5,29

Estabelecido com o objetivo de aumentar o nível de segurança alimentar em produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, através de ações de defesa agropecuária, que assegurem a oferta de produtos e

subprodutos de qualidade e promoção da saúde pública e preservação do meio ambiente, e considerando as escolhas técnicas adotadas para a avaliação dos dados relacionados às ações desenvolvidas, o Programa de

Defesa Agropecuária (0546), de acordo com as escalas de valoração, no quadriênio 2016-2019, alcançou um resultado eficaz e muito eficiente. Tendo em vista o aspecto eficácia que corresponde ao cumprimento das

metas estabelecidas, ou seja, a relação entre os produtos entregues (Fiscalizações Realizadas e Pessoas Atendidas) e a quantidade total prevista, verificou-se um índice de 1,57 demonstrando-se eficaz. Ao analisar a

escala de valoração do aspecto eficiência, o valor de 5,29 indica uma eficiência alta sinalizando, portanto, que houve uma menor aplicação de recursos orçamentários e financeiros para obtenção dos produtos que

compõem cada ação. No geral os excelentes índices demonstram um processo de trabalho qualificado, cujos resultados alcançados na sua execução foram compatíveis com os existentes no PPA e consonantes com os

objetivos setoriais, podendo ser explicados da seguinte forma: A ação de Promoção da Educação Sanitária em Defesa agropecuária (4520) - cujo índice foi de 1,30 - adotou medidas educativas em eventos agropecuários,

ações educativas em zonas rurais, realização de palestras, treinamentos, capacitações e reuniões técnicas com servidores beneficiando 106.670 pessoas no quadriênio; A ação de Prevenção, Controle e Erradicação das

Doenças dos Animais (4521) – cujo índice foi de 1,06 – adotou medidas como a realização de laudos de vistorias em propriedades, fiscalização em estabelecimentos em processo de registro – PNSA, fiscalização em

estabelecimentos registrados, fiscalização em estrutura laboratorial nos laboratórios credenciados para a realização de exames diagnósticos para brucelose e tuberculose, emissão de notificações, vigilância em pontos de

risco epidemiológico de disseminação de enfermidades animais, vigilância em propriedades geral, vigilância em propriedades de maior risco epidemiológico de disseminação de enfermidades animais, fiscalização em

propriedades – Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos (PNSS), fiscalização em propriedades – Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT), fiscalização em

propriedade para vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), fiscalização em propriedades com equídeos, fiscalização em propriedades Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros e outras

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
142



Encefalopatias (PNCRH), realização de sacrifício sanitário de equídeos positivos para Anemia Infecciosa Equina (AIE), captura de morcegos hematófagos, monitoramento de abrigos de morcegos hematófagos e

fiscalização em propriedades com registros de vacinação – Antirábica e Brucelose alcançando 199.272 metas físicas no quadriênio; A ação Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos de Origem Animal

(4523) – cujo índice foi de 1,27 – adotou medidas como a fiscalização de veículos nos postos fixos de fiscalização agropecuários, fiscalização de trânsito volante agropecuário, fiscalização de trânsito – blitz, fiscalização de

eventos agropecuários – Feiras, Exposição, Leilão, Vaquejada, Tambor, Baliza e outros eventos alcançando 288.483 metas físicas no quadriênio; A ação Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos de

Origem Animal (4524) – cujo índice foi de 1,58 – adotou medidas como a fiscalização de estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Estadual (SIE), laudo de vistoria de terreno ou estabelecimentos e supervisões

técnicas alcançando 5.576 metas físicas no quadriênio; A ação Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais (4525) – cujo índice foi de 1,86 – adotou medidas como a fiscalização de viveiros, fiscalização do

vazio sanitário da soja, monitoramento de armadilhas para prevenção, controle e erradicação da mosca da carambola, levantamento fitossanitário, fiscalização de cargas vegetais em barreiras fixas, fiscalização de cargas

vegetais em blitz, emissão de atestado de desinfestação em máquinas e implementos agrícolas alcançando 234.396 metas físicas no quadriênio; A ação Fiscalização de Agrotóxicos e Afins (4528) – cujo índice foi de 1,10 –

adotou medidas como a fiscalização em estabelecimentos comerciais de agrotóxicos, fiscalização do uso de agrotóxicos em propriedades rurais, fiscalização de empresas prestadoras de serviços na aplicação de

agrotóxicos, fiscalização em unidade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fiscalização de cargas em barreiras fixas e fiscalização de cargas em blitz alcançando 7.261 metas físicas no quadriênio; A ação

Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação (4737) – cujo índice foi de 6,18 – adotou medidas como a fiscalização de propriedade com vacinação assistida, fiscalização de propriedade com vacinação

fiscalizada, fiscalização de propriedade com vacinação oficial, busca de produtores inadimplentes, fiscalização em casa de revenda de vacinas, supervisão técnica e acompanhamento das ações pelas Unidades Locais de

Sanidade Animal e Vegetal – ULSAV alcançando 436.421 metas físicas no quadriênio. Destaca-se que, o crescente número de parcerias com outras instituições, o aumento da sensibilização e adesão do público alvo às

ações do programa, a elevada capilaridade dos escritórios municipais (estando fisicamente presente em 166 municípios, mas com ações executadas nos 217 ao longo dos quatro anos) contribuíram para o alcance dos

resultados e evidenciaram os produtos/serviços entregues aos beneficiários. Como entrave para a não obtenção de resultados mais expressivos é importante citar o impacto do período recente de restrição fiscal do estado,

em que impossibilitou a execução de todas as iniciativas previstas.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0591) - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Problema: Baixo Nível de Renda do Agricultor Familiar

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 115.105.294,00      Atual: 411.980.763,35       Variação(%): 257,92

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável nas regiões articuladas com os Municípios, valorizando os produtos da agricultura familiar e do extrativismo para elevação da produção de alimentos local.

Público-Alvo: Agricultores (as) familiares, extrativistas, povos e comunidades tradicionais, assentados de projetos estaduais e federais, quilombolas e indígenas.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

115.105.294,00 411.980.763,35 172.002.053,48 149.607.494,27 136.677.833,06

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 61.135.250,25unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,8333.352.000,00 73.657.094,72(61101) - Secretaria de

Estado da Agricultura 0,0061.135.250,250,00
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Familiar

33.932,00
Agricultor
familiar
beneficiado

47.591.565,00unidade
(4765) - Promoção e Apoio à
Irrigação e Gestão de Recursos
Hídricos

35.480,00 0,1737.839.652,00 183.543.284,91
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

5,4931.953.327,640,96

44.433,00
Agricultor
Familiar
Beneficiado

27.859.915,22unidade
(4766) - Desenvolvimento dos
Arranjos Produtivos Locais -
APL

40.676,00 0,4526.302.161,00 55.205.446,31
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

2,4524.581.149,701,09

15.630,00
agricultor
familiar
beneficiado

7.091.708,67unidade
(4767) - Fomento e Apoio a
Comercialização de Produtos
da Agricultura Familiar

17.245,00 0,434.052.946,00 13.664.816,87
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

2,135.824.802,410,91

850,00
Agricultor
familiar
atendido

72.798,32unidade
(4768) - Promoção e Apoio à
Disponibilização e Produção de
Sementes

2.000,00 0,31185.000,00 236.361,00
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

1,3872.798,320,42

1.684,00
Agricultor
familiar
atendido

109.984,25unidade(4769) - Promoção e Apoio à
Agroindustrialização Familiar 3.834,00 0,02435.000,00 477.000,00

(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

20,969.998,810,44

22.326,00
Agricultor
familiar
assegurado

2.277.252,00unidade(4770) - Apoio aos Seguros da
Agricultura Familiar 33.497,00 0,84785.394,00 2.723.352,00

(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

0,802.277.252,000,67

3.170,00
agricultor
familiar
beneficiado

7.174.786,01unidade(4771) - Promoção e Apoio à
Infraestrutura no Campo 9.910,00 0,546.240.722,00 11.091.444,00

(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

0,596.025.051,110,32

8.478,00Produtor
Beneficiado 5.278.394,88unidade

(4772) - Desenvolvimento do
Extrativismo, Conservação dos
Recursos Naturais e
Desenvolvimento Rural
Sustentável

9.389,00 0,111.226.895,00 47.845.777,00
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

8,405.143.927,180,90

882,00Produtor
Beneficiado 1.514.258,48unidade

(4773) - Promoção e Apoio ao
Programa Nacional de Crédito
Fundiário

9.396,00 0,06950.524,00 11.374.877,54
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

1,46733.388,850,09

194.347,00
Agricultor
familiar
atendido

11.896.140,40unidade
(4774) - Fomento às
Tecnologias Sociais e
Produtivas

186.000,00 0,973.735.000,00 12.161.309,00
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

1,0711.850.548,001,04

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,68Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 4,47

AÇÃO: 4766 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APL O Contrato de Repasse nº 824151/2015, firmado entre o Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA e o Governo do Estado do

Maranhão por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar-SAF, alcançou SATISFATORIAMENTE as suas metas previstas no PPA 2016 - 2019, no que diz respeito a: A aquisição do veículo, Equipamentos e

Adaptação do veículo. Portanto, nota-se que os resultados esperados foram satisfatórios, embora não tenha atingido 100% do que fora planejado. Resta o recebimento de 01 (um) equipamento que possui componente de

importação, o pagamento de 04 (quatro) empresas fornecedoras dos equipamentos de análise de solos. Até o final do exercício financeiro de 2020 o laboratório móvel de solos (FERTMÓVEL) estará promovendo o acesso

facilitado das análises de fertilidade do solo pelos agricultores(as) familiares do Estado do Maranhão. AÇÃO: 4772 DESENVOLVIMENTO DO EXTRATIVISMO, CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL Pode ser considerado satisfatório, apesar dos percalços enfrentados nos anos de 2018 e 2019, considerando o planejado a partir de 2016. No ano de 2017 lançamos

chamadas públicas para fortalecer e modernizar as cadeias do extrativismo do Babaçu e da Jussara, por meio de adequação de unidades de beneficiamento e apoio a produção. Conseguimos realizar em 2017 todos os

repasses para a cadeia do Babaçu e parte dos repasses para cadeia da Juçara. Entretanto, os demais repasses para a cadeia da Juçara ficaram comprometidos em função do período de vedações eleitorais de 2018, de

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
145



modo que só conseguimos executar todos os pagamentos posteriormente, em 2019. AÇÃO: (4772) - DESENVOLVIMENTO DO EXTRATIVISMO, CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO

RURAL SUSTENTÁVEL Desenvolvidas ações em apoio à inscrição dos Cadastros Ambientais Rurais em 182.500 imóveis rurais nos 217 municípios. As atividades de 1) apoio a inscrição no CAR; 2) divulgação,

mobilização e sensibilização do público-alvo para a inscrição no CAR e; 3) Fortalecimento Institucional da SAF e AGERP (Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão) foram iniciadas em

2018 e continuam sendo executadas com a contratação das empresas no ano de 2019, estas se encontram em plena execução das atividades, até o momento as fontes financiadoras são BNDES e contrapartida contratual

direta do estado. Desenvolvidas também ações de transferência de tecnologias utilizando alimentos biofortificados visando promover a segurança alimentar e nutricional no estado do Maranhão. Com isso, algumas metas

propostas para serem desenvolvidas durante a execução do projeto foram alcançadas de modo SATISFATÓRIO, tais como: a primeira meta de desenvolver as ações de transferência de tecnologia em um projeto piloto com

cultivos biofortificados já recomendados e lançados pela EMBRAPA, foram implantados no território de Cocais, estado do Maranhão. O projeto previa atender 1.280 famílias em 24 meses (2017- 2019), e chegaram a

atender no total diretamente uma faixa aproximada de 6.000 famílias diretamente, além dos indiretos três mais, 18.000 indiretamente. A segunda meta que seria a introdução de mandioca e feijão biofortificado.

Conseguimos distribuir sementes de feijão-caupi biofortificado e manivassementes de mandioca biofortificada para os beneficiários das cadeias produtivas do feijão-caupi e mandioca. Outrossim, informo que foram

implantados 04 campos de multiplicação dos cultivos biofortificados feijão-caupi, mandioca, milho e batata-doce. No total foram distribuídos: • 7.520 kg de feijão-caupi (BRS Aracê); 1720 kg de milho (BRS 4104); 6.262

hastes de mandioca de 2 metros (BRS Jari); Portanto, nota-se que os resultados esperados foram alcançados e atingiram quase a totalidade do que estava planejado. Vale ressaltar, que para potencializar e aumentar

principalmente a quantidade de material propagativo para muitos agricultores que tem interesse e desejo dos biofortificados, precisamos ver alguns entraves que serão ser resolvidos para ter o total de 100 % dos resultados

alcançados e a eficiência completa desse programa. AÇÃO: 4770 - APOIO AOS SEGUROS DA AGRICULTURA FAMILIAR Quanto à meta física não foi possível executar todas as cotas disponíveis para o Programa no

estado, por falta de condições para viabilizar a logística pra o trabalho de campo, o qual é fundamental para divulgação, mobilização e demonstração da importância e alcance do programa para os municípios e,

principalmente para os agricultores, bem como pelo importante fator de insuficiência da equipe destinada à execução das ações do Programa Garantia Safra. Quanto à meta financeira, a execução foi maior que o previsto,

exatamente porque houve crédito adicional suplementar durante o planejamento, que não atende à realidade da meta física. Dessa forma, entendemos a necessidade de estabelecer uma relação direta entre a meta física e

a financeira para proporcionar um planejamento orçamentário capaz de suprir a meta financeira por ocasião do alcance da meta física. A relação precisa ser direta e de acordo com a realidade de execução do Programa

para que possamos alcançar o êxito e aplicabilidade que o Programa requer pela sua importância. AÇÃO: 4773 – PROGRAMA DE APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO 220 (duzentos e vinte)

famílias beneficiadas: Com a aquisição de 8 (oito) imóveis rurais foi possível garantir a permanência definitiva de 880 pessoas nas áreas compradas pelo Programa Nacional do Crédito Fundiário executado pelo Estado,

diminuindo o êxodo rural, a migração pendular dos chefes de família e contribuindo para a promoção do trabalho na terra. Além disso, a aquisição desses imóveis garante o acesso ao crédito como indicativo da função

social da terra e a consolidação através de assistência técnica e projetos produtivos. Avaliação Positiva caminhando para uma excelente execução do programa a partir da disponibilização de recursos para vistorias em

campo e acompanhamento de projetos implantados nas áreas adquiridas. AÇÃO 4767 – FOMENTO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: KITS FEIRA E PROGRAMA DE

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. Crescente implementação das Feiras de Agricultura Familiar que estão sedo inseridas nos municípios do Estado através da destinação de Kits-Feiras. Outro ponto de relevância se torna a

execução das Feiras de Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão - AGRITEC´s e DO PROCAF. Quanto a sua execução, as ações de fomento e apoio a comercialização, vem conseguindo atender

satisfatoriamente a metas pretendidas, uma vez: toda demanda gerada para recebimento do kit feira vem sendo atendida, de maneira sequencial, sendo que a capacidade de atendimento da demanda só não atendido na

sua totalidade devido a falta de estoque correspondente para a mesma, devido a isso estima-se em cerca de 80% de resultados positivos, com entrega, implantação e execução da ações; os 20% restantes, são

caracterizados, pela falta de kits suficientes disponíveis para atendimento das demandas que chegam a Superintendência. Foram lançados 02 editais de chamamento público para a aquisição direta de produtos da

agricultura familiar em atendimento ao programa de compras da agricultura familiar –PROCAF, sendo um edital destinado a seleção de organizações de agricultores familiares desde que se enquadrem nas disposições do

art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da modalidade Compra Institucional com montante de recursos destinado no valor de R$ 1.800.000,00 e outro com objeto de selecionar a seleção de Organizações

de Povos Indígenas e Indígenas Individuais, sendo disponibilizado o montante de recursos no valor de R$ 200.000,00. O resultado foi a comercialização de vários produtos locais provenientes da agricultura familiar tais

como: peixe, frango, quiabo, maxixe, abobora, couve, cheiro verde, farinha, abobora, feijão, fava, pimenta de cheiro, tomate, milho, melancia, banana, limão através de 37 Associações e de 42 indígenas, totalizando um

quantitativo de 741 agricultores. Avalia-se de forma positiva a ação de comercialização realizada através do PROCAF. As principais dificuldades são os recursos para que o coordenador do departamento e sua equipe

possam ir a campo realizar o monitoramento, a capacitação e a própria avaliação na execução in loco do Programa. A AGRITEC é um evento importante por gerar conhecimento e realizar um trabalho em prol da agricultura

familiar maranhense, pois a união de agricultores familiares, técnicos, pesquisadores, docentes, discentes, bancos, entre outros, garante uma interação extremamente benéfica para o desenvolvimento da atividade da

agricultura familiar. A troca de informação e conhecimentos numa feira dessas é enorme, pois o público-alvo multiplica o efeito individual, e isso redunda em novas demandas para a assistência técnica, extensão rural,

pesquisa, comercialização, surgindo novas tecnologias que venham a incrementar a produção na roça dos agricultores, e o escoamento da produção, buscando a participação no PNAE (merenda escolar) e outros
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programas de compras institucionais, tais como o PAA e PROCAF, oportunizando o agricultor à acessar novos mercados e consequentemente, gerar renda e melhor qualidade de vida. Foram realizadas 02 Agritec´s :

Presidente Dutra e Barreirinhas com resultados satisfatórios levando em consideração a particularidade, a interação do poder público municipal, os agentes envolvidos e a mobilização realizada em cada território. AÇÃO

4769 - PROMOÇÃO E APOIO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO FAMILIAR: Foram promovidas ações de construção e reforma de infraestruturas físicas, aquisição de máquinas, equipamentos, utensílios e veículos

refrigerados, no sentido de alavancar e fortalecer as unidades agroindustriais do mel, aves caipiras, mandioca, hortifruticultura (caju e abacaxi) e do extrativismo (juçara e babaçu). Foram abrangidas unidades agroindustriais

localizadas nos municípios de Santa Luzia do Paruá, Viana, Luís Domingues, Timon, São Luís, Bequimão, Guimarães, São Domingos do Maranhão, Turiaçu, São Raimundo das Mangabeiras, Açailândia e Junco do

Maranhão. No ano de 2019 foram desenvolvidas também as seguintes ações/atividades: Elaboração do documento referencial com as diretrizes e premissas do Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Maranhão;

Elaboração do Projeto de Lei da Política Estadual de Agroindústria Familiar do Estado do Maranhão; Elaboração de Diagnóstico contendo a descrição das conformidades existentes e propor soluções para as não

conformidades; Elaboração de Plano de Ação Corretiva para as não conformidades; Elaboração/Correção da planta agroindustrial; Alocação dos equipamentos e utensílios seguindo fluxo contínuo do processo de produção

(etapas do processo de produção) para agroindústrias do: mesocarpo e azeite de babaçu, da cajuína, de farinha, aves e polpa de fruta. Com isso, centenas de famílias foram beneficiadas com resultados concretos. AÇÃO

4765 - PROMOÇÃO E APOIO À IRRIGAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Nessa ação estão elencados os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água - SSAA e os kits de irrigação. Está ainda em fase

de término a construção de 78 SSAAs, devido a ineficiência de empresas contratadas, distratos e abertura de novas contratações. Todavia, essa ação já está beneficiando e beneficiarão milhares de famílias em 38

municípios. Os Sistemas são compostos por poços tubulares, reservatórios com capacidade de armazenamento de 15 mil litros e ligações domiciliares, levando água de qualidade para centenas de famílias do Maranhão. O

que se observa dessa ação para a agricultura familiar é a água de qualidade para consumo humano em comunidades rurais distantes de centros urbanos e que recorriam a fonte de águas sem potabilidade e qualidade,

influenciando diretamente na saúde e higiene dasfamílias, bem como possibilitando o cultivo de culturas agroalimentares durante todo o ano através da integração dessa ação com os kits de irrigação. A SAF já

disponibilizou até 2019, 896 kits de irrigação, beneficiando 1.652 agricultores familiares em 83 municípios do estado, totalizando uma área total irrigada de 102,8 hectares, sendo: 20 kits de 1.000m² famílias quilombolas; 60

kits para área de 1.000m²; 216 kits para área de 500m² distribuídos nos 30 municípios do Mais IDH; Em Convenio nº24/2018 com o Ministério da Agricultura e Abastecimento – MAPA ainda há 600 kits de irrigação para área

de 500m² que estão sendo distribuídos. Nessa Ação também tivemos os convênios Federais Água Doce (implantação de dessalinizadores), Primeira Água (cisternas em escolas na zona rural) e Segunda Água (cisternas

caráter produtivo). CISTERNAS ESCOLARES – PRIMEIRA ÁGUA O sistema permite a captação de água da chuva que é armazenada em um reservatório com capacidade para até 52 mil litros de água. Antes da

construção do reservatório, pais e funcionários das escolas aprendem como armazenar e tratar a água. Durante a capacitação, também são abordados temas como higiene, segurança alimentar e nutricional e como

conviver com a seca. No município de Barra do Corda, na aldeia indígena Tamburi, a escola Teodorico Anacleto da Silva é um exemplo das melhorias que o programa levou para a comunidade. Além de garantir água para

abastecer as unidades de ensino, a água também é redistribuída para as famílias da aldeia. CISTERNAS PARA PRODUÇÃO – SEGUNDA ÁGUA No Maranhão, o Programa Cisternas tem investimento de R$ 40 milhões

para construção de cisternas telhadão multiuso (16 e 25 mil litros) e barreiros de 500 mil litros. O Programa Cisternas é uma ação do Ministério da Cidadania, executado em parceria com os estados. O objetivo é promover o

acesso à água para o consumo humano e para a produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo. AÇÃO 4766 - DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS

LOCAIS – APL A ação engloba o Sistema Estadual de Produção e Abastecimento – SEPAB, além da compra de máquinas e equipamentos, bem como fomentos e chamamentos públicos. Foi definido dentro do SEPAB,

que seriam trabalhadas 10 (dez) cadeias produtivas das quais 07 (sete) estão sendo executadas pela SAF: Abacaxi Turiaçu, Aves caipira, Caju, Feijão, Mandioca, Mel e Ovinocaprinos. Uma das veias do SEPAB se

desenvolve mediante crédito rural para implantação das Unidades de Referência Tecnológica (URBTs). Destaca-se a entrega de 1. 21 batedeiras de cereais. 2. Ovinocaprino - 13 municípios, 260 beneficiários, R$

660.280,00, Entrega de 362 trituradores forrageiros. 3. Aves Caipira - 18 municípios, 400 beneficiários, R$ 1.143.729,31, Construção de matadouros. 4. Mel - 14 municípios, 217 beneficiários, R$ 210.697,00, Construção e

adequação de um entreposto de mel ( em fase de conclusão) 5. Caju - 8 municípios, 50 beneficiários, R$ 124.980,00, Entrega de máquinas para o beneficiamento da castanha à quatro associações; 6. Mandioca - 18

municípios, 326 beneficiários, A ação ainda engloba a aquisição de máquinas e equipamentos: 45 patrulhas mecanizadas com equipamentos agrícolas; 362 forrageiras; 01 multicultivador; 21 batedeiras de cereais; 03

caminhões frigoríficos; 04 caminhões para feiras itinerantes (Territórios: Lençóis Munim, Baixada Ocidental, Baixo Parnaíba e Cocais) e 02 caminhões baú. Os resultados poderiam ser mais expressivos caso não fossem

identificados problemas advindos do atraso do repasse financeiro aos produtores. AÇÃO 4768 - PROMOÇÃO E APOIO À DISPONIBILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE SEMENTES A SAF possui uma ação distinta de outras

ações do estado para as sementes, tratam-se de atividades com as Sementes da Independência que são aquelas que as comunidades de agricultores maranhenses cultivam há mais de 20 anos e que pertencem ou

pertenceram à cultura regional. São resistentes e adaptadas às condições locais de clima e solo, não necessitando de grandes aportes energéticos, sendo ideais para a agricultura familiar e forma, ainda, patrimônio

genético vegetal do estado. O Governo do Estado entendendo isso, vem trabalhando para resgatar e preservar essas sementes carregadas de tradição, por meio das seguintes ações: • Sensibilização dos agricultores

familiares para o tema; • Realização de feiras de troca de sementes e saberes, incluindo feiras em aldeias indígenas (Barra do Corda e Amarante) com a presença de dezenas de etnias, feiras em comunidades quilombolas;

• Mapeamento de agricultores familiares guardiões de sementes; • Banco de registro fotográfico e informativo com mais de 100 variedades de sementes cadastradas; • Encontro Estadual de Sementes da Independência; •
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Exposição de sementes da independência nas Agritecs. AÇÃO 4771 - PROMOÇÃO E APOIO À INFRAESTRUTURA NO CAMPO A ação são as Estradas vicinais, já foram executados 256 km de estradas vicinais,

fortalecendo o escoamento da produção de 36 povoados em 09 municípios e estão em execução mais 78 km de estradas que irão beneficiar mais quatro municípios. AÇÃO 4775 - APOIO AO SISTEMA ESTADUAL DA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ação conta com um Departamento de ATER na SAF e conta com dois contratos de ATER, as atividades do Plano MAIS IDH, que atende aproximadamente 7.000 famílias e as ações do

PROATEC - projeto estadual de assistência técnica, extensão rural, formação e capacitação. A SAF, em parceria com o MST, lançou em Dezembro de 2019, a Farinha Terra e Vida, fortalecendo a cadeia da Mandioca,

através da Assistência dada pelo Departamento pela execução e lançamento da Farinha de assentamento da Reforma Agrária do MA. É importante frisar que sobre Agricultura Familiar e Produção, um fator que merece

consideração à parte é que para as culturas agrícolas e pecuária, a aplicação de recursos ou investimentos, está condicionada ao cronograma do ciclo da cultura, não podendo ficar na dependência meramente da

“disponibilidade” orçamentária, até pelo fato de estarmos sempre cumprindo demandas de beneficiários, agricultores e agricultoras familiares e povos e comunidades tradicionais, sendo a maioria das ações anunciadas em

alguns municípios em eventos e atos, fazendo parte de compromissos firmados em frente aos beneficiários pelo gestor e superintendentes da pasta, e em alguns casos pelo Governador do Estado. Muitas ações previstas e

planejadas não são executadas por falta de financeiro, mesmo que façamos priorização e diminua-se o custo, ainda não conseguimos efetivar ações em sua totalidade. Temos pleno conhecimento da situação financeira

que hora atravessa o orçamento estadual, mas não podemos nos furtar de alertar sobre as graves consequências do não repasse do fomento já assegurado a esses beneficiários pelos Editais e principalmente, ao próprio

programa MAIS PRODUÇÃO. CONCLUSÃO / AVALIAÇÃO: Embora tenhamos obtido na execução do PPA 2016-2019 baixos índices de eficácia, fomos recompensados por altos índices de eficiência, o que demonstra que

os recursos foram bem aplicados ou somente aplicados quando estritamente necessários, conforme descrevemos nas Ações que destacamos acima. Por fim, temos convicção de que nosso produto “Agricultor Familiar”

cresceu econômica e socialmente nesse período 2016-2019 e o Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF cumpriu sua promessa de fortalecer esse tão importante,

mas tão frágil setor de nossa economia, a Agricultura Familiar.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0345) - Gestão da Política de Agricultura e Pecuária

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E PESCA

Problema: A segmentação do Sistema SAGRIMA provoca a desintegração das ações, a  perda da visão sistêmica, a ineficiência e oneração, dificultando o gerenciamento integrado e o desenvolvimento da política rural no
Estado.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 39.987,00      Atual: 9.451,00       Variação(%): -76,36

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de agricultura e pecuária.

Público-Alvo: Governo do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

39.987,00 9.451,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

3,00Servidor
capacitado 9.450,00unidade(2828) - Capacitação de

Servidores Públicos 4,00 1,0034.987,00 9.451,00(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA 0,759.450,000,75
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AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

0,00Relatório
Elaborado 0,00unidade(4643) - Monitoramento e

Avaliação de Programas 0,00 0,005.000,00 0,00

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,38Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,38

O Programa 0345 - Gestão de Politicas de Agricultura e Pecuária, foi executado até o exercício 2017. A partir do exercício 2018, a Sagrima solicitou a sua exclusão em virtude do programa possuir apenas duas ações. A

ação 4643 - Monitoramento e Avaliação de Programas, foi excluída por entendimento de que seu plano de trabalho poderia ser executado por intermédio da ação 4450 - Gestão do Programa. As iniciativas que seriam

desempenhadas na Ação 2828 - Capacitação de Servidores Públicos, foram absorvidas pelo Programa 0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental, por intermédio da Escola de Governo.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0572) - Mais Pescado

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E PESCA

Problema: Baixa produção extrativa e de cultivo aquícola.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 8.703.628,00      Atual: 19.420.951,03       Variação(%): 123,14

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o incremento da produção pesqueira extrativa e de cultivo no Estado

Público-Alvo: Pescadores e aquicultores

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

8.703.628,00 19.420.951,03 5.925.599,60 3.729.684,73 1.459.266,05

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

9,00Modelo
experimental 658.193,89unidade(3224) - Implantação de

Modelos Experimentais de 7,00 0,00441.662,00 661.359,00(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA 0,000,001,29
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implantadoProdução AquícolaAGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

0,00
Modelo
experimental
implantado

0,00unidade
(3224) - Implantação de
Modelos Experimentais de
Produção Aquícola

0,00 0,00207.135,00 0,00
(59101) - Secretaria de
Estado da Pesca e
Aquicultura

0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 364.592,28unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,770,00 386.823,14

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

0,00297.522,280,00

0,00Medido pela
despesa 102.222,40unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,001.947.301,00 102.225,40

(59101) - Secretaria de
Estado da Pesca e
Aquicultura

0,00102.222,400,00

755,00Pescador
beneficiado. 2.578.494,35unidade(4698) - Fomento a Pesca

Extrativa Maranhense 1.056,00 0,343.188.694,00 6.378.123,00

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

2,132.141.802,930,71

0,00Pescador
beneficiado. 0,00unidade(4698) - Fomento a Pesca

Extrativa Maranhense 0,00 0,00127.000,00 0,00
(59101) - Secretaria de
Estado da Pesca e
Aquicultura

0,000,000,00

157,00Aquicultor
beneficiado. 2.222.096,68unidade(4699) - Fomento a Produção

Aquícola Maranhense 46,00 0,101.514.836,00 11.892.420,49

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

34,161.188.137,123,41

0,00Aquicultor
beneficiado. 0,00unidade(4699) - Fomento a Produção

Aquícola Maranhense 0,00 0,001.277.000,00 0,00
(59101) - Secretaria de
Estado da Pesca e
Aquicultura

0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,90Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 6,05

O programa Mais Pescado, tem como o principal objetivo o beneficiamento do pescado no estado, visando o aumento da produção pesqueira, desenvolvimento das atividades dos pescadores através do aperfeiçoamento

das técnicas utilizadas, disponibilização de máquinas e equipamentos para proporcionar mais segurança, eficiência e eficácia no processo pesqueiro. O programa também visa o desenvolvimento da produção aquícola

através de cativeiros e viveiros escavados, dando suporte aos produtores por meio de construções e distribuições de insumos. Nos exercícios de 2016 a 2019 foram distribuídas 262 toneladas de rações para peixes,

construídos diversos viveiros escavados, berçários e 314 tanques redes, foram disponibilizados fábricas de gelos, 35 barcos de alumínios, 355 motores rabetas, caixas térmicas, coletes salva-vidas, redes de pesca e outros

insumos e equipamentos beneficiando diretamente e indiretamente mais de 300 mil pescadores e aquicultores no Estado do Maranhão. Além da implantação de uma unidade produtiva de ostreicultura. O Exercício de 2017

foi o mais eficiente e eficaz em termos de realização e cumprimento das metas estabelecidas pelo programa, onde a meta da ação 4698 Fomento a Pesca Extrativa foi totalmente executada e a meta da ação 4699 foi

superada através das execuções orçamentárias, financeiras e física. O pescado maranhense em termos gerais vem crescendo e se desenvolvendo por meio das atividades oferecidas pelo programa Mais Pescado, onde os

pescadores e aquicultores estão sendo assistidos diretamente pelos técnicos da secretaria e recebendo a assistência técnica mais adequada para o desenvolvimento de suas produções, consequentemente aumentando a

produção local e regional. No âmbito geral, o Programa Mais Pescado não obteve a eficácia desejada devido a não execução total das metas estabelecidas no PPA 2016 – 2019, porém obteve uma boa eficiência neste

período, com um índice de 6,05, demonstrando que os recursos se mostraram suficientes, ainda que na visão da SAGRIMA, exista um grande espaço para alocação de maiores recursos ante as oportunidades advindas do

alto potencial pesqueiro do estado.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0582) - Mais Produção e Abastecimento

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E PESCA

Problema: Baixa Produção Agropecuária

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 85.266.538,00      Atual: 173.683.691,49       Variação(%): 103,70

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Expandir a capacidade produtiva, das cadeias produtivas de arroz, feijão, milho, mandioca, mel, produtos hortifrutigranjeiros, leite, bovinos, caprinos, aves e suínos.

Público-Alvo: Produtores Rurais, suas empresas, cooperativas e associações

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

85.266.538,00 173.683.691,49 107.952.022,25 73.781.944,69 42.274.258,60

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 872.672,15unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,851.035.483,00 992.085,00(13101) - SECRETARIA DE

ESTADO DA 0,00847.728,500,00
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AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

42,00Evento
Realizado 15.850.322,36unidade(4634) - Promoção do

Agronégocio Maranhense 59,00 0,1821.590.821,00 30.991.489,30

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

3,885.682.978,950,71

8,00

Empreendiment
o
Agrosustentávei
s Dinamizado

75.316,88Unidades
(4720) - Dinamização de
Empreendimentos
Agrosustentáveis

35,00 0,08568.345,00 997.783,08

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

3,0375.316,880,23

2,00Sistema
Estruturado 99.214,66Unidades

(4721) - Implantação de
Sistema de Informações
Gerenciais e Inteligência
Territorial Estratégica

2,00 0,34193.000,00 239.092,00

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

2,9481.214,661,00

50,00

Cadeias
Produtivas e
Arranjos
Produtivos
Locais
Estruturados e
Fortalecidos.

86.074.918,13Unidades
(4722) - Estruturação das
Cadeias Produtivas e Arranjos
Produtivos Locais

42,00 0,5043.417.782,00 128.343.901,49

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

2,3764.418.553,311,19

2.748,00Produtores
beneficiados 4.569.816,11Unidades(4723) - Desenvolvimento da

Agricultura Irrigada 822,00 0,2516.050.107,00 9.678.172,99

(13101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,PECUÁRIA
E PESCA

13,172.456.283,033,34

20.001,00Produtor
beneficiado 409.761,96unidade

(4840) - Modernizacao dos
processos de producao,
agroindustrializacao e
comercializacao.

20.001,00 0,092.411.000,00 2.441.167,63

(13901) - FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO
AGROINDUSTRIAL

11,10219.869,361,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,25Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 6,08

O programa Mais Produção e Abastecimento tem como principal objetivo desenvolver e dinamizar o setor agropecuário do Estado do Maranhão. Esse desenvolvimento acontece por meio de apoio e incentivos aos

agricultores e produtores do estado através de: patrocínios e participação em exposições agropecuárias, distribuição e implantação de kits de irrigação, distribuição de insumos, máquinas e equipamentos agrícolas,

distribuição de sementes de arroz, feijão, milho, verduras, hortifrútis, patrulhas agrícolas em geral, veículos e outros. Um importante mecanismo foi desenvolvido e entregue através do programa Mais Produção e

Abastecimento, o SIGITE - Sistema de informações gerenciais e inteligência territorial estratégica é um sistema que proporciona aos agricultores e produtores acesso a informações que podem ajudá-los nas tomadas de

decisões em relação as etapas e estágios de produções como: clima, tempo, solo, tipo de agricultura predominante nas regiões, números de produção e além de controle de distribuições de maquinas e equipamentos pela

secretaria aos municípios. O SIGITE é uma ferramenta importante e crucial para o zoneamento agropecuário do estado do Maranhão. Nos exercícios de 2016 a 2019 foram apoiadas todas as 13 cadeias produtivas e

arranjos produtivos locais abrangidas pelo programa, o apoio foi através de incrementos agrícolas direcionados à cada cadeia produtiva, como por exemplo a cadeia do arroz, onde foram distribuídos maquinas e

equipamentos agrícolas afim de aumentar e desenvolver a produção do arroz no estado, outro exemplo é a cadeia da hortifruticultura, onde foram disponibilizados 6.831 kg de sementes, insumos e equipamentos como 410

barracas de feira, na cadeia do leite foram entregues 55 tanques de resfriamento e mais de 270 ordenhadeiras para o aumento da produção, carne e couro através da aquisição de caminhões e patrulhas agrícolas, as

cadeias do mel e piscicultura também foram dinamizadas através de incentivos aos agricultores, aquisição de maquinas e veículos. Foram apoiadas principalmente as cadeias pertencentes ao SISTEMA ESTADUAL DE

PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO -SEPAB, através da ação 4722 - Estruturação das cadeias produtivas e arranjos produtivos locais a Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca pôde desenvolver e executar as atividades

planejadas para as cadeias prioritárias pelo sistema, resultados estes demonstrado com bons índices de eficiência e eficácia nesta ação. Ressaltando ainda a grande importância do Mais Sementes onde foi possível

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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distribuir mais de 6.500 toneladas de sementes para agricultores espalhados em todo o estado. Outra ação muito importante desenvolvida pela SAGRIMA neste quadriênio foi a 4723 - Desenvolvimento da Agricultura

Irrigada, onde foram entregues diversos títulos de posse 355 famílias de agricultores do Projeto Salangô, foram distribuídos e instalados mais de 230 kits de irrigação e construção e entrega de Sistemas Simplificados de

Abastecimento de Água, através de parcerias e convênios federais. Esta ação destaca-se ainda mais por obter nos quatro anos referentes ao PPA 2016-2019 índices positivos de eficiência e eficácia, beneficiando 2.748

agricultores diretamente e 10.992 indiretamente. O Estado do Maranhão através da SAGRIMA, participou e patrocinou de 42 exposições agropecuárias em todo o estado, por meio da ação 4634 - Promoção do Agronegócio

Maranhense. A presença da secretaria em exposições sempre visa participar de diálogos com produtores, colaborar com incrementos e conhecimentos na produção e aproximar-se do publico agropecuário do estado afim

de entender ainda mais a necessidade dos produtores e assim ajudar diretamente no desenvolvimento do setor. No exercício de 2019 foi desenvolvido pela SAGRIMA, o projeto SAGRIFEIRAS, através do Fundo de

Desenvolvimento Agroindustrial do Estado do Maranhão - FDA, foram realizadas 6 edições da SAGRIGFEIRA, afim de desenvolver e promover a produção agrícola na grande Ilha de São Luís, apoiar e incentivar os

produtores locais. A realização das feiras foi de extrema importância para os produtores locais, pois estes puderam comercializar seus produtos movimentando o montante de quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a

sociedade pôde conhecer os produtos produzidos na sua região e assim desenvolver mais ainda a economia local. O Programa Mais Produção e Abastecimento foi eficaz, pois superou em 25% no total que estava

planejado para a sua execução neste quadriênio apontando um índice de 1,25 consequentemente também obteve uma boa eficiência em termos de execução financeira, demonstrando um ótimo resultado em relação a

utilização e aplicação de recursos públicos apurando um índice de 6,08.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0581) - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agricultura Familiar

Unidade Executora: Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural

Problema: Agricultura familiar baseada em tecnologias rudimentares, pouco acesso aos mercados locais e regionais, reduzida escala de produção e diversificação, além da ineficiência de gestão na maioria das unidades
produtivas.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 913.000,00      Atual: 1.702.679,41       Variação(%): 86,49

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Gerar e adaptar sistemas produtivos (da agricultura, da pecuária, da pesca artesanal, da aquicultura e do extrativismo, de bases agroecológicas), bem como organizar banco de dados socioeconômicos e
ambientais, implantar sistemas de informação mercadológica e sistemas de certificação, considerando as potencialidades,  as vocações, os arranjos produtivos locais, as condições edafoclimáticas locais e regionais, para o
desenvolvimento da agricultura familiar.

Público-Alvo: Agricultores familiares tradicionais, assentados da reforma agrária estadual, mulheres e jovens rurais, ribeirinhos, vazanteiros, atingidos por barragens, indígenas, quilombolas, extrativistas, artesãos,
pescadores artesanais e aquicultores.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

913.000,00 1.702.679,41 757.767,00 670.353,00 670.353,00

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)
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93,00Pesquisa
concluída 230.580,00unidade(3080) - Pesquisa em Sistema

Integrado de Base Sustentável 96,00 0,89315.000,00 260.401,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

1,09230.580,000,97

0,00Medido pela
despesa 429.946,00unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,27370.000,00 1.273.278,41

(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,00342.532,000,00

5,00Tecnologia
aplicada 41.596,00unidade(4650) - Pesquisa Pesqueira e

Aquícola 9,00 0,6290.000,00 67.000,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,8941.596,000,56

0,00Diagnóstico
elaborado 0,00unidade

(4776) - Desenvolvimento de
Sistema de Informação em
Apoio a Agricultura Familiar

5.155,00 0,0055.000,00 25.000,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

0,000,000,00

19,00APL
consolidado 55.645,00unidade(4777) - Arranjos Produtivos

locais - APL´s 20,00 0,7283.000,00 77.000,00
(61202) - Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural

1,3155.645,000,95

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,62Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,83

A Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (AGERP/MA) na elaboração do PPA 2016/2019 para a área de pesquisa & desenvolvimento elaborou a árvore de problema tendo observado que o problema

diagnosticado foi que a agricultura familiar estava baseada em tecnologias rudimentares, com pouco acesso aos mercados locais e regionais, reduzida escala de produção e diversificação, além da ineficiência de gestão na

maioria das unidades produtivas. Para reduzir estes efeitos foi criado o Programa 0581 – Pesquisa e desenvolvimento de Tecnologias para a Agricultura Familiar, com quatro ações finalísticas: 3080 - Pesquisa em Sistema

Integrado de Base Sustentável; 4650 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola; 4776 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a Agricultura Familiar; 4776 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a

Agricultura Familiar e; uma ação meio: 4450 - Gestão do Programa. Estas ações foram criadas para atender ao objetivo do Programa que era de gerar e adaptar sistemas produtivos (da agricultura, da pecuária, da pesca

artesanal, da aquicultura e do extrativismo, de bases agroecológicas), bem como organizar banco de dados socioeconômicos e ambientais, implantar sistemas de informação mercadológica e sistemas de certificação,

considerando as potencialidades, as vocações, os arranjos produtivos locais, as condições edafoclimáticas locais e regionais, para o desenvolvimento da agricultura familiar. Ao se analisar a eficiência do programa 0581, no

quadriênio 2016/2019, observa-se que apresentou média eficiência (0,83), contudo quando se observa as Ações 3080 e 4777 vê-se que apresentaram eficiência de 1,09 e 1,31 respectivamente, mostrando que foram muito

eficientes (>1,0). Quanto a eficácia o referido Programa apresentou baixa eficácia (0,62), no entanto as Ações já citadas apresentaram eficácia de 0,97 e 0,95, respectivamente, bem próxima de 1,0 (eficaz). Para melhor

compreensão das referidas ações fazemos um pequeno resumo: A ação 3080 - Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável era constituída de Unidades de Validação A Agência Estadual de Pesquisa

Agropecuária e Extensão Rural (AGERP/MA) na elaboração do PPA 2016/2019 para a área de pesquisa & desenvolvimento elaborou a árvore de problema tendo observado que o problema diagnosticado foi que a

agricultura familiar estava baseada em tecnologias rudimentares, com pouco acesso aos mercados locais e regionais, reduzida escala de produção e diversificação, além da ineficiência de gestão na maioria das unidades

produtivas. Para reduzir estes efeitos foi criado o Programa 0581 – Pesquisa e desenvolvimento de Tecnologias para a Agricultura Familiar, com quatro ações finalísticas: 3080 - Pesquisa em Sistema Integrado de Base

Sustentável; 4650 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola; 4776 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a Agricultura Familiar; 4776 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a Agricultura Familiar e;

uma ação meio: 4450 - Gestão do Programa. Estas ações foram criadas para atender ao objetivo do Programa que era de gerar e adaptar sistemas produtivos (da agricultura, da pecuária, da pesca artesanal, da aquicultura

e do extrativismo, de bases agroecológicas), bem como organizar banco de dados socioeconômicos e ambientais, implantar sistemas de informação mercadológica e sistemas de certificação, considerando as

potencialidades, as vocações, os arranjos produtivos locais, as condições edafoclimáticas locais e regionais, para o desenvolvimento da agricultura familiar. Ao se analisar a eficiência do programa 0581, no quadriênio

2016/2019, observa-se que apresentou média eficiência (0,83), contudo quando se observa as Ações 3080 e 4777 vê-se que apresentaram eficiência de 1,09 e 1,31 respectivamente, mostrando que foram muito eficientes

(>1,0). Quanto a eficácia o referido Programa apresentou baixa eficácia (0,62), no entanto as Ações já citadas apresentaram eficácia de 0,97 e 0,95, respectivamente, bem próxima de 1,0 (eficaz). Para melhor compreensão

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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das referidas ações fazemos um pequeno resumo: A ação 3080 - Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável era constituída de Unidades de Validação Tecologica (UVT) e Unidades experimental Participativa

(UEP) que foram implantadas em área de agricultores familiares, envolvendo as culturas básicas dos sistemas de produção em uso, com também, por Sistemas Agroflorestais (SAF), também implantados ou acompanhados

em área da agricultura familiar, envolvendo culturas anuais, frutíferas e florestais. A ação 4650 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola vem desenvolvendo estudos, em parceria com o IFMA e a UEMA, com o bagrinho, peixe

nativo da Baixada Maranhense. A ação 4777 - Arranjos Produtivos locais - APL´s vem desenvolvendo estudos para melhorar as agroindústrias familiares. A ação a 4776 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em

Apoio a Agricultura Familiar que não foi executada ao longo dos quatro anos e, por isso, não foi colocada no PPA 2020/2023. Os resultados esperados atingiram 75% das ações finalísticas e foram realizados diretamente

com os beneficiários experimentadores, onde tecnologias, processos e técnicas foram objeto de pesquisas e validação ao longo do PPA 2016 – 2019. Os entraves encontrados, durante a vigência do PPA, provocaram o

não cumprimento de 25% das ações finalísticas, um alcance limitado na transferência de tecnologias e dificuldades de encontrar beneficiários experimentadores. Todos os itens citados poderiam ter sido evitados, se

parcerias e/ou convênios tivessem sido realizados. Os recursos disponibilizados e o reduzido número de pesquisadores afetaram também nos resultados alcançados. No entanto, o Programa 0581 apresentou bons

resultados como se veem no conhecimento do agricultor familiar da importância da FBN (Fixação Biológica de Nitrogênio) no feijão com o seu aumento da produtividade, como também no incremento da produtividade da

mandioca com a adoção de tecnologias de baixo custo. Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) já permitem aos agricultores familiares a visualização do modo diferente uso da terra resguardando a biodiversidade e associando

a produção de alimentos com a preservação dos serviços ecossistêmicos. O trabalho com os APL’s permitiu identificar que as agroindústrias familiares que carecem de adequação aos normativos sanitários e tecnologias

para processamento dos produtos. A implantação da unidade de pesquisa com a espécie T. galeatus (Bagrinho) tem possibilitando desenvolver tecnologias de crescimento e engorda para criação em cativeiro. Quanto aos

recursos financeiros, eles foram limitados pelo próprio contexto atual – recessão, contudo a AGERP/MA captou recursos federais para estruturar e financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento. A ação 4450 recebeu

recursos da EMBRAPA para implantação do Núcleo de Geoprocessamento. O orçamento inicial para o Programa foi ajustado por meio de solicitações de créditos adicionais para atendimento das demandas, sendo de

pronto atendidas. Vale ressaltar o empenho e a dedicação dos pesquisadores e auxiliares para a execução de seus objetivos. O Programa 0581 – Pesquisa e desenvolvimento de Tecnologias para a Agricultura Familiar, no

PPA 2016/2019, desenvolveu a contendo as suas ações/atividades. (UVT) e Unidades experimental Participativa (UEP) que foram implantadas em área de agricultores familiares, envolvendo as culturas básicas dos

sistemas de produção em uso, com também, por Sistemas Agroflorestais (SAF), também implantados ou acompanhados em área da agricultura familiar, envolvendo culturas anuais, frutíferas e florestais. A ação 4650 -

Pesquisa Pesqueira e Aquícola vem desenvolvendo estudos, em parceria com o IFMA e a UEMA, com o bagrinho, peixe nativo da Baixada Maranhense. A ação 4777 - Arranjos Produtivos locais - APL´s vem

desenvolvendo estudos para melhorar as agroindústrias familiares. A ação a 4776 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a Agricultura Familiar que não foi executada ao longo dos quatro anos e, por isso,

não foi colocada no PPA 2020/2023. Os resultados esperados atingiram 75% das ações finalísticas e foram realizados diretamente com os beneficiários experimentadores, onde tecnologias, processos e técnicas foram

objeto de pesquisas e validação ao longo do PPA 2016 – 2019. Os entraves encontrados, durante a vigência do PPA, provocaram o não cumprimento de 25% das ações finalísticas, um alcance limitado na transferência de

tecnologias e dificuldades de encontrar beneficiários experimentadores. Todos os itens citados poderiam ter sido evitados, se parcerias e/ou convênios tivessem sido realizados. Os recursos disponibilizados e o reduzido

número de pesquisadores afetaram também nos resultados alcançados. No entanto, o Programa 0581 apresentou bons resultados como se veem no conhecimento do agricultor familiar da importância da FBN (Fixação

Biológica de Nitrogênio) no feijão com o seu aumento da produtividade, como também no incremento da produtividade da mandioca com a adoção de tecnologias de baixo custo. Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) já

permitem aos agricultores familiares a visualização do modo diferente uso da terra resguardando a biodiversidade e associando a produção de alimentos com a preservação dos serviços ecossistêmicos. O trabalho com os

APL’s permitiu identificar que as agroindústrias familiares que carecem de adequação aos normativos sanitários e tecnologias para processamento dos produtos. A implantação da unidade de pesquisa com a espécie T.

galeatus (Bagrinho) tem possibilitando desenvolver tecnologias de crescimento e engorda para criação em cativeiro. Quanto aos recursos financeiros, eles foram limitados pelo próprio contexto atual – recessão, contudo a

AGERP/MA captou recursos federais para estruturar e financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento. A ação 4450 recebeu recursos da EMBRAPA para implantação do Núcleo de Geoprocessamento. O orçamento

inicial para o Programa foi ajustado por meio de solicitações de créditos adicionais para atendimento das demandas, sendo de pronto atendidas. Vale ressaltar o empenho e a dedicação dos pesquisadores e auxiliares para

a execução de seus objetivos. O Programa 0581 – Pesquisa e desenvolvimento de Tecnologias para a Agricultura Familiar, no PPA 2016/2019, desenvolveu a contendo as suas ações/atividades.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0160) - Reforma e Regularização Fundiária

Unidade Executora: Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

Problema: Fatores de instabilidade e insegurança para os agricultores, impedindo investimentos produtivos nas áreas, além de dificultar o acesso às políticas públicas e aos recursos dos programas de Governo,
especialmente o acesso ao crédito, aumentando a exclusão social.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 59.636.179,00      Atual: 75.211.704,74       Variação(%): 26,12

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir o acesso a terra para famílias de trabalhadores rurais

Público-Alvo: Trabalhadores rurais

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

59.636.179,00 75.211.704,74 46.517.608,27 45.901.061,86 45.106.998,99

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

28.538,00Famílias
assentadas 890.805,31unidade(1764) - Assentamento de

Trabalhadores 13.083,00 0,32359.500,00 1.621.853,00(61201) - Instituto de
Colonização e Terras do 6,88514.005,312,18
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Maranhão

82.717,48Terra
arrecadada 117.621,00hectare(3228) - Arrecadação de Terras 75.000,00 0,50150.000,00 237.400,00

(61201) - Instituto de
Colonização e Terras do
Maranhão

2,23117.621,001,10

6.525,00
Famílias
beneficiadas
com a titulação.

6.647.972,07unidade(4396) - Regularização
Fundiária 6.399,00 0,2513.202.155,00 26.542.575,95

(61201) - Instituto de
Colonização e Terras do
Maranhão

4,106.603.272,071,02

0,00Medido pela
despesa 38.728.534,89unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,8345.744.524,00 46.501.497,79

(61201) - Instituto de
Colonização e Terras do
Maranhão

0,0038.533.488,480,00

298,00
Famílias
quilombolas
beneficiadas.

132.675,00unidade
(4477) - Regularização
Fundiária em áreas
Remanescentes de Quilombos

300,00 0,43180.000,00 308.378,00
(61201) - Instituto de
Colonização e Terras do
Maranhão

2,31132.675,000,99

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,32Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 3,88

O presente Relatório do Quadriênio de Atividades do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA, reuni as ações finalísticas realizadas pelas Diretoria de Recursos Fundiários – DRF e Diretoria de

Assentamento e Desenvolvimento Rural – DADR, que compõem a estrutura orgânica e funcional da Autarquia. Configura-se como instrumento de mensuração dos aspectos qualitativos e quantitativos decorrentes dos

esforços que foram envidados pelos gestores destas áreas, suas equipes técnicas e de apoio administrativo. Os resultados apresentados, apesar de expressivos, foram projetados no planejamento interno das

administrações que atuaram neste período. O Convênio nº 822728/2015– SICONV Nº 25761/2015 – SERFAL, formalizado com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário – SEAD,

atualmente sub-rogado para o INCRA, com recursos de R$ 5.709.648,40 (cinco milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), cujo objeto é a regularização fundiária através do

georreferenciamento de áreas sob gestão de órgãos públicos localizados na Amazônia Legal, também foi responsável pelo atingimento das metas propostas no PPA 2015-2019, a saber Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim,

Buriticupu, Cândido Mendes, Governador Newton Belo, Santa Helena, Santa Luzia, São João do Caru, São Mateus do Maranhão, Turiaçu. Este Convênio foi assinado em 2015 com validade até agosto de 2020, porem,

devido aos problemas de ordens protocolares as ações de georreferenciameto de imóveis rurais iniciou em julho/2019 e já foram emitidos 684 Títulos de Propriedades através desse Convênio. A capacidade técnica e

operacional reduzida levou o ITERMA a ter bons resultados com a contratação de serviços terceirizados de campo para georreferenciamento de glebas estaduais, com uma boa relação custo-benefício, através do Projeto

FUMACOP foi responsável pelo crédito adicional no valor de R$ 2.499.957,06 ( dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos ), para dar continuidade às ações

decorrentes do Contrato nº 15/2019 celebrado entre o ITERMA e o INAGRO – Instituto de Agronegócios do Maranhão, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de assessoramento especializado em reordenamento

agrário, em atendimento às ações executivas e continuadas do INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA. O contrato reúne a prestação de serviços de várias etapas do processo de titulação

de domínio, que são: formalização de processos, análise processual, consulta de banco de dados, mobilização de famílias, produção de títulos de domínios, digitalização dos processos de regularização fundiária

concluídos, vistoria de imóveis rurais para emissão de títulos de domínio, catalogação de acervo e atividade de arquivo, visitas à família assentadas e georreferenciamento de imóvel rural. O Convênio nº 850503/2017 –

SICONV Nº 24192/2017 – SEAD, formalizado com a Secretaria Reordenamento Agrário – SRA, atualmente sub-rogado para o INCRA, com recursos de R$ 3.276.098,25 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, noventa

e oito reais e vinte e cinco centavos), cujo objeto é realizar cadastro e georreferenciamento de imóveis rurais localizadas nos municípios de Santa Quitéria, Magalhães de Almeida e Duque Bacelar, encontra-se atualmente

com pedido de Revisão do Plano de Trabalho e dependendo de análise do INCRA estão estimados a emissão de 3.971 títulos de domínio através deste Convênio. O Programa de Arrecadação Financeira - PAF, que tem

como objetivo regularizar a arrecadação dos valores em situação de inadimplência, referentes aos exercícios compreendidos no período de 2015-2019, sendo eleitos, inicialmente, os municípios de Alto Alegre do Pindaré,

Buriticupu, Tutóia, Cândido Mendes, Fernando Falcão, Grajaú, Governador Eugênio de Barros, Pedro do Rosário e Marajá do Sena, envolvendo cerca de 270 títulos. O objetivo é recuperar receitas na ordem de R$

2.302.308,20 (dois milhões trezentos e dois mil trezentos e oito reais e vinte centavos). Vale destacar que existe uma demanda acumulada de aproximadamente 7 mil processos de regularização fundiária e uma

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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formalização anual de 4.145 processos, que nos possibilitou estimar para o quadriênio 2020-2023 a titulação de 8 mil títulos de domínios acrescido de 400 títulos em áreas remanescente de quilombos, 16 mil famílias

beneficiadas com ações de assentamento e arrecadação de terras na ordem de 60mil hectares. Por fim, na medida em que as ações/atividades realizadas caminharam em direção à melhoria da condição de vida dos

pequenos produtores rurais e assentados, o ITERMA contribuiu, objetivamente, para o desenvolvimento do Estado, dinamizando o setor agropecuário com a expansão da capacidade de produção de alimentos, cumprindo o

disposto na sua linha estratégica que disponibiliza áreas aos agricultores através da arrecadação, demarcação e titulação definitiva de terras e implantação de assentamentos agrários. Ação - 4396 - REGULARIZAÇÃO

FUNDIÁRIA. O ITERMA concentrou esforços para aumentar a titulação de terras que atingiu 509 títulos em 2015, 1.422 títulos em 2016, 786 títulos em 2017, 2.028 em 2018 e 1730 em 2019 perfazendo um crescimento de

239,%, neste período. Vale ressaltar que concomitantemente aos trabalhos de novas titulações, o ITERMA envidou esforços para reorganizar o acervo processual para posteriormente impulsionar a emissão de títulos que

se encontravam represados em carteira aguardando procedimentos protocolares, cuja finalização marcou a ordem de 1.400 títulos em 2016, a partir do qual centrou esforços exclusivamente para emissões de novos títulos

de domínio de terras. Ação - 4477 -REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM TERRAS DE QUILOMBOS. A Lei Estadual nº 9169/2010, que exige o levantamento territorial, ocupacional e cartorial e o diagnóstico sócio econômico

sempre apresentou entrave nas identificações e delimitações das entidades quilombolas por falta de regulamentação desta lei, razão pela qual não alcançamos números exemplares de titulações de terras, a exemplo dos

anos 2016 e 2017. Com a aprovação do Decreto nº 32433/2016 e Instrução Normativa nº 01/2018, esta matéria foi regulamentada e passou a exigir mais ações administrativas. Essas medidas exigiram mais investimentos

para o andamento dos processos sem a materialização concreta dos produtos, como podemos observar os resultados neste exercício. Ação - 1764 - ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES. As ações de assentamentos

de trabalhadores, que passou por um processo criterioso de cadastro e recadastro das famílias assentadas no exercício de 2015 a 2017, retomando crescimento em 2018. Em 2019 houve uma queda de aproximadamente

46% em relação ao exercício anterior, tendo em vista que o contrato de terceirização com a empresa INAGRO foi assinado em agosto/2019 Ação - 3828 - ARRECADAÇÃO DE TERRAS. Observamos que houve uma

demanda menor para arrecadação de terras comparativamente entre os anos de 2018 e 2019, sendo 51 glebas arrecadadas em 2018 e 40 glebas arrecadadas em 2019. Foram arrecadadas 28 mil hectares em 2018 e 19

mil hectares em 2019. A redução da arrecadação em 2019 prende-se ao fato de terem sido demandadas áreas de pequeno hectare e solicitações de interesses individuais ao passo que em 2018 muitas áreas foram de

interesse coletivo e de maior porte, a exemplo de associações.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
161



 O fomento ao setor industrial ainda representa um grande desafio
para o Maranhão. Nosso mercado interno é concentrado por
atividades da Construção Civil e de diversos pequenos segmentos
industriais. Em outras palavras, temos reduzida diversidade e
baixo adensamento das cadeias industriais.

 As poucas atividades que se destacam direcionam-se ao mercado
externo, constituídas especialmente por grandes complexos
produtivos mineral-metálico, o que por outro lado, possui
vulnerabilidade às variações de preços do mercado internacional e
Nacional.

 De todo modo, o período de 2014 a 2019 foi crucial para a
indústria mediante a implantação da fábrica de celulose da Suzano
no estado, desencadeando a expansão da produção de papel
tissue (2018-2019). Além disso, observou-se a retomada da
pelotização da Vale S/A, o que impulsionou parte do crescimento
do Valor Adicionado Bruto (VAB) da indústria em 14,5% do período.

POLÍTICAS DE GOVERNO PROJETAM AVANÇOS NOS DESAFIOS
DA INDÚSTRIA NO MARANHÃO
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+14,5%

Fonte: IBGE. Projeção 2018, 2019 - IMESC/IBGE.

A diversidade produtiva vem sendo motivada pelo Governo
Estadual através de incentivo tributário para instalação de
novas e expansão de industrias, resultando na atração de
R$ 1,7 bilhões e mais de 3 mil empregos diretos e indiretos
entre 2015-2019.

O Governo maranhense também realizou projetos para
ampliar o sistema logístico, desenvolver a exploração de
gás natural e fomentar a indústria alimentícia, a exemplo
do Programa Mais Avicultura.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0576) - Desenvolvimento Sustentável do Setor Mineralógico e Energético

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia

Problema: Alta dependência de pesquisa técnica e científica que demanda tempo e recursos financeiros para a exploração da capacidade de geração de Energia e Exploração na área mineralógico.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 4.699.014,00      Atual: 2.959.602,00       Variação(%): -37,02

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Estimular a expansão da capacidade de geração de energia e a exploração mineralógica, com a utilização crescente de fonte alternativas e renováveis no Estado do Maranhão.

Público-Alvo: Sociedade Maranhense

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

4.699.014,00 2.959.602,00 2.788.073,86 2.788.073,86 2.781.918,14

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Medido pela
despesa 2.477.702,01unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,974.019.886,00 2.545.715,23(57101) - Secretaria de

Estado de Minas e Energia 0,002.477.702,010,00

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
163



0,00Medido Pela
Despesa 154.413,92unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,000,00 154.414,77

(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

0,00154.413,920,00

1,00Evento
realizado 83.106,79unidade(4689) - Apoio ao

Desenvolvimento Energético 2,00 0,97241.000,00 85.872,00(57101) - Secretaria de
Estado de Minas e Energia 0,5283.106,790,50

4,00evento
realizado 25.067,78unidade

(4689) - APOIO AO
DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO

10,00 0,38158.000,00 65.700,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

1,0525.067,780,40

1,00Pesquisa
Realizada 45.563,36unidade(4690) - Apoio à Implantação de

Projetos de Mineração 3,00 0,95180.000,00 47.900,00(57101) - Secretaria de
Estado de Minas e Energia 0,3545.563,360,33

0,00Pesquisa
Realizada 2.220,00unidade

(4690) - APOIO À
IMPLANTAÇÃO DE
PROJETOS DE MINERAÇÃO

12,00 0,04100.128,00 60.000,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

0,002.220,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,31Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,48

O programa foi concebido com objetivo de realizar ações de estímulo à promoção da utilização de energias renováveis, firmadas parcerias com empresas atuantes na área de mineração. Em 2016, o programa era vinculado

a Secretaria de Estado de Minas e Energia - SEME, que em decorrência da mudança administrativa foi extinta e o programa passou a ser vinculado à Secretaria de Indústria e Comércio – SEINC. Quanto aos recursos

utilizados, o orçamento inicial aprovado não foi executado, devido alto custo das ações do programa, levando ao remanejamento dos recursos das ações 4689 - Apoio ao Desenvolvimento Energético e 4690 - Apoio à

Implantação de Projetos de Mineração. Foram executados 94%, quase a totalidade dos recursos, desenvolvidos na ação 4450 – Gestão do Programa, quando o programa era vinculado à extinta Secretaria de Minas e

Energia, e o restante dos recursos foram remanejados e utilizados para implementação das ações do programa Maranhão Empreendedor da SEINC. Quanto aos resultados e impacto gerados a população, durante os três

anos de execução do programa, foram apurados baixos índices de eficácia e eficiência, tendo em 2018, o pior cenário em função do remanejamento total os recursos do programa. O que impossibilitou a avaliação quanto à

eficiência e eficácia. A avaliação efetuada entre a meta física e financeira do Programa tem uma eficiência de 0,59 e uma eficácia de 0,35, que na escala de valorização adota na metodologia desta avaliação revela que o

Programa não foi eficaz e nem eficiente, em razão de não ter sido executadas as ações do programa em virtude dos altos custos das pesquisas levando ao remanejamento para outras ações. Apesar dos resultados

insatisfatórios apresentados pelo programa, em 2017 a SEINC consolidou importantes investimentos para o Estado com a implantação e expansão do primeiro projeto eólico no Maranhão pela empresa Ômega Energia,

localizado entre Paulino Neves e Barreirinhas, o projeto e o Complexo Eólico Delta Maranhão, com 136 aero geradores e 12 Parques em operação. Destaque também para a retomada da operação em abril de 2019 do

Projeto de Mineração do Ouro da Aurizona Mineração S.A, com investimentos de R$ 450 milhões, em Godofredo Viana, proporcionando a criação de 1.300 empregos diretos para o Maranhão. Ainda, o apoio ao setor da

Metalurgia e Siderurgia; Polo Gesseiro; Produção de Gás Natural; Biocombustíveis (etanol); Tancagem; Móveis e melhoria na infraestrutura da Logística de Transportes no Estado. Convém ressaltar o apoio às ações de

exploração do gás natural na Bacia do Parnaíba, no município de Santo Antônio do Lopes, no Complexo de Geração de Energia da Eneva, alcançando uma produção de 4,8 milhões de m³/dia de gás natural para geração

de energia de baixo custo, além de ampliar a capacidade do projeto com novos investidores de 1 bilhão na geração de mais 354 MW previstos para 2019. O órgão resolveu manter o programa para no PPA 2020-2023,

tendo em vista, o apoio aos investimentos na produção de energias renováveis e a implantação de novas linhas de transmissão de energia interligadas à Rede Nacional, de Bacabeira a Parnaíba, podendo no futuro trazer

benefícios para sociedade maranhense com a geração de emprego e renda.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0583) - Maranhão Empreendedor

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia

Problema: Baixa participação industrial, comercial e de serviços no pib do estado

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 214.236.071,00      Atual: 226.831.663,00       Variação(%): 5,88

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Contribuir para o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB do Estado, através de oportunidades de negócios para elevação da renda.

Público-Alvo: Empreendedores

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

214.236.071,00 226.831.663,00 124.633.434,19 120.730.626,22 116.250.043,58

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

270.405,00Instrumento
aferido 23.884.403,67unidade(2742) - Serviços Técnicos

Metrológicos 257.157,00 0,5840.187.554,00 40.142.554,00(23202) - Instituto de
Metrologia e Qualidade 1,8123.355.178,201,05
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165



Industrial do Maranhão

0,00Medido pela
despesa 26.285.673,41unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9325.208.517,00 28.266.328,00

(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

0,0026.277.186,170,00

119,00Benefícios
Concedidos 2.273.080,42unidade(4467) - Atração, Incentivo e

Manutenção de Negocios 110,00 0,742.000.000,00 3.085.672,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

1,472.273.080,421,08

48,00Evento
Realizado 188.550,00unidade(4619) - Promoção de

Desenvolvimento Economico 46,00 0,76950.000,00 248.750,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

1,38188.550,001,04

133,00Projeto apoiado 66.643.009,69unidade

(4622) - Incremento da
Competitividade de
Infraestrutura Industrial e
Investimentos Estratégicos

99,00 0,43144.180.000,00 149.518.535,00
(23901) - Fundo Estadual de
Desenvolvimento Industrial
do Maranhão

3,1364.132.205,211,34

65,00 Empresa
Beneficiada 5.226.000,00unidade(4724) - Compras

Governamentais 55,00 0,831.280.000,00 5.255.000,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

1,424.371.709,221,18

50,50Empresas
habilitadas 132.717,00unidade(4725) - Maranhão Mais

Produtivo 24,00 0,44350.000,00 304.824,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

4,83132.717,002,10

0,00Empreendedor
atuante 0,00Unidades(4726) - Espaço do

Empreendedor 50,00 0,0080.000,00 10.000,00
(23101) - Secretaria de
Estado da Indústria,
Comércio e Energia

0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,12Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,01

O programa 2016-2019 de uma maneira geral foi muito satisfatório para SEINC, através do objetivo de contribuir para o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB do Estado, através de oportunidades de negócios para

elevação da renda, bem como a participação do público alvo. Quanto aos recursos utilizados O orçamento inicial aprovado ao longo do PPA foi suficiente, durante o quadriênio, houve um incremento de 6,00 % no

orçamento, sendo executados apenas 53,22%, dos recursos, por conta da não movimentação de recursos na ação (4726) - Espaço do Empreendedor e do baixo índice de movimentação de recursos das ações: (4622) -

Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos, com apenas 43,00% dos recursos liquidados e da ação (4725) - Maranhão Mais Produtivo, que movimentou apenas 44,00% dos

recursos. Os resultados alcançados foram compatíveis com o PPA/2016-2019 e foram submetidos a apreciação dos gestores por meio de Relatórios Técnicos. Quanto a Ação 4450, a avaliação foi medida pela despesa. Os

fatores que mais contribuíram para o alcance dos resultados foi o trabalho de equipe. Avaliação efetuada entre a meta física e financeira do Programa indica uma eficiência de 1,12 e uma Eficácia de 2,01, que na escala de

valoração, adotada na metodologia desta avaliação indica que o programa foi eficaz e eficiente, resultado influenciado principalmente pelas ações 4467, 4728, 4622 e 4725, com destaque para o que trata das Compras

Governamentais. Verificou-se por meio da execução física, que houve destaque nas Compras Governamentais, possibilitando a ampliação da participação das micro e pequenas empresas no sistema licitatório do Estado. E

complementando ainda pelo desempenho da ação (2742) - Serviços Técnicos Metrológicos, do Instituto de Metrologia do Maranhão – INMETRO, na qual foram aferidos 270.405 instrumentos no quadriênio. Por outro lado,

os entraves enfrentados foram escassez de pessoal qualificado, limitação de recursos orçamentários e necessidade de cursos de capacitação técnica. Houve a participação do público alo do programa por meio das rodadas

de negócios, e o benefícios gerados a sociedade foram no setor do comércio, com destaque para o aumento de mão de obra, crescimento industrial, instalação de empresas no Estado. O programa possui projetos

estratégicos, dentre eles, o Mais Empresa e Compras Governamentais e incentivos fiscais, que realizam incentivos para todos tipos de negócio. As cotas financeiras do estado foram liberadas conforme programadas,

enquanto as do FDI não foram liberadas conforme arrecadação SEFAZ. O programa contou ainda com parcerias SEBRAE, CCL e FIEMA, ressaltando ainda que o programa foi concebido em conformidade com a diretriz

governamental contribuindo para o desenvolvimentismo econômico, estimulando crescimento do Parques e Distritos Industriais.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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 O gráfico do Valor Adicionado Bruto do setor de Comércio e
Serviços demonstra notório crescimento no estado, em que pese
a crise econômica nacional de 2015.

 A recuperação se deu através da dinâmica econômica das
atividades exportadoras, dos investimentos em logística e
instalação da novas empresas, que ampliaram a renda,
consequentemente a demanda por serviços e mercadorias.

 Nesse contexto, de forma complementar, as políticas de governo
como o Programa Mais Renda, também se mostraram
fundamentais. Ao longo dos últimos anos, foram entregues
milhares de fardamentos, kits de beleza e equipamentos de
alimentação, condicionados a capacitações gerenciais visando
transformar pequenos trabalhadores informais em
empreendedores.

 Em virtude da modernização da Junta Comercial do Maranhão -
JUCEMA e da adesão à REDESIM, o tempo médio para abertura
de novas empresas no estado reduziu de 90 dias para somente 06
horas.

O SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS FOI O QUE MAIS CRESCEU
NO MARANHÃO ENTRE 2014-2019 Segundo informações da JUCEMA, entre 2014 e 2019, o

número de empresas registradas que se enquadram no
setor de Comércio e Serviços anualmente cresceu na média
de 6,8%. Em 2019, o resultado registrado foi de +32.953
empresas registradas com inícios das atividades no ano,
crescimento de 37% em relação à 2014.

Fonte: IBGE. Projeção 2018, 2019 - IMESC/IBGE. 
¹ Administração Pública retirada do Cálculo
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0122) - Registro das Atividades Mercantis

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia

Problema: Elevada quantidade de empresas funcionando na informalidade

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 32.259.562,00      Atual: 39.991.540,91       Variação(%): 23,97

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Promover e garantir a prestação de serviço do registro público de empresas mercantis e atividades afins.

Público-Alvo: Empreendedores.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

32.259.562,00 39.991.540,91 35.045.994,47 35.037.077,07 35.036.592,07

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

2,00Unidade
desconcentrada 628.388,89unidade(1766) - Regionalização da

Junta Comercial do Estado do 1,00 0,65580.000,00 968.110,00(23201) - Junta Comercial
do Estado do Maranhão 3,08628.388,892,00
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instaladaMaranhão - JUCEMA

290.405,00Documento
protocolado 6.656.560,39unidade(4364) - Registro Mercantil 324.000,00 0,795.926.068,00 8.433.535,75(23201) - Junta Comercial

do Estado do Maranhão 1,146.647.642,990,90

0,00Medido pela
despesa 27.761.045,19unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,9125.753.494,00 30.589.895,16(23201) - Junta Comercial

do Estado do Maranhão 0,0027.761.045,190,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,45Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,11

O programa 2016-2019 de uma maneira geral foi muito satisfatório para a JUCEMA, através do objetivo do programa de promover e garantir a prestação de serviço do registro público de empresas mercantis e atividades

afins, bem como a participação do público alvo. Considerando o planejamento inicial para execução do programa, este mostrou-se suficiente para o cumprimento das metas, considerando o superávit financeiro dos anos

correntes. Quanto aos recursos utilizados, o orçamento inicial aprovado ao longo do PPA foi suficiente, apesar das dificuldades econômicas que assolou o nosso país e por consequência o nosso Estado, houve a

necessidade de adequação frente à escassez de recursos. A JUCEMA adotou medidas estratégicas dos ordenadores para alcance dos resultados esperados pelo programa. É importante mencionar que durante o

quadriênio, houve um incremento de 23,97 % no orçamento, sendo executados 87,60% dos recursos, o que reforça o bom desempenho obtido pelo Programa Registro Mercantil. Quanto aos produtos entregues, é plausível

falar que com a implantação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM no Maranhão, foi possível obter melhora na infraestrutura da JUCEMA, aquisição de

equipamentos, ampliação da equipe e outras ações realizadas para o desenvolvimento do órgão. Nesse sentindo, várias foram as ações realizadas e recursos utilizados para que a execução do nosso programa fosse de

forma eficiente para nosso público alvo. Entre eles podemos destacar: a) implantação de vários canais de atendimento ao cliente; digitalização do acervo da JUCEMA, este que é o processo de conversão dos documentos

físicos para o formato digital. Esse tipo de conversão garante mais facilidade no acesso, melhor distribuição dos documentos, redução de tempo no processo de busca, redução de custo, preservação do arquivo e uma

maior integração de informações entre funcionários e clientes; b) instalações de novas unidades descentralizadas da JUCEMA, este que tem como objetivo levar para mais perto dos empresários os serviços prestados;

adoção da assinatura e chancela eletrônica de documentos, este que substitui a máquina filigranadora, com objetivo de garantir mais segurança para os empresários e restrição no manuseio das assinaturas; e visitas

técnicas para otimizar funcionalidades da REDESIM nos municípios maranhenses. Os resultados alcançados e impactos gerados à população, foram compatíveis com os existentes no PPA, houve participação social dos

beneficiários (público alvo), através de palestras externas, treinamentos internos, capacitação empresarial e orientações sobre formalização dos processos. Entre os fatores favoráveis que impactaram de modo positivo o

ambiente dos negócios estão: desburocratização no processo de registro de empresas; “Programas como ‘Empresa Fácil’, ‘Mais Empresas’, ‘Mais Emprego’, ‘Mais Produção’ e ‘Mais IDH’ atuando como iniciativas

estratégicas para esse crescimento. Ademais, destacam-se: a) Descentralização dos serviços, contabilizando ao todo 33 estruturas de atendimento, distribuídas na capital e no interior do estado; Implantação do empresa

fácil nos 217 municípios; b) Redução do tempo de abertura de empresas para 6 horas; no que tange a abertura de empresas; c) informatização de 90% dos procedimentos; integração de todos os órgãos de registros de

empresas; digitalização de 100% do acervo, entre outros avanços. Esses avanços conquistados pela JUCEMA para o Registro Mercantil, gerou o 3º lugar no ranking nacional da Receita Federal. Dentre as ações e

implantações que mais impactaram para o público alvo, destacamos a JUCEMA 100% DIGITAL, onde o cliente faz todo o registro empresarial de forma totalmente eletrônico, ou seja, sem necessidade de deslocamento.

Além disso, gera mais segurança jurídica, comodidade ao cliente (que faz tudo online) e mais celeridade dos serviços, alteração e baixa de empresas, consequentemente, fomentando o desenvolvimento econômico,

geração de emprego e ampliação das oportunidades locais.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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 A manutenção dos investimentos públicos no período de 2015-
2019, próximo de R$ 1 bilhão por ano, foi relevante para manter
milhares de empregados nas reformas e construções de hospitais,
escolas e rodovias.

 Além disso, os investimentos foram acompanhados de gastos
operacionais que exigiram a contratação de profissionais. Por
exemplo, durante o período, contratou-se anualmente em
média, 6 mil professores e mais de 1 mil policiais.

 Os investimentos estruturantes do governo desencadearam
contratações no setor da construção civil, e as políticas para
distribuição da renda e combate à pobreza possibilitaram
melhores oportunidades à população mais vulnerável.

AS POLÍTICAS ANTICÍCLICAS MITIGARAM OS EFEITOS DA CRISE
SOB O DESEMPREGO E AINDA CONTRIBUÍRAM PARA O
AUMENTO DO RENDIMENTO DOS TRABALHADORES

Iniciativas do Cheque Minha Casa e do Calçadão de Imperatriz,
permitiram injetar aproximadamente R$ 50 milhões em
investimentos e gerar centenas de oportunidades de emprego na
construção civil e o comércio daquelas regiões beneficiadas.

Foram criados 1.178 postos de trabalho para pavimentação de vias
urbanas nos municípios de menor IDH através do Mutirão Rua Digna.

Fonte: IBGE. Projeção 2018, 2019 - IMESC/IBGE. 
¹ Administração Pública retirada do Cálculo
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0521) - Desenvolvimento da Economia Solidária

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária

Problema: Baixo fomento e desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 14.179.781,00      Atual: 34.443.151,50       Variação(%): 142,90

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Fomentar e desenvolver os empreendimentos econômicos solidários.

Público-Alvo: Empreendedores econômicos solidários.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

14.179.781,00 34.443.151,50 10.605.605,72 6.211.754,70 4.072.042,38

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

84,00Centros de
Economia 232.087,36unidade(3260) - Implantação de

Espaços Multifuncionais de 4,00 0,49904.751,00 346.663,00(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e 42,67170.603,5621,00

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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Solidária
ImplantadoEconomia SolidáriaEconomia Solidária

1.400,00Empreendiment
o Beneficiado 7.080.126,59unidade(4316) - Empreendimentos de

Economia Solidária 3.276,01 0,2211.782.438,00 24.689.860,23
(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

1,975.361.272,800,43

59,00grupo
beneficiado 3.293.391,77unidade

(4710) - Fomento para a
Organização e o
Desenvolvimento de Catadores,
em Grupos Atuantes com
Resíduos Sólidos

457,00 0,071.492.592,00 9.406.628,27
(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

1,79679.878,340,13

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

7,19Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 15,48

O Programa Desenvolvimento de Economia Solidária tem se consolidado como uma política pública que visa fomentar e desenvolver os empreendimentos econômicos solidários do estado do Maranhão. Cabe destacar que

o programa teve um suporte considerável de recursos oriundos de convênios federais com a antiga Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho. Cabe destacar que não foi possível obter a eficácia

desejada em todas as ações devido a dificuldades nos processos burocráticos com fornecedores e entidades executoras contratadas no cumprimento do prazo o que ocasionou solicitação de prorrogação da vigência. As

ações que compõe o referido programa estão contempladas e atendem às ações demandadas no Plano Estadual de Políticas Públicas de Economia Solidária do Maranhão. E no período de 2016 a 2019 importantes

resultados, produtos entregues e impactos foram alcançados, podemos destacar: • Implantação e estruturação de 1 (um) Centro Estadual de Referência da Economia Solidária - CRESOL que beneficia um número de 84

Empreendimentos de Economia Solidária – EES, contemplando 42 municípios. O CRESOL se configura como espaço referencial de formação, organização, articulação e comercialização da produção da economia solidária

que tem impactado significativamente na ampliação da visibilidade da produção da economia solidária, na geração de renda para os integrantes dos empreendimentos beneficiados e proporcionado população em geral a

possibilidade de um consumo mais sustentável. • Implantação e apoio a Circuitos Curtos de Comercialização Solidária que possibilitou a realização de várias feiras em diversas regiões do estado, consolidando - se numa

Rede de Feiras de Economia Solidária que tem impacto direto no desenvolvimento local, possibilitando a geração de renda dos pequenos grupos locais e uma maior conscientização e o acesso a alimentos de qualidade e

(sem uso de agrotóxicos) por parte dos consumidores. • Ampliação da capacidade de gestão dos Empreendimentos de Economia Solidária – EES, por meio do assessoramento direto, da realização de atividades de

formação, da elaboração de Diagnósticos e de Planos de Sustentabilidade junto a 159 EES em 50 municípios, que tem possibilitado impactos como uma maior capacidade organizativa (avanço institucional) com maior

número de empreendimentos formalizados, uma ampliação da consciência para a importância da do trabalho associado/coletivo e um avanço no processo produtivo com ampliação da produção e acesso aos mercados, em

especial aos mercados institucionais (PAA, PNAE e outros ) e consequentemente uma maior ampliação de renda para as famílias beneficiadas. • Instrumentalização da cadeia produtiva da pesca por meio do fornecimento

de equipamentos de pesca para 50 organizações/empreendimentos (associações, cooperativas, colônias) de pescadores/as beneficiando 39 municípios. Essa ação tem impactado na melhoria das condições de trabalho e

ampliação de renda para aproximadamente 700 famílias de pescadores/as em condição de vulnerabilidade social. • Ampliação do processo organizativo dos catadores de resíduos sólidos com o aumento do número de

associações e cooperativas regularizadas, através do acompanhamento permanente e a assessoria a 18 empreendimentos solidários de catadores/as em 15 municípios. Essa ação tem um impacto direto a um público

altamente vulnerável e invisibilizado socialmente, possibilitando aos mesmos um processo de empoderamento e emancipação além de melhores condições de vida através da ampliação da renda dessas famílias. • Criação

e garantia de funcionamento de instrumentos de controle de política pública de economia solidária como o Conselho Estadual de Economia Solidária (Lei 10581 de 19 de abril de 2017), que possibilitou a sociedade civil

organizada (empreendimentos e entidades de apoio) fazer o controle social da política pública de economia solidária e garantir assim um processo de transparência na sua execução. Apesar dos significativos avanços na

execução deste importante programa, muitos desafios ainda se apresentam na consolidação da política pública de economia solidária no Maranhão, como: avançar na estruturação dos Empreendimentos Econômicos

Solidários em especial as associações e cooperativas de catadores/as; ampliar a formalização; aumentar a produtividade e a escala da produção; a agregação de mais valor aos produtos; ampliar os canais de

comercialização avançando para o mercado virtual; criar melhores instrumentos para mensurar o impacto de renda na vida das famílias beneficiadas; buscar o aumento da renda e maior impacto na arrecadação fiscal do

estado do Maranhão.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0580) - Mais Qualificação para o Trabalho

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária

Problema: Baixa oferta de cursos para qualificação profissional para a população.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 72.836.835,00      Atual: 91.696.394,57       Variação(%): 25,89

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Expandir a oferta de cursos de qualificação profissional, promovendo a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho.

Público-Alvo: População na economicamente ativa na faixa etária de 18 a 35 anos

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

72.836.835,00 91.696.394,57 16.086.018,90 4.490.453,34 3.598.347,22

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

35.168,00Vaga ofertada 12.201.858,49Unidades(3237) - Expansão,
Estruturação e Melhoria de 32.281,00 0,0355.417.839,00 77.418.188,59(24101) - Secretaria de

Estado da Ciência, 36,812.291.804,461,09

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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Centros de Vocação
Tecnológica - CVTTecnologia e Inovação

4.261,00trabalhador
qualificado 3.467.775,41unidade(4708) - Qualificação

Profissional e Cidadania 53.203,00 0,1510.897.000,00 12.352.422,98
(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

0,551.812.263,880,08

2.276,00jovem
beneficiado 30.000,00unidade(4709) - Mais Aprendiz 12.313,00 0,00370.000,00 66.000,00

(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

0,000,000,18

0,00Pessoa
capacitada 0,00Unidades(4728) - Qualificação

Profissional e Tecnológica 1.500,00 0,005.000,00 5.000,00
(24101) - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

0,000,000,00

0,00Pessoa
capacitada 0,00unidade

(4785) - Qualificação
Profissional para Inclusão
Socioprodutiva

110,00 0,0060.000,00 60.000,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,000,000,00

0,00pessoa
qualificada 46.854,00unidade(4824) - Qualificação

Profissional para o Turismo 0,00 0,9980.000,00 47.551,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 0,0046.854,000,00

2.051,00pessoa
qualificada 78.808,00unidade(4824) - Qualificação

Profissional para o Turismo 1.530,00 0,79170.000,00 100.000,00(49101) - Secretaria de
Estado do Turismo 1,7078.808,001,34

0,00Profissional
qualificado 115.912,00Unidades(4829) - Qualificação

Profissional para o Trabalho 0,00 0,121.000.000,00 1.000.000,00

(17204) - INSTITUTO
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

0,00115.912,000,00

385,00Profissional
qualificado 144.811,00Unidades(4829) - Qualificação

Profissional para o Trabalho 512,00 0,224.836.996,00 647.232,00
(24206) - Instituto Estadual
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

3,36144.811,000,75

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,38Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 4,71

PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO ORGÃO: 51101 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA-SETRES. AÇÃO: 4708 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E

CIDADANIA. Esse Programa teve baixa eficácia e boa eficiência, no entanto as ações da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária (51101) especificamente a Ação 4708 Qualificação profissional e

Cidadania e 4709 Mais Aprendiz, não obtiveram nem eficácia e nem eficiência. Isso considerando o atingimento das metas e recursos. O fato ocorreu devido a extinção do convênio com o Ministério do Trabalho, onde a

ação de qualificação, passou a ser financiada somente com o orçamento estadual. O Planejamento do PPA foi com base no teto orçamentário disponibilizado para o órgão, em conformidade com as demandas do público

alvo beneficiários da politica de trabalho que buscam emprego formal ou informal. No entanto, o entrave consistiu na burocracia dos processos licitatórios, perdendo prazos de execução no ano vigente , ficando os contratos

para serem executados com o orçamento do ano subsequente . Mesmo assim, a ação de Qualificação Profissional e Cidadania é um dos eixos importantes na politica pública de emprego trabalho e renda, por assegurar

cursos de Formação Inicial e Continuada para trabalhadores (as) desempregados com maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho, promovendo a inclusão social e a inserção no mundo do trabalho, elevando a

produtividade do trabalhador. Foram desenvolvidos cursos que contribuíram com a aquisição de novos conhecimentos e favoreceu a formação intelectual, técnica e cidadã tais como:  240 cursos, nos setores de comercio,

serviços, construção civil, artesanato, agroindústria e agricultura contribuíram com a melhoria na qualidade na prestação dos serviços; e preparando mão de obra e as condições de competitividade no mercado de trabalho.

 94 municípios foram atendidos com cursos, desses, 30 municípios do Plano Mais IDH, 10 com os trabalhadores das agências dos SINES e 5 com os trabalhadores resgatados do trabalho análogo ao trabalho escravo,

ampliando as oportunidades de trabalho ou emprego melhorando a renda e a qualidade de vida dos trabalhadores (as) contemplados.  4.261 trabalhadores (as) foram capacitados ampliando as oportunidade de trabalho e

renda. Desses 114 foram na Central de Iniciação ao Trabalho (CIT)que é um espaço que oferece formação por meio de cursos , qualificação profissional, com exposições, ações sociais, pré-vestibular e valorização da

cultura. que é um espaço que oferece formação por meio de cursos que garantem autonomia financeira e de trabalho. PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO ORGÃO: 51101 SECRETARIA DE ESTADO

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA-SETRES. AÇÃO: 4709 MAIS APRENDIZ Visa assegurar o adolescente com absoluta prioridade o direito a aprendizagem profissional em cumprimento a Lei 10.097/2000, que

prevê que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular no serviços nacionais de aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento no mínimo, e quinze por cento, no

máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam formação profissional. E conforme a Instrução Normativa 146 de 2018 ficam obrigados a contratar aprendizes os estabelecimentos

que tenham PELO MENOS SETE EMPREGADOS contratados, nas funções que demandam formação profissional, nos termos do art. 10 do Decreto n° 5.598/2005, até o limite máximo de quinze por cento previsto no art.

429 da CLT. Apesar da ação Mais Aprendiz ter tido baixa eficácia e baixa eficiência considerando a não utilização de recursos orçamentários, é uma ação articulada em parceria com a Superintendência do trabalho e as

entidades do sistema S e as organização representativas da criança e do adolescente no Estado. E uma ação de responsabilidade social e um importante fator de promoção de cidadania, cujos resultados foram:  Fórum

Estadual de Aprendizagem Profissional do Maranhão- FEAP-MA estruturado e em pleno funcionamento;  2.276 adolescentes e jovens de 14 a 24 anos encaminhados por meio do SINE/SETRES para o empego, com

todos os direitos trabalhistas assegurados por meio da aprendizagem profissional  Formação técnico-profissional de adolescentes e jovens;  Adolescentes e jovens mais capacitados para as atuais exigências no

mercado de trabalho  3.500 Empresários orientados e sensibilizados por meio de audiências públicas sobre a Lei da Aprendizagem e conscientes da sua responsabilidade social;  Lei 10.259 de 16.06.2015 que instituiu o

Mais Empresas, assegura no artigo 22 a obrigatoriedade das empresas que se instalarem no Maranhão o cumprirem a Lei da Aprendizagem 10.097/2000 sob pena de perdas dos benefícios fiscais;  Estruturação do

Comitê formado pela SETRES, SECTI, e SEEJUV de fiscalização e monitoramento e cumprimento à Lei de Aprendizagem;

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0579) - Promoção do Trabalho Digno

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária

Problema: Alto índice de desemprego

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 17.814.226,00      Atual: 47.639.310,18       Variação(%): 167,42

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Propiciar de forma integrada o acesso da população economicamente ativa do Estado do Maranhão às iniciativas geradoras de trabalho e renda adequadas às exigências do mercado.

Público-Alvo: População economicamente ativa.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

17.814.226,00 47.639.310,18 27.052.072,73 14.395.060,85 10.193.493,85

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

293.821,11Trabalhador
assistido 18.265.133,38unidade(2481) - Intermediação de Mão

de Obra 282.014,77 0,344.339.974,00 24.349.163,18(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e 3,058.317.327,661,04
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Economia Solidária

218.455,00Trabalhador
habilitado 23.051,00unidade(2484) - Seguro Desemprego 61.098,00 0,05520.508,00 505.508,00

(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

78,4123.051,003,58

2.762,00
Micro
empreendedor
atendido

104.146,00unidade(4624) - Microcrédito Produtivo
Orientado 6.732,00 0,57353.744,00 183.588,00

(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

0,72104.146,000,41

4.838,00trabalho gerado 8.539.742,35unidade(4842) - Mutirão Rua Digna 6.405,00 0,366.400.000,00 16.401.051,00
(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

2,125.854.536,190,76

194,00emprego
gerado 120.000,00unidade(4843) - Mais Emprego 1.940,00 0,026.200.000,00 6.200.000,00

(51101) - Secretaria de
Estado do Trabalho e
Economia Solidária

6,4696.000,000,10

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,18Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 18,15

Esse programa apesar de ter apresentado alta eficiência e media eficácia teve resultados significativos na vida dos beneficiários, por serem suas ações eixos da politica de trabalho que democratiza o acesso ao serviço

público com impacto na geração de trabalho, emprego e renda por meio de ações diretas. Foram atendidos 466.579 trabalhadores no Estado, com capilaridade em 107 municípios, dos quais 14 municípios com Agências de

trabalho estruturadas e em 93 municípios com ações itinerantes atendendo ao trabalhador desempregado que busca o emprego formal e informal. Para acesso ao emprego formal constituiu-se um sistema de atendimento

que compreende desde o cadastro do trabalhador no Sistema Nacional do Emprego, orientação profissional, captando a vaga junto aos empregadores, diminuindo o tempo do desemprego. Assegura ao trabalhador

desempregado o acesso a CTPS e ao beneficio integrante da seguridade social, Seguro Desemprego, reduzindo o impacto ocasionado pela perda do emprego e proporcionando a reinserção desse trabalhador no mercado

de trabalho. Esse Programa encaminhou 46.331 trabalhadores (as) para o mercado de trabalho formal. Para contribuir com trabalhadores que buscam acessar o trabalho informal, como autônomo e por conta própria,

fomentou-se o desenvolvimento dos pequenos e microempreendedores com foco no desenvolvimento do potencial empreendedor, instituindo-se a politica de capacitação e educação financeira na gestão dos negócios no

ramo de comércio e serviços. Conheceram e puderam ter acesso ao crédito em parceria firmada com os bancos oficiais, superando dificuldades de comprovar as garantias reais para o empréstimo e a capacidade de

pagamento, diversificaram os itens vendidos ou serviços oferecidos. Destaca-se como um dos públicos beneficiários, as mulheres, do Programa Ela Pode, parceria do Estado com O Instituto Rede Mulher Empreendedora,

onde as mulheres foram impactadas no sentido de romper com o ciclo de dependência doméstica e despertaram para o desenvolvimento de alguma atividade profissional para que com autonomia financeira possam evitar a

situação de violência doméstica. Foram ainda trabalhadas a motivação e o aspecto emocional por meio da aplicação de ferramentas básicas de Coaching. Vale destaque dentro do programa, a ação Mutirão Rua Digna

mesmo não tendo atingido nesse período do PPA índice de eficácia alto, do total planejado de 6.405 pessoas para 4.838, foram trabalhos gerados. Entretanto, os fatores que levaram o não cumprimento da meta estão

relacionados aos gargalos na execução dos serviços pelas entidades parceiras, no tocante a prestação de contas, a burocracia. A falta de finalização de algumas obras está relacionada ao não cumprimento das vigências

dos prazos estourados. Para tal situação encontrou-se uma alternativa na formalização de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A Ação Mutirão Rua Digna oportunizou a geração de trabalho e renda a uma rede de

beneficiários, desde associações comunitárias, numa parceria público privado na gestão administrativa, executando serviços de pavimentação em vias públicas, com blocos intertravados e sextavados e pequenas obras e

serviços de infraestrutura, melhorou o saneamento básico, a mobilidade e proporcionou ainda trabalho aos moradores desempregados do bairro onde a rua estava sendo construída, bem como aos presidiários, que

atuaram na confecção dos bloquetes da região metropolitana, oportunizando capacitação da mão de obra, trabalho e renda, dignidade e cidadania. Foram beneficiadas 13.977 pessoas em 26 municípios, sendo 22

municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano e 4 na região metropolitana. Foram 4.838 trabalhos gerados, 122 projetos implantados. Esse Programa atende todo perfil de pessoas desempregadas, mas dar

uma atenção especial a quem tem maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho bem como pessoas com deficiência, jovens aprendizes e mulheres, tem uma grande demanda reprimida, considerando os recursos

escassos, ocasionado pelo não repasse de orçamento do convênio com o extinto Ministério do Trabalho, durante todo o período do PPA.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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 O governo buscou fomentar a cultura e o turismo do estado sob
diversas formas, as quais é possível citar: apoio a realização de
eventos em diversos municípios maranhenses; desenvolvimento
de espaços voltados para manifestações artísticas e culturais;
editais para contratação de artistas; e estruturação de roteiros e
calendários turísticos.

 Destaque para os grandes eventos realizados na capital
maranhense citados a seguir, que foram grande sucesso de
público e apresentaram números crescentes ano a ano.

 Em 2019, o Carnaval de Todos movimentou mais de 500 mil e
cerca de 300 grupos artísticos locais.

 Em 2019, o São João de Todos contou com mais de 1.300
apresentações de grupos artísticos locais, além de apresentações
de artistas nacionais. Foram 29 dias de apresentações com 98%
de aprovação do público, além de recorde na ocupação hoteleira
de 89% em São Luís.

 O Natal de Todos chamou a atenção pela beleza e pela
reprodução de videomapping projetado na fachada do Palácio
dos Leões. Em 2019, foram 194 apresentações durante 37 dias
para um público de 248 mil pessoas.

VALORIZAÇÃO DAS BELEZAS NATURAIS E DA CULTURA DO
MARANHÃO

Fonte: Observatório do Turismo do Maranhão (COOAM SETUR SLZ)

Devido ao aumento de parcerias com diversas
instituições e com estados vizinhos, à exemplo do Piauí,
Ceará e Tocantins, cada vez mais o Maranhão tem
ganhado notoriedade nacional e internacional nos
roteiros turísticos da Rota das Emoções, que abrange o
Complexo dos Lençóis Maranhenses, o Delta do
Parnaíba e Jericoacoara, bem como recém criada Rota
"Jalapada", que compreende a Chapada das Mesas e o
Jalapão. Em 2018, segundo o Jornal Estado de São Paulo,
o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, foi indicado
como o 4º melhor lugar do mundo para viajar.

51,40% 54,21% 55,90% 56,61%
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Taxa de Ocupação Hoteleira em São Luís (MA)

A taxa de ocupação hoteleira na capital vem crescendo
ano a ano. Obteve média de 54,53% de 2016 a 2019.

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: CULTURA E TURISMO
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0504) - Maranhão Patrimônio Cultural

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Problema: Degradação do Patrimônio Cultural Maranhense.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 23.080.000,00      Atual: 48.335.056,67       Variação(%): 109,42

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Preservar o patrimônio cultural do Estado do Maranhão.

Público-Alvo: Sociedade maranhense.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

23.080.000,00 48.335.056,67 25.029.750,56 21.921.433,93 18.345.998,11

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

88,00Bem cultural
restaurado 8.634.751,60unidade(2681) - Restauração e

Conservação de Bens Culturais 62,00 0,6013.862.000,00 12.109.209,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 2,367.270.714,651,42

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
179



Móveis e Imóveis

2,00
BEM
CULTURAL
RESTAURADO

4.999.999,01unidade

(2681) - RESTAURAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE BENS
CULTURAIS MÓVEIS E
IMÓVEIS

1,00 0,950,00 5.000.000,00
(14901) - Fundo de
Desenvolvimento da Cultura
Maranhense

2,104.760.135,762,00

28,00Pesquisa
realizada 17.249,00unidade

(4498) - Estudos e Pesquisas
Históricas, Arqueológicas,
Paleontológicas e Etnológicas

22,00 0,2090.000,00 84.563,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 6,2417.249,001,27

72,00Projeto
elaborado 10.346,00unidade

(4500) - Elaboração de Projetos
de Restauração e Conservação
de Bens Imóveis

66,00 0,09120.000,00 110.592,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 11,6610.346,001,09

56,00Projeto apoiado 2.801.378,36unidade(4644) - Dinamização e Apoio
ao Patrimônio Cultural 32,00 0,471.890.000,00 6.016.110,67(14101) - SECRETARIA DE

ESTADO DA CULTURA 3,762.800.243,361,75

51,00Espaço cultural
implantado. 8.566.026,59Unidades

(4705) - Implantação,
Dinamização e Modernização
de Espaços Cultuais

41,00 0,287.118.000,00 25.014.582,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 4,417.062.745,161,24

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,46Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 5,09

Constituído com o objetivo de realizar ações de preservação, restauração, conservação e modernização do patrimônio do Estado, sejam eles materiais ou imateriais. As Casas de Culturas, grandes centros de expressões

que salvaguardam acervos culturais e históricos do Estado, recebem o desafio de realizar as manutenções rotineiras para preservar os bens móveis, com higienização, manutenções preventivas e corretivas tanto em seus

acervos arqueológico, paleológico e etnológico, dentre outras peças presentes nos museus e casas de cultura do Estado, entre 2016 a 2019 alcançando cerca de 90 ações para esta finalidade. Projetos de restauração de

imóveis tombados e de objetos de artes de grande valor histórico e projetos de dinamização e implantação de espaços culturais foram executados para manutenção da difusão da cultura maranhense, para que sejam

reutilizados pelo público. O grande desafio a ser superado são os problemas da degradação do patrimônio histórico que permanece considerando os inúmeros casarões e espaços do Centro Histórico. Ao longo de 2016 a

2019, cinco novos espaços culturais de visitação foram abertos e modernizados, são eles: O museu do Forte de Santo Antônio, Museu da Imagem e do Som, Museu das Embarcações, Museu do Reggae e Museu de Artes

Visuais. Outras ações de realização de manutenções corretivas nas estruturas internas e externas de mais de sete casas: Escola de Música; CACEM e Prédio Solar dos Vasconcelos, Arquivo Público, Estúdio de Música,

Convento das Mercês, Museu do Reggae e Igreja do Desterro para melhor receber a população. Manutenção geral da Casa de Nhozinho, intervenção de cobertura, pinturas e reparos no prédio da Secretaria na Praça Dom

Pedro. Também foram entregues acervos de mais de 30 Faróis do Saberes, além de executados serviços de manutenção corretiva de 93 edificações da rede física dos faróis dos saberes em todo o Estado do Maranhão. O

quadro técnico da SECMA acompanha toda execução e supervisão destas ações, que vem alocado na Superintendência de Patrimônio Cultural, que em muitos momentos teve quantitativo insuficiente para necessidade do

programa. Os resultados vêm sendo satisfatórios em relação às metas propostas e as dificuldades enfrentadas na execução dos projetos, estes estão em consonância com os objetivos do programa. Dentro das dotações

orçamentárias propostas foram possíveis alcançar dados favoráveis, porém ainda é possível dar mais expressividade aos monumentos, museus, bibliotecas e casas de culturas para garantir a permanência da identidade

cultural e manutenção da memória coletiva, como reativação de casas que não estão em funcionamento assim como instaurações de mais Casas de Cultura em todo o Estado do Maranhão, que evidenciam a importância

histórica e cultural para a população maranhense e reflete muito mais o crescimento econômico e turístico do Maranhão.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0571) - Memória Republicana

Unidade Executora: Fundação da Memória Republicana Brasileira

Problema: Os acervos e registros de fatos da história republicana brasileira e maranhense necessitam de tratamentos específicos para a construção da memória do nosso povo. A precária e incipiente disseminação de
informações socioculturais e educativas relativas à memória republicana brasileira e histórica do Maranhão tem, dentre outras coisas, dificultado estudos e pesquisas de várias áreas do conhecimento e a preservação de um
importante patrimônio cultural.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 5.799.616,00      Atual: 6.862.699,32       Variação(%): 18,33

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Ampliar a disseminação de conhecimentos socioculturais e educativos relativos à memória republicana brasileira

Público-Alvo: Universidades, Escolas do Ensino Fundamental e Médio, Pesquisadores, Professores, Estudantes e Público em geral.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

5.799.616,00 6.862.699,32 6.041.374,73 6.020.407,96 6.020.407,96

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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13,00Pesquisa
realizada 48.634,00unidade(3150) - Estudos e Pesquisas

Socioculturais e Educacionais 38,00 0,39138.000,00 124.900,00
(14201) - Fundação da
Memória Republicana
Brasileira

0,8848.634,000,34

0,00Medido pela
despesa 5.943.055,73unidade(4450) - Gestão do Programa 4,00 0,915.385.616,00 6.540.506,32

(14201) - Fundação da
Memória Republicana
Brasileira

0,005.922.088,960,00

42,00Bem divulgado 4.490,00unidade
(4639) - Restauração,
Conservação e Aquisição de
Bens

76,00 0,06138.000,00 69.500,00
(14201) - Fundação da
Memória Republicana
Brasileira

8,554.490,000,55

713,00Pessoa
informada 45.195,00unidade(4640) - Desenvolvimento de

Práticas Educacionais 759,00 0,35138.000,00 127.793,00
(14201) - Fundação da
Memória Republicana
Brasileira

2,6645.195,000,94

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,61Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 4,03

Na avaliação da FMRB, destaca-se primeiramente as dificuldades encontradas, os resultados e impactos obtidos e a conclusão. Assim, com relação às dificuldades, são elas: 1 - O baixo valor para execução das atividades

e o processo licitatório, que muitas vezes não contempla todas as ações, haja visto que em alguns casos, há a necessidade de materiais muito específicos para os trabalhos de restauração e conservação de peças do

museu e, sendo assim, o orçamento sempre fica bem acima do valor disponibilizado pra esse processo; 2 - A necessidade de uma assessoria Jurídica e Comissão Setorial de Licitação para agilizar os procedimentos com

relação às licitações; 3 - A inexistência de recurso para a Diretoria de Projetos Sociais no Programa Memória Republicana, que apesar de constar no Decreto Nº 28.846, de 30 de janeiro de 2013, que trata da aprovação do

Regimento Interno da FMRB como as demais diretorias, existência do cargo e com atividades essenciais que beneficiam à comunidade do Desterro e o entorno. O Natal Solidário das Mercês é uma dessas atividades e em

2019, contou com a participação de mais de 300 pessoas, incluindo a comunidade local, visitantes, familiares de alunos das atividades construídas durante o ano e apresentadas no natal. Contou também com o apoio dos

parceiros que viabilizaram o jantar solidário, distribuição de cestas básicas e brindes. Resultados e impactos obtidos: A Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais (3150) teve aproximadamente 1.500

(mil e quinhentas) pessoas beneficiadas pelas ações da FMRB, através de mini cursos, oficinas, encontros e intercâmbio cultural/social e teve seu recurso utilizado conforme o seu planejamento. A Diretoria de

Desenvolvimento de Práticas Educacionais (4640) teve 700 pessoas informadas através de oficinas; seminários; mini cursos; palestras, dentre outros. Os principais foram: Curso Bombeiro Mirim; Meninada que aprende;

Oficina Canto Coral Infantil; Seminário Literário Padre Antônio Vieira; Oficina de Fotografia em Pinhole e o curso de Gestão e Empreendedorismo para Negócios Locais. Os recursos foram utilizados para a execução dessas

atividades. A Diretoria Técnica-Restauração, Conservação e Aquisição de Bens (4639) teve seu recurso remanejado, conforme justificativa abaixo. Justificativa: Tendo em vista a preocupação na preservação das obras

existente no Museu da FMRB, teve-se a necessidade de remanejamento do recurso para fazer a dedetização do espaço (forma de garantir a segurança do acervo nele salvaguardado e a saúde das pessoas) e o

pagamento de contas de energia atrasadas, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018. Diante do remanejamento, a Diretoria Técnica buscou trabalhar com parcerias e utilizou também materiais que

constavam ainda em estoque como forma de garantir mesmo que de forma mínima a execução de suas atividades. Mesmo com o remanejamento, a diretoria técnica registrou 8.624 pessoas em visita ao Museu da FMRB;

Bens divulgados em 4 eventos, como a Semana Nacional de Museus; Primavera de Museus; Sarau em Memória a Bandeira Tribuzi e o Curso de Restauração que resultou no restauro e exposição das peças; 124 peças

higienizadas; 137 peças restauradas; 10.191 documentos analisados e classificados; 13.692 documentos higienizados, feitos com material em estoque de 2018. Conclui-se, que apesar da complexidade do contexto, foram

atingidos bons resultados e com impacto direto na comunidade. A média de eficácia ficou em 0,61, o que mostra ainda a necessidade de melhoria entre o os objetivos planejados, a execução das ações, o acompanhamento

e o efeito para a comunidade. No que trata a eficácia, a média foi de 4,03 e que de acordo com a escala de valoração é muito eficiente. Assim, apesar das dificuldades encontradas, conseguiu-se obter resultados

excelentes, mostrando que os recursos foram bem aplicados e atingiram seus objetivos.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0131) - Produção e Difusão Cultural

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Problema: Fragilidade do mercado cultural maranhense.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 202.741.180,00      Atual: 225.726.649,36       Variação(%): 11,34

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Fortalecer o mercado cultural maranhense mediante a ampliação da produção, da difusão, do acesso aos bens culturais e do fomento às atividades artísticas.

Público-Alvo: sociedade

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

202.741.180,00 225.726.649,36 161.161.891,26 153.328.468,00 137.732.364,75

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

2.448,00Pessoa
capacitada 63.173,00unidade(4505) - Capacitação de

Artistas, Técnicos, Produtores e 2.090,00 0,48175.000,00 132.548,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 2,4663.173,001,17
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Empreendedores Culturais

440,00Evento cultural
realizado 188.308,21unidade(4646) - Fortalecimento dos

Equipamentos Culturais 354,00 0,411.649.700,00 419.700,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 3,03172.364,001,24

2,00Projeto apoiado 3.054.382,33unidade(4663) - Incentivo à Arte e a
Cultura 0,00 0,324.289.000,00 9.157.907,78

(14901) - Fundo de
Desenvolvimento da Cultura
Maranhense

0,002.913.382,330,00

38,00Projeto apoiado 3.585.054,52unidade(4706) - Fomento e Promoção à
Diversidade Cultural 37,00 0,781.960.000,00 4.292.000,00(14101) - SECRETARIA DE

ESTADO DA CULTURA 1,323.332.854,521,03

138,00Evento
realizado 69.797.883,60unidade

(4707) - Realização dos
Projetos de Grande Porte do
Estado

119,00 0,9670.550.000,00 71.952.129,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 1,2069.335.604,551,16

15,12Município
mapeado 2.009,00unidade

(4712) - Realização do
Mapeamento Cultural do
Estado

6,45 0,04458.830,00 50.000,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 58,362.009,002,34

246,00Projeto apoiado. 84.471.080,60unidade
(4713) - Apoio às
Manisfestações Artístico-
Culturais

260,00 0,55123.658.650,00 139.722.364,58(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 1,7177.509.080,600,95

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,13Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 9,73

O programa foi constituído com o objetivo de identificar as fragilidades do mercado cultural maranhense e fortalecê-lo mediante a ampliação da produção, da difusão, do acesso aos bens culturais e do fomento às atividades

artísticas. Mediante as ações desenvolvidas ao longo dos anos de 2016-2019 entre elas capacitações artísticas, acumulando mais de 200 mil beneficiários em mais de 2 mil ações em todo o Estado, interior e capital; apoio

às diversas expressões culturais do Estado, via editais e ações desenvolvidas pela SECMA e suas Casas de Culturas, os resultados superaram a meta planejada, gerando cada vez mais visibilidade e aprovação da

população. Nesse âmbito, foram realizadas parcerias com prefeituras para que as ações pudessem alcançar diversos municípios, assim como parcerias federais como MinC, ANCINE e FUNART no desenvolvimento de

demais projetos. Dentro dos recursos disponibilizados foi possível destacar, no calendário anual de eventos, projetos criados e patrocinados pela SECMA, como Pôr do Sol do Palácio, Quarta do Tambor, Quinta do Reggae,

Mais Viver Praia, Feirinha Beira Rio, entre outras ocupações, atraindo cada vez mais o público maranhense e turístico, e incentivando a diversidade cultural maranhense, os números foram ascendentes durante os anos,

chegando em 2019 a 172 apresentações de 195 grupos artísticos locais, em 80 dias. Os grandes eventos trouxeram maior expressividade, e o crescimento é tamanho que já é realidade consolidada na programação de

eventos do Estado, que gera grande expectativa ao público local e nacional, como o Carnaval, São João, Natal e Réveillon. Nesses aspectos houve necessidade de suplementação de recursos para estar cumprindo com o

objetivo de alavancar, ano após ano, trazendo inovações para gerar maior visibilidade ao Estado no cenário nacional, ampliando a movimentação da economia local com importantes índices de ocupação hoteleira e geração

de empregos temporários formais e informais. Para o Carnaval 2019, foram realizados 295 apresentações de 300 grupos artísticos locais e nacionais, de mais de 10 categorias entre elas de Escola de Samba, Bloco

Tradicional Bloco Organizado, Bloco Alternativo, Tambor de Crioula, Bloco Afro, Tribo de Índio, dentre outros, que foram responsáveis por um público de 500 mil pessoas em 5 dias de manifestação cultural carnavalesca. Já

no São João 2019 foram realizados dez arraiais, entre 2 oficiais e 8 arraiais apoiados, com 11 palcos e para apresentações de ruas que 406 grupos artísticos locais e nacionais, em diversas categorias como, bumba meu

boi, cordel, artes cênicas, danças regionais, grupos alternativos, forró pé de serra e tambor de crioula e shows, divididos em mais de 850 apresentações entre 29 dias de programação. As inovações foram destaque para as

festividades Natalinas, que desenvolveram movimento e ocupação para o centro histórico de São Luís, priorizando diversidade cultural local atingindo um público de 248 mil pessoas, em quatro palcos com apresentações

de 131 grupos artísticos locais e nacionais em 37 dias de programação; e com o réveillon, reuniu as manifestações culturais maranhenses bem como apresentação de artistas consagrados no cenário nacional, em 2019,

com 54 apresentações divididas durante quatro dias e contou com um público de mais 160 mil pessoas em três palcos principais. Entre 2016 até 2019 os números foram crescendo alcançando retornos cada vez mais

favoráveis. Os resultados tiveram números satisfatórios, embora existam percalços ao longo da execução das ações no que tange a expansão dos apoios e incentivos que alcancem maior número de municípios e

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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expressões culturais presente nos interiores do Estado. Devido às novas diretrizes determinadas pelo governo não foi possível evoluir com projeto de Mapeamento Cultural do Estado, que busca levantar e cadastrar o maior

número de manifestações culturais em todo o Estado do Maranhão.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0522) - Mais Turismo

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Problema: Baixa Atividade Turística no Estado em Detrimento de suas Potencialidades.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 9.048.990,00      Atual: 8.687.607,41       Variação(%): -3,99

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Estruturar o turismo de forma sustentável.

Público-Alvo: Turistas, empreendedores e comunidades com potencial turístico.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

9.048.990,00 8.687.607,41 7.107.153,60 6.658.290,83 3.667.721,78

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

62,00Evento
realizado 1.971.341,64unidade(2737) - Marketing e Promoção

do Destino Maranhão 53,00 0,892.120.000,00 2.223.410,41(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 1,321.971.341,641,17
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13,00Evento
Realizado 364.674,59unidade

(2737) - MARKETING E
PROMOÇÃO DO DESTINO
MARANHÃO

13,00 0,63700.000,00 493.000,00(49101) - SECRETARIA DE
ESTADO DO TURISMO 1,59310.807,591,00

0,00empreendiment
o instalado 0,00unidade(3251) - Fomento à Melhoria da

Infraestrutura Turística 4,00 0,000,00 40.000,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 0,000,000,00

0,00empreendiment
o instalado 0,00unidade(3251) - Fomento à Melhoria da

Infraestrutura Turística 0,00 0,0040.000,00 0,00(49101) - Secretaria de
Estado do Turismo 0,000,000,00

6,00Produto turístico
consolidado 2.762.566,00unidade

(4320) - Segmentação e
Formatação de Produtos
Turísticos

10,00 0,75154.990,00 3.510.316,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 0,802.648.571,230,60

0,00Produto turístico
consolidado 0,00unidade

(4320) - Segmentação e
Formatação de Produtos
Turísticos

0,00 0,0079.990,00 0,00(49101) - Secretaria de
Estado do Turismo 0,000,000,00

0,00Medido pela
despesa 1.467.894,73unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,790,00 1.495.901,36(14101) - SECRETARIA DE

ESTADO DA CULTURA 0,001.186.893,730,00

0,00Medido pela
despesa 273.976,64unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 1,005.091.010,00 273.979,64(49101) - Secretaria de

Estado do Turismo 0,00273.976,640,00

5,50Polo
estruturado 26.754,00unidade(4786) - Desenvolvimento de

Pólos Regionais de Turismo 2,14 0,31125.000,00 87.224,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 8,3726.754,002,57

5,00Polo
Estruturado 24.904,00unidade

(4786) - DESENVOLVIMENTO
DE POLOS REGIONAIS DE
TURISMO

5,00 1,0050.000,00 25.000,00(49101) - SECRETARIA DE
ESTADO DO TURISMO 1,0024.904,001,00

109,00grupo
estruturado 140.379,00unidade

(4820) - Fortalecimento da
Produção Associada ao
Turismo

118,00 0,45235.000,00 310.000,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 2,04140.379,000,92

896,00Grupo
Estruturado 31.499,00unidade

(4820) - FORTALECIMENTO
DA PRODUÇÃO ASSOCIADA
AO TURISMO

300,00 0,90100.000,00 35.000,00(49101) - SECRETARIA DE
ESTADO DO TURISMO 3,3231.499,002,99

1,00
montante de
negócio turístico
realizado

7.649,00unidade(4821) - Promoção à Atração de
Investimentos no Turismo 6,00 0,08109.000,00 97.000,00(14101) - SECRETARIA DE

ESTADO DA CULTURA 2,117.649,000,17

3,00Evento
Realizado 28.610,00unidade

(4821) - PROMOÇÃO À
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO
NO TURISMO

2,00 0,9534.000,00 30.000,00(49101) - SECRETARIA DE
ESTADO DO TURISMO 1,5728.610,001,50

15,00dado publicado 1.776,00unidade(4822) - Estudos e Pesquisas 21,00 0,06100.000,00 31.776,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 12,781.776,000,71

13,00Dado Publicado 0,00unidade(4822) - ESTUDOS E
PESQUISAS 10,00 0,0060.000,00 0,00(49101) - SECRETARIA DE

ESTADO DO TURISMO 0,000,001,30

8,00evento
realizado 2.495,00unidade(4823) - Turismo Sustentável e

Infância 14,00 0,1035.000,00 25.000,00(14101) - SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA 5,732.495,000,57

37,00Evento
Realizado 2.634,00unidade(4823) - TURISMO

SUSTENTÁVEL E INFÂNCIA 30,00 0,2615.000,00 10.000,00(49101) - SECRETARIA DE
ESTADO DO TURISMO 4,682.634,001,23

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,98Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,83

O Estado do Maranhão é detentor de uma rica e diversificada cultura, além de possuir uma grande e esplendorosa riqueza ambiental considerada única no mundo a exemplo dos Lençóis Maranhenses e as Chapadas das

Mesas entre outros. Com o intuito de desenvolver tanto a cultura como o turismo, embora sejam complementares, o Plano de Governo, para o quadriênio 2016-2019, priorizou ações comuns entre as pastas de modo a

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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viabilizar o crescimento dos dois segmentos. Assim, por meio do Decreto nº 31.602 de 8 de abril de 2016, foi instituída a junção das duas pastas da cultura e do turismo, como uma medida de política pública visando em

especial o desenvolvimento do Estado. O Decreto 34.694 de 11 de Março de 2019, desmembrou os dois segmentos embora houvesse interfaces entre eles, e assim as duas Secretarias passaram a exercer suas atividades

especificas, porém juntas executando ações que são comuns a exemplo: Carnaval, São João, Natal e Réveillon - eventos que atraem milhares de turistas para o Maranhão. Analisando o demonstrativo físico financeiro do

PPA 2016-2019, verificou-se que no triênio 2016/2018 não houve execução na Ação 3251- Fomento à Melhoria da Infraestrutura Turística isto se deu em função do baixo valor investido. Por ocasião dos desmembramento

das pastas; 2 ações: 3251 - Fomento à Melhoria da Infraestrutura Turística e a Ação 4320- Segmentação e Formatação de Produtos Turísticos foram excluídas do Planejamento da SETUR, por duplicidade de funções uma

vez que, haviam outras ações que poderiam substituí-las e alcançar os mesmos resultados. O Programa 0522-Mais Turismo na escala de valoração alcançou as seguintes médias: Eficácia = 1,29 e Eficiência: 4,41

demonstrando que os resultados foram alcançados plenamente, aconteceram percalços como orçamento baixo, equipe técnica reduzida, falta de equipamentos e de material de consumo entre outros. E considerando o rol

das atividades finalísticas, descritas no Planejamento Estratégico da SETUR, mesmo assim se conseguiu desenvolver todas suas atividades com competência e compromisso, com eficiência e eficácia, promovendo e

divulgando o destino Maranhão em Feiras Nacionais e Internacionais, Qualificando mão de Obra na capital e interior, Intercambiando o Artesanato Maranhense, Sensibilizando crianças e adolescentes para prevenção

contra os abusos sexuais, realizando Cadastros de Empresas, atendendo com eficiência nos CAT´S e desenvolvendo ações de estruturação nos 10 pólos regionais do Estado, alcançando seus objetivos e metas,

atendendo aos beneficiários da política e alavancando o turismo tanto na capital como no interior do Estado.
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 Nos últimos anos, é possível observar uma série de iniciativas
visando o equilíbrio entre a preservação do rico patrimônio
ambiental maranhense, o desenvolvimento das forças produtivas e
o fomento de espaços de lazer.

 Mediante investimento próximo a R$ 6,0 milhões o governo
viabilizou a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico
(ZEEMA) da área referente ao Bioma Amazônica, permitindo
benefícios para o planejamento estadual, a comunidade científica,
acadêmica e a iniciativa privada, ao disponibilizar informações
atualizadas relativas ao clima, relevo, vegetação e dados
socioeconômicos.

 Em janeiro de 2020, o Estado do Maranhão registrou 86 focos de
queimadas, de acordo com a Supervisão de Desmatamento e
Queimadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Naturais. É o menor registro desde 2002. Resultado fruto de
importante trabalho preventivo.

 Realização de diversos seminários e eventos visando a promoção
do debate científico e sensibilização da população quanto às
preocupações ambientais .

PROTEÇÃO AMBIENTAL E EQUILÍBRO ENTRE AS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NO ESTADO

Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

No período de 2016 a 2019 foram entregues 05 novos
parques ambientais no Estado, sendo eles em Codó, Balsas,
Bacabeira e São Luís (Itapiracó e Rangedor). Um
investimento total da ordem de R$ 50,1 milhões.

Desde 2017, o Programa Maranhão Verde vem
beneficiando famílias que desenvolvem ações de
conservação e recuperação dos recursos naturais em
importantes áreas de conservação definidas pelo governo.
Em troca, recebem do Governo do Estado do Maranhão um
auxílio financeiro. Assim, famílias de baixa renda são
beneficiadas e áreas estratégicas de preservação do estado
são protegidas.
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R$ 335.400

R$ 432.000
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Auxílio Financeiro concedido a famílias por 
meio do Programa Maranhão Verde
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0562) - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental

Unidade Executora: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Problema: Uso e ocupação do território avançando de forma desordenada, com ações e empreendimentos com baixo controle das condições ambientais, gerando conflito de uso dos recursos ambientais e impactando
negativamente a qualidade de vida.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 234.189.701,00      Atual: 325.953.614,30       Variação(%): 39,18

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Realizar a gestão territorial e o controle da operação de atividades e empreendimentos que, efetiva ou potencialmente, poluam ou causem impactos ambientais em prol da qualidade ambiental.

Público-Alvo: Sociedade maranhense.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

234.189.701,00 325.953.614,30 165.075.536,09 160.738.622,20 160.212.195,36

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

4,00Relatório
elaborado 33.503,57unidade(4262) - Gerenciamento

Costeiro e Marinho 4,00 0,8815.000,00 38.118,57(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e 1,1433.503,571,00
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Recursos Naturais

5.404,00Documento
expedido 4.303.154,69unidade(4263) - Gestão de Recursos

Hídricos 4.351,00 0,263.912.543,00 9.509.730,91
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

4,712.506.367,441,24

1.449,00Documento
expedido. 4.128.022,86unidade(4264) - Gestão dos Recursos

Florestais 2.527,00 0,319.201.615,00 13.300.125,46
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

1,854.128.022,860,57

7.209,00Documento
expedido 18.567,20unidade(4265) - Licenciamento

Ambiental 2.400,00 0,7824.000,00 23.833,00
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

3,8618.567,203,00

2.572,00Documento
expedido. 230.123,50unidade(4266) - Monitoramento

Ambiental 1.363,00 0,30363.000,00 757.457,98
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

6,21230.123,501,89

2.031,00Fiscalização
realizada 1.700.392,55unidade(4267) - Fiscalização Ambiental 2.494,00 0,572.185.000,00 2.985.990,60

(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

1,431.700.392,550,81

7.610,00Pessoa
capacitada 35.902,54unidade(4268) - Educação Ambiental 5.176,00 0,90135.000,00 39.732,99

(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

1,6335.902,541,47

2,25Instrumento
implantado. 87.989.644,52unidade(4269) - Gestão de Unidades de

Conservação 2,00 0,39148.857.736,00 223.572.952,42(20902) - Fundo Estadual de
Unidades de Conservação 2,8987.174.241,021,12

0,00Medido pela
despesa 55.003.078,16unidade(4450) - Gestão do Programa 2,00 0,9755.822.391,00 56.445.202,00

(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

0,0054.979.782,860,00

4,00Instrumento
elaborado 1.747.101,35unidade(4587) - Incentivo às Práticas

Ambientalmente Sustentáveis 7,00 0,011.559.000,00 4.523.605,07
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

39,9964.662,190,57

4.455,00Pessoa
capacitada 555.045,85unidade(4588) - Gestão Ambiental

Compartilhada 2.250,00 0,361.547.589,00 1.547.589,00(20901) - Fundo Especial do
Meio Ambiente 5,52555.045,851,98

13,00Ambiente
monitorado 9.321.524,30unidade

(4589) - Fortalecimento do
Sistema Estadual de Meio
Ambiente

4,00 0,7010.552.327,00 13.195.022,30(20901) - Fundo Especial do
Meio Ambiente 4,619.302.535,623,25

0,25
Zoneamento
ambiental
concluído

9.475,00unidade(4609) - Zoneamento Ambiental 1,00 0,6614.500,00 14.254,00
(20101) - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais

0,389.475,000,25

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,43Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 6,18

Com relação à sua concepção, o programa foi criado com o objetivo de realizar a gestão territorial e o controle da operação de atividades e empreendimentos que, efetiva ou potencialmente, poluam ou causem impactos

ambientais em prol da qualidade ambiental. O programa apresentou Média da Eficácia (B/A = C): 1,43 e Média da Eficiência (C/H): 6,18, que pela Escala de Valoração adotada para a Avaliação, foi considerado muito eficaz

e muito eficiente. Resultado que pode ser considerado como ponto positivo. Considerando que a maior parcela orçamentária do programa está vinculada a UG 200902 – Fundo Estadual de Unidades de Conservação –

FEUC, como consequência observa-se que não foi alcançada execução orçamentária na totalidade dos valores previstos, haja vista o dispêndio da receita decorrer de compensação ambiental de empreendimentos com

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, no entanto, as ações do programa foram ajustadas e executadas de acordo com os produtos propostos. As ações 4265, 4266, 4268, 4588 e 4589. As ações 4264, 4267, 4587 e

4609 não concluíram suas metas no último exercício com as seguintes justificativas: - Média eficiência nas ações de Gestão dos Recursos Florestais e Fiscalização Ambiental, devido a impossibilidade de viagens devido

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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aos decretos de suspensão de diárias. - A ação de Zoneamento Ambiental referia-se ao acompanhamento do ZEE, que passou a ficar sob a coordenação do IMESC, sendo extintas as comissões, CEZEE e Comitê

Cientifico, impossibilitando assim o andamento das ações e alcance da meta. - Na ação Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis dois dos instrumentos elaborados previstos estão em andamento, com previsão

de conclusão durante o PPA 2020-2023. Quanto à execução, os principais produtos entregues e estratégias adotadas na execução foram: - Incremento do número de analistas ambientais por meio de concursos público em

2016; - Instalação do Escritório Regional em Imperatriz; - Modernização de Data-Center com a aquisição 02 Servidores de Dados para ampliação de atendimento do SIGLA; - Aquisição de Central telefônica e acesso a

novos canais de comunicação para denúncia de ilícitos ambientais; - Incremento de Equipamentos firmados junto à Cooperação Técnica entre SEMA e Agência Nacional das Águas – ANA; - Reforma e estruturação do

Laboratório de Análises Ambientais – LAA, na APA do Itapiracó; - Entrega à população do Complexo Ambiental da APA do Itapiracó, em São Luís/MA; - Entrega à população do Parque Ambiental de Códo, na cidade de

Codó/MA; - Entrega à população do Parque Ambiental de Balsas, na cidade de Balsas/MA; - Entrega à população do Parque Ambiental de Bacabeira, na cidade de Bacabeira/MA; - Entrega à população do Parque

Ambiental do Rangedor, em São Luís/MA; - Implantação do Programa Maranhão Verde no Parque Estadual de Mirador, atendendo até 200 famílias, sendo beneficiadas com Bolsa Maranhão Verde bimestrais de R$ 300,00

(trezentos reais), para cumprimento de atividades de recuperação das nascentes do Rio Itapecuru em Mirador/MA. - Implantação do Programa Maranhão Verde no Parque Estadual do Bacanga, atendendo até 300 famílias,

sendo beneficiadas com Bolsa Maranhão Verde bimestrais de R$ 300,00 (trezentos reais), para cumprimento de atividades de recuperação das nascentes do Rio Bacanga e Reserva do Batatã em São LuísMA. -

Implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos; - Implementação da Política Estadual de Recursos Florestais, com audiências públicas em várias regiões do Estado para aprovação - Implantação do Sistema de

Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED, com vistas a celeridade dos processos administrativos e licenciamento ambiental; - Conclusão do Plano de Manejo da APA do Maracanã; Os principais resultados para

alcance do bom desempenho do programa foram: - Contrato de Repasse nº 780884/2012, firmado junto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente/FNMA/MMA, para implemento de ações voltadas à Gestão de Recursos

Hídricos e elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos; - Contrato de Repasse nº 765207/2011, firmado entre SEMA e o Ministério do Turismo/MMA, visando à construção do Portal de Entrada e do Centro de

Visitantes do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no município de Barreirinhas/MA; - Acordo de Cooperação Técnica/ACT, firmado entre SEMA e IBAMA, como instrumento de suporte às ações de fiscalização e

combate ao desmatamento por meio da Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental/TCFA, de 2012 até março de 2017; - Acordo de Cooperação Técnica/ACT, firmado entre SEMA e IBAMA referente ao Sistema Nacional

de Controle da Origem dos Produtos Florestais – Sinaflor; - Acordo de Cooperação Técnica/ACT, firmado entre SEMA e Agência Nacional das Águas – ANA, referente a operação da Sala de Situação Seccional da ANA,

para acompanhamento de eventos críticos e hidrológicos; - Pacto Nacional de Gestão das Águas – Progestão, firmado junto a Agência Nacional das Águas – ANA, por meio do alcance de metas na Gestão de Recursos

Hídricos; - Acordo de Cooperação Técnica/ACT, firmado junto a Agência Nacional das Águas – ANA por meio do Programa Nacional de Qualidade das Águas – QUALIÁGUA; - Acordo de Cooperação Técnica/ACT, firmado

junto a Agência Nacional das Águas – ANA, por meio do Programa Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas/PROCOMITÊ, para fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Munim e Rio Mearim; -

Acordo de Cooperação Técnica/ACT, por meio do Projeto GEF/Mar, firmado junto ao Fundo de Meio Ambiente/FUNBIO/MMA, para elaboração do Plano de Manejo do Parcel de Manuel Luís; - Estruturação do Serviço de

Dívida Ativa, permitindo a negociação e execução fiscal de Multas Ambientais à infratores ambientais; - Participação da Construção do Sistema jurisdicional de Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação

(REDD+) e de Pagamento por serviços ambientais (PSA), através da execução do projeto de “Valorização dos Ativos Ambientais do Estado do Maranhão”, com parceria do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia –

IPAM; - Participação da SEMA no acordo de cooperação Força Tarefa de Governadores para o Clima e Floresta (CGF), o qual o Estado do Maranhão é signatário. No tocante aos impactos gerados à população podemos

citar: - Queda nos ilícitos e infrações ambientais; - Promoção da educação e conscientização ambiental a toda população maranhense por meio de conferências, seminários, audiências públicas; - Participação ativa da

sociedade civil e empresarial por meio do CONSEMA, CONERH, Comitês de Bacias Hidrográficas, Conselhos Gestores e Consultivo de Unidades de Conservação, Câmara Estadual de Compensação Ambiental – CECA; -

Entrega de Parques Ambientais, como instrumento de gestão e conservação ambiental, proporcionando a interação homem e natureza com instrumentos de esporte e lazer.
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eixo 4 - ampliar a infraestrutura e logística
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 Mitigar os desafios de infraestrutura permite melhorar a
qualidade de vida das pessoas e propiciar um melhor
desenvolvimento da atividade produtiva. Nos últimos anos, o
governo do Maranhão buscou superar gargalos em logística,
habitação, urbanismo, dentre os quais se pode destacar:

 Adoção de iniciativas para implementação da Política Pública de
Desenvolvimento Urbano e Regional, que inclui diversas
atividades, entre elas: planejamento urbano; acessibilidade e
mobilidade urbana; moradia; entre outros. Nos últimos três anos
foram mais de 80 obras estruturantes realizadas, dentre
pavimentação asfáltica, pontes, praças públicas, quadras
poliesportivas e iluminação pública.

 Pavimentação de mais de 3,5 mil km. Somente em 2019, foram
mais de R$ 500 milhões investidos na construção de rodovias e
na manutenção de vias urbanas.

 Investimento de mais de R$ 70 milhões que foram revertidos em
quase 13 mil moradias, além de outras 1,3 mil habitações rurais
e mais de 4 mil títulos de propriedade entregues.

SUPERANDO OS DESAFIOS ESTRUTURAIS DO ESTADO

Fonte: Secretaria de Infraestrutura – SINFRA.

Historicamente, o Maranhão possui um dos piores déficits
habitacionais do país. Segundo a Fundação João Pinheiro –
MG, de 2010 a 2015 o déficit habitacional do Estado passou
de 27,3% para 20,00%. Diante dos investimentos realizados
no período, é esperada a continuidade da redução desse
indicador na próxima mensuração.

Mais de R$ 79 milhões investidos pelo Governo do Estado do
Maranhão de 2016 a 2019 na construção e recuperação de pontes.

Mais de R$ 378 milhões investidos pelo Governo do
Estado do Maranhão de 2016 a 2019 na construção e
recuperação prédios e logradouros públicos.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0137) - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Problema: Infraestrutura urbana dos municípios deficitária.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 600.034.704,00      Atual: 1.308.106.582,23       Variação(%): 118,01

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Dotar os Municípios de novos e melhores prédios e logradouros públicos, bem como pavimentar vias urbanas, visando proporcionar melhores condições de atendimento público e melhores condições de lazer à
população, buscando, também, eliminar barreiras arquitetônicas e urbanísticas para o público portador de deficiências.

Público-Alvo: População do Estado

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

600.034.704,00 1.308.106.582,23 1.143.141.237,60 1.022.111.877,21 772.133.395,02

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

3,00logradouro
construído / 887.500,00m²(1089) - CONSTRUÇÃO E

MELHORAMENTO DE 1,00 0,700,00 1.275.000,00(12208) - AGÊNCIA
EXECUTIVA 4,31887.500,003,00
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melhoradoLOGRADOUROS PÚBLICOS
METROPOLITANA DO
SUDOESTE DO
MARANHÃO

8.251,19
Logradouro
construído/melh
orado

12.246.486,57m²
(1089) - Construção e
Melhoramento de Logradouros
Públicos

5.431,00 0,5722.240.000,00 15.348.657,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 2,668.750.926,161,52

197.891,34
Prédio
construído/melh
orado

239.467.104,42m²
(1098) - Construção e
Melhoramento de Prédios
Públicos

156.482,90 0,70162.406.899,00 287.776.257,27(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 1,81201.371.027,151,26

0,00

Serviços
Fiscalizados e
Regulamentado
s

2.166.390,00Unidades
(2985) - Regulamentação,
Fiscalização e Controle dos
Serviços Publicos

0,00 0,130,00 11.742.201,52

(11901) - FUNDO
ESTADUAL DE
TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA -
FTMU

0,001.537.840,000,00

0,00

Serviços
Fiscalizados e
Regulamentado
s

3.147.261,34Unidades
(2985) - Regulamentação,
Fiscalização e Controle dos
Serviços Publicos

0,00 0,704.295.304,00 3.735.554,00
(53201) - Agência Estadual
de Transportes e Mobilidade
Urbana

0,002.604.470,270,00

0,00

Serviços
Fiscalizados e
Regulamentado
s

4.554.817,18Unidades
(2985) - Regulamentação,
Fiscalização e Controle dos
Serviços Publicos

0,00 0,920,00 4.573.364,00

(11210) - AGÊNCIA
ESTADUAL DE
MOBILIDADE URBANA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

0,004.214.240,680,00

0,00

Serviços
Fiscalizados e
Regulamentado
s

0,00Unidades
(2985) - Regulamentação,
Fiscalização e Controle dos
Serviços Publicos

0,00 0,009.342.108,00 4.644.490,00

(53901) - FUNDO
ESTADUAL DE
TRANSPORTES E
MOBILIDADE URBANA

0,000,000,00

0,00

Equipamento
turístico
restaurado ou
melhorado

0,00% de execução(3092) - Apoio à Infraestrutura
Turística 6.060,00 0,00120.000,00 0,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

9.563.425,25Via urbana
pavimentada 695.741.635,84m²(3227) - Mobilidade Urbana 5.469.875,65 0,81355.418.176,00 787.030.313,44(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 2,16635.884.865,291,75

29.088,00Via Urbana
Pavimentada 10.868.018,64m²(3227) - Mobilidade Urbana 16.338,00 0,878.951.300,00 11.228.945,00

(11210) - AGÊNCIA
ESTADUAL DE
MOBILIDADE URBANA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

2,059.771.264,751,78

5,00
VIA
REESTRUTUR
ADA

6.564.170,53unidade(3262) - REESTRUTURAÇÃO
DAS VIAS PÚBLICAS 5,00 0,200,00 7.019.575,00

(12207) - AGÊNCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA

5,001.403.759,241,00

7,00Via
Reestruturada 1.908.663,87unidade(3262) - REESTRUTURAÇÃO

DAS VIAS PÚBLICAS 13,00 0,07925.000,00 3.338.994,00(11211) - agência executiva
metropolitana 8,27217.381,370,54

0,00Medido pela
despesa 16.360.344,12unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,935.350.000,00 16.843.194,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 0,0015.711.656,510,00

4.662,85Prédio público
conservado 7.079.725,76m²(4494) - Conservação de

Prédios Públicos 1.516,35 0,872.250.000,00 8.059.067,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 3,546.994.268,523,08

634.125,08Logradouro
conservado 142.149.119,33m²(4625) - Conservação de

Logradouros Públicos 159.426,73 0,9128.535.917,00 145.490.970,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 4,36132.762.677,273,98

0,00Estudo e projeto
elaborado 0,00unidade(4761) - Estudo e Projeto de

Mobilidade Urbana 0,00 0,00200.000,00 0,00
(53201) - Agência Estadual
de Transportes e Mobilidade
Urbana

0,000,000,00

0,00Estudo e projeto
elaborado 0,00unidade(4761) - Estudo e Projeto de

Mobilidade Urbana 0,00 0,000,00 0,00

(11210) - AGÊNCIA
ESTADUAL DE
MOBILIDADE URBANA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

0,000,000,00
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Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

1,12Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 2,14

Analisando as metas físicas realizadas neste programa no período de 2016-2019 é possível observar que o executado está superior ao previsto na escala de valorização quanto a sua eficiência e eficácia, e acima do

planejado na maioria das ações desta secretaria, resultados obtidos através do planejamento estratégico e aplicação adequada dos recursos, o que contribuiu para o alcance da diretriz de governo, ressaltando o Programa

Mais Asfalto, na ação 3227- Mobilidade Urbana, que contribui para o desenvolvimento das cidades em todos os aspectos, através das obras que facilitam o acesso aos municípios, suprimindo as deficiências quanto a

infraestrutura, garantindo um ambiente salubre, melhorando a qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico e social com conforto e segurança. Destacando com eficácia maior que 3,0 no exercício de

2019 nas ações 4494 – Conservação de Prédios Públicos e 4625 – Conservação de Logradouros Públicos, que visam garantir o perfeito funcionamento das edificações e áreas públicas de uso da população, mantendo a

qualidade, salubridade e segurança destes locais. Ressalva-se as ações vinculadas a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB e a Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana – AGEM.

Os resultados alcançados pelo programa não foram potencializados por ações de programas de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas. Podemos citar como fatores de sucesso que mais contribuíram para o

alcance dos resultados do programa deve-se ao conjunto de ações e gestão dos recurso, destacando a obra executadas no programa no ano de 2016 a execução dos serviços de urbanização, manutenção e revitalização

da orla da Praia do Araçagi (1ºEtapa), Ponte sobre o Rio Calhau e Conclusão dos serviços de contenção em rocha na área lateral direita do Viva Raposa – No ano de 2017 a conclusão dos serviços de revitalização da orla

da Praia do Araçagi, em São José de Ribamar; de urbanização, manutenção e revitalização da Beira Rio, no município de Imperatriz e a urbanização, manutenção e revitalização da APA do Itapiracó, em São Luís – No ano

de 2018 a execução dos serviços de urbanização, manutenção e revitalização da Praça da Cultura, no município de Axixá, de construção do Mercado Municipal, no município de Senador La Roque e a construção e

urbanização da Praça da Bíblia, no município de Imperatriz; – E no ano 2019 a execução reforma do Centro de Convenções de Imperatriz; urbanização, manutenção e revitalização do Calçadão da rua do Comércio, em

Imperatriz; construção de uma Unidade de Internação de Cumprimento de Medidas Socioeducativas, no bairro São Cristóvão em São Luís (FUNAC - Nova Jerusalém). Na mobilidade urbana do período de 2016 a 2019

executamos mais de 10 milhões de metros quadrados em pavimentação de vias. O programa demostra através de seus resultados e ações, a eficiência e eficácia em proporcionara o lazer, a seguridade, a acessibilidade

com qualidade e respeito, levando dignidade a sua população.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0586) - Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Executora: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Problema: Ausência de Política Pública Estadual de Desenvolvimento Urbano e Regional e alto déficit de infraestrutura e equipamentos urbanos, compatíveis e integrados à realidade territorial.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 59.270.893,00      Atual: 275.427.865,45       Variação(%): 364,69

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Suprir o Estado e Municípios com políticas de desenvolvimento Urbano e Regional, apoiar na elaboração dos planos e projetos setoriais de saneamento básico, urbanização e regularização fundiária e ofertar
capacitação técnica e execução de obras.

Público-Alvo: Estado e todos os Municípios

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

59.270.893,00 275.427.865,45 120.446.352,62 77.264.522,76 67.193.187,24

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

2,91Planos
Elaborados 12.169.727,94Unidades(3230) - Elaboração do Plano

Diretor de Drenagem da Bacia 3,00 0,619.444.663,00 12.195.119,70(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e 1,607.407.709,990,97
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do Mearim e do Bacanga e
Implementação das Ações
Estruturais e não Estruturais

Desenvolvimento Urbano

8,00OBRA
EXECUTADA 5.827.606,36Percentual

(3264) - DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTUTRA E
URBANIZAÇÃO DA RMGSL

8,00 0,330,00 7.229.295,00
(12207) - AGÊNCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA

3,012.401.605,131,00

11,00Obra Executada 4.764.434,98Percentual
(3264) - DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTUTRA E
URBANIZAÇÃO DA RMGSL

10,00 0,501.250.000,00 5.510.732,00(11211) - agência executiva
metropolitana 2,222.729.044,191,10

0,00Medido pela
despesa 848.502,99unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,961.066.098,00 876.490,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,00841.272,990,00

3.490,00
Títulos aptos
para o registro
imobiliário.

7.301.333,31Unidades(4744) - Regularização
Fundiária 9.500,00 0,992.781.712,00 7.339.517,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,377.297.430,330,37

1,00

TÍTULOS
APTOS PARA
O REGISTRO
IMOBILIÁRIO

451.978,04unidade(4744) - REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA 1,00 0,380,00 587.469,00(11211) - agência executiva

metropolitana 2,61224.989,021,00

50,43Obra executada 75.300.033,84Unidades(4746) - Infraestrutura e
Equipamentos Urbanos 234,00 0,2341.042.600,00 187.816.455,75

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,9244.060.375,650,22

0,00Projeto
Elaborado 0,00unidade

(4750) - Integração das Bacias
dos Rios Parnaíba e Itapecuru
e Revitalização do Rio
Itapecuru

1,00 0,00306.000,00 5.000,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

0,00Obra executada 0,00Unidades(4751) - Saneamento Basico
Rural 16,00 0,00470.000,00 70.000,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

10,63Obra executada 13.782.735,16Unidades(4752) - Saneamento Básico
Urbano 497,00 0,232.779.820,00 53.787.787,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,0912.302.095,460,02

0,00Projeto
executado 0,00Unidades

(4816) - Apoio a Estruturação
de Consórcios Públicos
Intermunicipais

0,00 0,00100.000,00 0,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

0,00Obra concluída 0,00unidade

(4846) - Gerenciamento e
Implantacao de Equipamentos
de aproveitamento de Residuo
Solido.

2,00 0,0030.000,00 10.000,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,42Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,98

O Programa de Desenvolvimento Urbano foi concebido e desenvolvido em função das diversas demandas urbanas e regionais, tendo em vista a grande extensão territorial do Estado do Maranhão, e grande fragilidade

técnica e econômica. Este programa abrange diversas áreas relacionadas ao desenvolvimento urbano, entre elas: saneamento básico, pavimentação e implantação de equipamentos urbanos, tais como, construção de

praças. Embora o programa tenha apresentado consistência entre os atributos qualitativos e quantitativos, pois possuem a capacidade de contribuir para a solução do problema identificado quando de sua concepção,

verificou-se a necessidade de sua continuidade no PPA 2020-2023 frente a grandes demandas, ainda, reprimidas. O resultado alcançado pelo Programa, apresentou-se abaixo do esperando de acordo com a metodologia

utilizada para sua avaliação ou seja: 0,98 em termos da execução físico-financeira (princípio da eficiência) e 0,42 em avaliação do produto (meta física). Analisando a execução do Programa no intervalo 2016 - 2019, em

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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2016, alguns resultados não foram totalmente satisfatórios em virtude de alguns entraves, como por exemplo, o atraso nos cronogramas de algumas obras e outras questões técnicas e jurídicas. Esta situação perpassou os

demais anos acrescida, também, da ausência de disponibilidade de recursos para investimento para a execução de obras, principalmente, as voltadas para o saneamento básico. Ressalva-se ainda, que por ocasião da

revisão do PPA (Lei nº 10719 de 22/11/2017- Exercício 2018) foi excluída deste programa a Ação 4744 – Regularização Fundiária. Outra questão que também trouxe um impacto negativo, em 2019, para o Programa foi a

expectativa frustrada de celebração de convênios com o Governo Federal de um montante de recursos da ordem de R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais). Contudo isto, ressalva-se, alguns fatores de

sucesso para o desenvolvimento do programa: a disponibilidade de infraestrutura, logística, materiais com qualidade e quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades, além de contar com equipe técnica

qualificada. Como resultado do programa podemos destacar obras e serviços que entregues farão uma grande diferença nos seus locais de implantação, como por exemplo, a perfuração e manutenção de poço tubular no

município de Buriticupu; a Construção de 456 conjuntos de fossas/sumidouros no residencial Nova Miritiua, em São José de Ribamar; execução das obras de construção do Centro de Iniciação ao Trabalho – CIT, no Bairro

Fé em Deus; reforma do mercado público do bairro da Macaúba; inicio das obras de reforma das praças do Viva Cidade Operária, Monte Castelo e COHATRAC, no Município de São Luís. Por meio de ação executada pela

AGEM foram realizadas obras de estruturação e implantação de praças, como as da Praça da Amendoeira no Jardim América; Praça do Bom Jesus; Praça Marta Vieira no Bequimão; Praça do Mururu; Praça do Quebra

Pote, Praça Vitoria da Conquista no Coqueiro; Praça Marechal London no Outeiro da Cruz; e a Reforma da Feira da Vicente Fialho.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0531) - Logística e Transportes

Unidade Executora: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Problema: Infraestrutura de transportes deficitária.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 2.356.546.064,00      Atual: 3.078.009.712,15       Variação(%): 30,62

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Ampliar, restaurar, conservar e modernizar a infraestrutura de transporte multimodal para melhorar o fluxo de transportes de carga e passageiros.

Público-Alvo: Usuários dos transportes de passageiros e cargas.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

2.356.546.064,00 3.078.009.712,15 1.793.154.148,29 1.671.358.862,06 1.454.550.434,87

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

3.794,82Aeródromo
construído/melh 5.682.384,43% de execução(1752) - Construção e Melhoria

de Aeródromos 1.134,57 0,074.025.841,00 10.765.117,23(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 48,54741.705,513,34
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orado

1.438,24
Ponte
construída/melh
orada

83.929.074,45% de execução(1754) - Construção e
Melhoramento de Pontes 1.629,09 0,6688.232.727,00 118.299.998,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 1,3477.794.428,220,88

0,00

Cais
Construído,
Ampliado,
Restaurado e/o
instalado

0,00m
(1758) - Construção,
Ampliação, Restauração e
Instalação de Cais

8,00 0,0020.000,00 0,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

0,00

Cais
Construído,
Ampliado,
Restaurado e/o
Instalado

0,00unidade
(1758) - CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO
E INSTALAÇÃO DE CAIS

1,00 0,00100.000,00 2,00(11211) - agência executiva
metropolitana 0,000,000,00

0,00Ponte
conservada 0,00m(2705) - Conservação de

Pontes 44,07 0,00420.000,00 0,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

1,25Rodovia
restaurada 361.718,88% de execução(3014) - Restauração de

Rodovias 17,02 1,007.230.000,00 361.719,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 0,07361.718,880,07

1.853,54
Estrada vicinal
implantada/mel
horada

71.838.973,22% de execução
(3015) - Implantação e
Melhoramento de Estradas
Vicinais

49,98 0,844.835.000,00 85.080.308,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 44,2671.288.973,2237,09

1.551,67

Rodovia
implantada,
melhorada e
pavimentada

988.475.709,65% de execução
(3093) - Implantação,
Melhoramento e Pavimentação
de Rodovias

2.066,36 0,531.406.586.304,00 1.747.959.472,50(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 1,41930.774.165,140,75

1,96
Avenida
Metropolitana
implantada

22.734.713,04% de execução(3095) - Implantação da
Avenida Metropolitana 29,69 0,07261.140.000,00 161.604.617,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 0,9311.425.876,190,07

1.713,44
Dique/barragem
construída/melh
orada

6.700.321,47% de execução
(3096) - Construção e
Melhoramento de Diques e
Barragens

276,00 0,7421.020.000,00 6.700.323,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 8,394.955.847,966,21

0,00Hidrovia
concluída 0,00% de execução(3097) - Implantação e

Melhoramento de Hidrovias 2,97 0,00670.000,00 0,00(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

0,00Obra Concluída 394.866,88null

(3261) - Reestruturação da
Avenida dos
Holandeses/Binário
Holandeses-Litorânea

0,00 0,01112.898.499,00 36.948.206,00
(53201) - Agência Estadual
de Transportes e Mobilidade
Urbana

0,00276.126,180,00

1,00avenida
reestruturada 46.140.165,88unidade

(3261) - Reestruturação da
Avenida dos
Holandeses/Binário
Holandeses-Litorânea

20,00 0,13281.314.000,00 309.487.371,00

(11210) - AGÊNCIA
ESTADUAL DE
MOBILIDADE URBANA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

0,3841.009.824,180,05

0,00Medido pela
despesa 37.428.961,84unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,7419.765.292,00 39.357.188,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 0,0029.054.965,830,00

0,00
Dique ou
barragem
conservada

0,00unidade(4495) - Conservação de
Diques e Barragens 754,79 0,00820.000,00 0,00(53101) - Secretaria de

Estado da Infraestrutura 0,000,000,00

1.315,39Rodovia
conservada 529.467.258,55unidade(4736) - Conservação e

Manutenção de Rodovias 444,41 0,90147.468.401,00 561.445.390,42(53101) - Secretaria de
Estado da Infraestrutura 3,30503.675.230,752,96
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Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

3,43Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 7,24

Analisando as metas físicas realizadas neste programa no período de 2016-2019 é possível observar que o executado em algumas ações esteve além do previsto, garantindo um resultado acima do esperado, este obtido

através do planejamento estratégico efetivado por esta secretaria, o que contribuiu para o alcance da diretriz de governo, ressaltando o Programa Mais Asfalto, na ação 3093 - Implantação, Melhoramento e Pavimentação

de Rodovias, que contribui para redução do tempo das viagens e aumento das condições de conforto e segurança de operador e usuários, escoamento da produção; facilitação do acesso das populações locais aos

serviços sociais instalados em polos microrregionais de maior porte e na ação 4736 – Conservação e Manutenção de Rodovias, que reestabelece as condições humanas de tráfego e segurança em trechos rodoviários ou

interrompidos por situações imprevisíveis. Proporcionando o desenvolvimento socioeconômico das cidades, aumentando a acessibilidade dos municípios e a melhoria das condições de escoamento dos produtos locais.

Destaque para as ações com maior eficácia no exercício de 2019 sendo estas a 1752 - Construção e Melhoria de Aeródromos; 3015 - Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais; 3096 - Construção e Melhoramento

de Diques e Barragens, e 4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias. Ressalva-se as ações vinculadas a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB e a Agência Estadual de Transporte e

Mobilidade Urbana – AGEM.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0588) - Minha Casa Meu Maranhão

Unidade Executora: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Problema: O Maranhão possui um dos piores deficits habitacionais do pais, chegando a 483 mil moradias, sendo 289 mil no campo e 194 mil na cidade, conforme PNAD/IBGE 2010. É o Estado com o maior índice de casa
de palha e taipa, e de casa sem esgotamento sanitário e coleta de lixo. Acarretando de sobremaneira problemas na área da saúde.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 74.391.457,00      Atual: 152.454.788,41       Variação(%): 104,94

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Melhoria da qualidade de vida e redução do déficit habitacional.

Público-Alvo: População do Estado

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

74.391.457,00 152.454.788,41 95.797.119,39 77.467.143,90 72.709.158,25

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

1.351,00Unidade
Habitacional 54.129.682,94Unidades(3235) - Habitação Rural 2.225,00 0,6327.987.000,00 68.035.575,00(12101) - Secretaria de

Estado das Cidades e 0,9742.706.786,430,61
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adequadaDesenvolvimento Urbano

12.698,00
Unidade
Habitacional
adequada

34.066.990,43Unidades(3236) - Habitação Urbana 966,00 0,3943.100.487,00 75.557.148,41
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

33,3929.745.998,7113,14

0,00Medido pela
Despesa 439.851,64unidade(4450) - Gestao do Programa 0,00 0,56873.470,00 790.196,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,00439.851,640,00

4.415,00
Titulos aptos
para o registro
imobiliario

7.160.594,38unidade(4744) - Regularizacao
Fundiaria 9.169,00 0,572.430.500,00 8.071.869,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,854.574.507,120,48

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

4,74Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 11,74

O problema identificado e o objetivo do Programa continuam atuais, pois o Maranhão continua a ser um dos Estados com pior déficit habitacional do país. No que tange ao público alvo, acredita-se que ele poderia ser

melhor caracterizado e delimitado, pois “população do Estado” acaba tornando o público alvo muito amplo, podendo ser melhor caracterizado por famílias de baixa renda da zona urbana e rural. Quanto a implantação, o

Programa, por meio da Secretaria Adjunta de Habitação, possui autonomia gerencial específica. Considerando a escala de valoração adotada pela metodologia de apuração da performance do programa observamos que o

desempenho físico (alcance de metas físicas – 4,74) foi eficaz e o desempenho financeiro foi muito eficiente (11,74). O orçamento aprovado inicialmente mostrou-se insuficiente e houve necessidade de suplementação no

decorrer de sua execução ao longo do período de 2016-2019. O orçamento final executado, entretanto, não foi suficiente para o cumprimento das metas apontadas, a exemplo das ações 3235 e 4744. Destaca-se, inclusive,

que a ação 4744 – Regularização Fundiária foi incorporada ao Programa 588, em 2018, por ocasião da revisão do PPA (Lei nº 10.719 de 22/11/2017). O Programa contou com parcerias institucionais na sua implementação.

O Programa faz parte dos projetos estratégicos do governo como o Mais IDH e o Cheque Minha Casa. Quanto aos resultados houve a participação social dos beneficiários do programa durante a sua execução. Os

resultados alcançados se deram basicamente em face de uma equipe estruturada e dedicada, a gestão permanente dos contratos e convênios e a parceria entre as demais secretarias adjuntas. Embora tenha havido

eficiência e eficácia, os resultados alcançados pelo Programa estão em desacordo com o Planejamento estratégico formulado, uma vez que a meta não foi cumprida em sua totalidade .Os principais fatores que levaram a

isso foram o difícil acesso as comunidades, contratação dos serviços por valores inferiores aos praticados no mercado e a baixa capacidade financeira operacional. As metas físicas entregues ao público não foram

suficientes para o alcance dos objetivos do programa devido ao elevado déficit habitacional do estado. Porem o resultado do programa contribuiu acima do esperado, pois deu acesso a população a moradias dignas,

contribuindo para o alcance da diretriz habitacional do governo. Traduzindo os resultados em números, durante esse período 9381 famílias foram beneficiadas com o Programa Cheque Minha Casa; 4415 títulos foram

entregues pela Regularização Fundiária; 12698 unidades habitacionais adequadas foram entregues e 1351 unidades habitacionais foram construídas na zona rural.

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0120) - PORTO - Porta Facilitadora de Negócios

Unidade Executora: Empresa Maranhense de Administração Portuária

Problema: Expansão, ampliação e modernização do Porto

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 317.099.658,00      Atual: 317.099.658,00       Variação(%): 0,00

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Expandir o volume de negócios mediante a ampliação e modernização da infraestrutura portuária.

Público-Alvo: Exportadores e importadores.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

317.099.658,00 317.099.658,00 0,00 0,00 0,00

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

23.483,07Área portuária
ampliada 0,00m²(1688) - Ampliação e

Modernização do Porto 58.089,76 0,00277.246.325,00 277.246.325,00(23203) - Empresa
Maranhense de 0,000,000,40

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
206



Administração Portuária

52,81Diretoria
aparelhada 0,00unidade(4166) - Aparelhamento

Portuário 157,04 0,0039.853.333,00 39.853.333,00
(23203) - Empresa
Maranhense de
Administração Portuária

0,000,000,34

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,37Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 0,00

Primeiramente, é importante ponderar que o programa não apresenta execução orçamentária, em virtude de o mesmo compor somente o orçamento de Investimento. Isso se justifica, pois a EMAP trata-se de uma empresa

pública independente e sua execução é registrada em sistema próprio. O programa atende uma diretriz definida pelo governo estadual, voltada a dinamização da economia e fortalecimento do sistema de produção e

abastecimento, bem como do desenvolvimento regional, aproveitando as oportunidades e potencialidades locais. Além disso, responde ainda ao indicador de resultado definido para facilitar a mensuração do desempenho

no exercício avaliado. Os resultados alcançados refletem alguns empecilhos enfrentados durante a execução do programa. Apesar da meta lançada no sistema não estar compatível com a meta planejada pelo Porto do

Itaqui e, a despeito de problemas operacionais como a ausência de agilidade de alguns fornecedores; atraso nos laudos de terceiros necessários para o andamento dos processos, atrasos nas obras devido capacidade de

execução do contratado, problema com rescisões de contratos, e pontualmente questões judiciais, como a da obra de requalificação estrutural dos berços, já sanada e em execução em 2020, foram alcançados importantes

resultados e realizadas significativas entregas. Na execução do PPA 2016-2019 foram investidos R$ 89.224.438,76 (oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e seis

centavos) no programa “Porta Facilitadora de Negócios”, sendo R$ 20.649.608,70 (vinte milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oito reais e setenta centavos) para a ação de aparelhamento portuário e R$

68.574.830,06 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e seis centavos) para a ação de ampliação e modernização portuária, destacando-se os seguintes projetos: • Terminal de

Ponta da Espera – de relevância regional para o transporte aquaviário, o terminal de Ponta da Espera tem sido alvo de diversas melhorias. Em 2016 a EMAP entregou a comunidade uma nova área de vivência totalmente

equipada com novos banheiros, fraldário, lanchonete, hall de espera e sinalização de vias. Também foi construída nova portaria de acesso e unidade de segurança pública para abrigar as operações da Policia Militar,

reforçando a segurança dessa que é bastante sensível por onde transita grande número de pessoas, veículos e mercadorias. Foi ainda instalada nova cobertura do prédio da Receita Estadual, que controla a circulação de

mercadorias no Terminal. • Novo Terminal do Cujupe - Localizado no município de Alcântara, o Terminal de Cujupe é a porta de entrada para o continente e baixada maranhense. De grande importância para o transporte da

região, esse terminal passou por uma transformação, sendo erguida uma nova estrutura multimodal com o dobro da área, integrando o transporte aquaviário e rodoviário. A obra possibilitou reordenamento do fluxo de

veículos e passageiros, a implementação de um sistema de reuso de água de chuva, novas passarelas, instalação de uma ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, nova cobertura metálica, construção de novos

banheiros, fraldário, guaritas de segurança, área administrativa, alojamento, praça de alimentação, salas comerciais, espaço para atendimento ao turista, unidade do PROCON, estacionamento, pavimentação de vias de

acesso, dentre outras importantes funcionalidades, todas observando critérios de acessibilidade. Parte fundamental do trabalho que vem sendo realizado no terminal do Cujupe é a relação com a comunidade de entorno, já

que essa estrutura tem grande impacto para atividade econômica local. Várias famílias geram renda por meio da venda de alimentos e produtos artesanais no terminal de Cujupe. Consciente de sua responsabilidade social,

a EMAP incluiu no projeto do novo terminal de Cujupe a construção de 52 (cinquenta e quatro) boxes ocupados por vendedores cadastrados na Associação dos Agricultores Familiares, Pescadores Artesanais e

Vendedores do Porto Cujupe – AVTEC. Além do espaço de comercialização a EMAP investiu também na compra de equipamentos na assistência técnica e capacitação desses microempreendedores, garantindo segurança

alimentar e atendimento de qualidade aos passageiro que utilizam o terminal. • Cais de São José de Ribamar – essa estrutura localizada na cidade de São José de Ribamar encontrava-se abandonado, servindo de ponto de

encontro de marginais. Totalmente transformado, este cais tornou-se importante ponto turístico atraindo visitantes e estimulou atividades de pesca artesanal, o que contribuiu para o desenvolvimento econômico local. Além

da revitalização estrutural, foi implantada academia da terceira idade, área de lazer, unidade de segurança, banheiros e quiosques. • Acesso rodoviário ao Terminal da Vale Cobre e Moega Ferroviária do TEGRAM – essa

obra possibilitou a melhoria do trecho já existente e construção de novo ramal, visando facilitar o acesso de veículos, equipamentos e pessoas aos terminais de cobre e grãos, prevendo ainda a expansão do TEGRAM. •

Sistema de Combate a Incêndio - Considerado um hub de combustíveis e sendo o segundo maior brasileiro na movimentação de graneis líquidos, o Itaqui não contava com um sistema eficaz de combate a incêndio. Essa

falha foi detectada no início de 2015 e imediatamente foi traçado um plano com ações de curto e médio prazo para sanar esta deficiência. Já em fevereiro de 2015 foi criada a primeira brigada de incêndio do porto,
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revisados planos de prevenção e combate a emergências e celebrada parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do MA, o que possibilitou a instalação da Primeira Companhia de Bombeiros na área primária do porto. A

unidade conta com instalação predial e alojamento, área administrativa e equipamentos de segurança. Os profissionais a serviço desse posto têm à disposição um carro ABT (Auto Bomba Tanque) com capacidade para 5

mil litros de água e uma ambulância (unidade de resgate). A unidade está preparada para atuar no combate a incêndios, resgate e salvatagem de pessoas. Além disso dispõe de cinco bombeiros militares em escala de 24

horas. O moderno sistema de combate a incêndio instalado contempla toda a área de cais, desde o berço 100 até o 108, e conta com alarmes, hidrantes, canhões de água, bombas de alta capacidade dentre outros

equipamentos de última geração, operados a distância via controle remoto. • Infraestrutura para Controle de Acesso ao Porto - Este investimento visou a modernização da estrutura de acesso ao Porto do Itaqui e

redimensionamento do pátio de regulação de carretas, onde é feita a triagem e pesagem de veículos destinados a carga e descarrega de granéis. Essa importante obra possibilitou também a adequação das áreas de

acesso ao porto às normas e exigências fixadas pela ANTAQ – Agência Nacional de Transporte Aquaviário. O projeto previu a construção de guaritas, cancelas, readequação e pavimentação de vias, inversão de fluxo e

todo o cabeamento necessário à instalação de catracas, sistema de comunicação e monitoramento. • Novos Pátios de Armazenagem (G e H) para contêineres e carga geral – com 20.250 meros quadrados e capacidade

estática para 1.341 teus, 360 tomadas para contêineres reefers e resistência de dez toneladas por metro quadrado, este pátio possibilitou a ampliação da capacidade de operação de carga geral e contêineres e a retomada

da linha regular de navios de contêineres no Porto do Itaqui. • Sistema de Iluminação da Área primária – a área primária de um porto compreende sua linha de cais. Considerado o coração das operações esse ambiente

funciona 24 horas e necessita de constantes investimentos em infraestrutura. A obra de implantação de um novo sistema de iluminação incluiu a instalação de postes em concreto armado e estruturas auxiliares em vibra de

vidro, de modo a evitar a ação da maresia, garantindo maior vida útil ao sistema. Também foram substituídos todos os refletores de vapor metálico (2.000W) por refletores LED (1000W) reduzindo pela metade o consumo e

ampliando a intensidade luminosa. Essa medida está alinhada com os princípios de gestão sustentável praticados pela EMAP. • Novo Centro de Controle Operacional – o controle operacional no Porto do Itaqui era feito até

2017 de maneira manual e apresentava muitas deficiências, tornando-o incompatível com a relevância do porto público maranhense. Integrado à infraestrutura de tecnologia da informação e equipado com mais de duzentas

câmeras de alta definição e monitores modernos, o novo CCO conta com acesso por biometria e um sistema de monitoramento que permite acompanhar as operações de todos os terminais sob gestão da EMAP em tempo

real por meio de painel digital (videowall), portarias e balanças automatizadas, rádios digitais em estações fixas e móveis, ampliando a área de cobertura e garantindo a segurança das operações. • Berço 108 - essa nova

estrutura inaugurada em 2018, possibilitou o aumento da movimentação de granéis líquidos em cerca de 40% (3,5 milhões de toneladas), ampliando a capacidade do porto para atender à crescente demanda e

consolidando o Itaqui como hub de combustíveis. • Sala Segura – Segurança da Informação – visando dotar a EMAP de mecanismos adequados de proteção de dados, estrutura para acomodação de equipamentos de TI e

sistema de backup, foi construindo uma sala segura nos padrões exigidos pela Receita Federal, com sistema de combate a incêndio e ar condicionado de precisão. • Nova Rampa Sul – reconstrução da rampa de acesso

sul, localizada na área primária do porto e utilizada principalmente por rebocadores e praticagem, atores fundamentais para o funcionamento regular das operações portuárias. Os projetos descritos foram realizados com o

objetivo de desenvolver a infraestrutura portuária do Estado do Maranhão para gerar valor a toda a sociedade e sua área de influência. Reitera-se, ainda, que são efetuadas, anualmente, pesquisas de satisfação dos

clientes, tanto para usuários dos terminais externos, quanto para os usuários da infraestrutura portuária, com vistas às melhorias continuas na qualidade dos serviços prestados. Tomando por base apenas a atual

metodologia de medição, não é possível aferir as metas físicas adequadamente, uma vez que utilizam como unidade de medida metros quadrados e muitos investimentos realizados não podem ser mensurados dessa

forma. Para o PPA 2020-2024, esse problema metodológico foi corrigido. Não foi possível também efetuar a avaliação da relação entre as metas física e financeira do programa, em razão do órgão não estar integrado ao

SIAFEM, o que impede o lançamento das informações financeiras no sistema de acompanhamento e planejamento e a realização da avaliação quanto à eficiência do órgão. A despeito disso, como amplamente

demonstrado, a execução do programa no exercício avaliado atende as diretrizes definidas nas orientações estratégicas de governo e os seus resultados contribuem efetivamente para o alcance do objetivo proposto e

solução do problema enfrentado.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0587) - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estado do Maranhão

Unidade Executora: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Problema: As Regiões Metropolitanas maranhenses não são efetivas e não conseguem planejar, gerenciar ou executar as funções públicas de interesse comum aos municípios.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 4.497.100,00      Atual: 17.767.796,00       Variação(%): 295,09

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Implantar os instrumentos de governança interfederativa, planos setoriais, projetos estratégicos e obras para a efetividade e o desenvolvimento das regiões metropolitanas.

Público-Alvo: População das regiões metropolitanas.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

4.497.100,00 17.767.796,00 12.400.870,57 6.868.825,44 5.759.905,14

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

0,00Obra concluída 0,00Percentual(3231) - Implantação de
Equipamentos de 1,00 0,00258.000,00 0,00(12101) - Secretaria de

Estado das Cidades e 0,000,000,00
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Aproveitamento de Resíduo
Sólido de Interesse
Metropolitano

Desenvolvimento Urbano

0,00Obra Concluída 0,00Percentual

(3231) - IMPLANTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE
APROVEITAMENTO DE
RESÍDUO SÓLIDO DE
INTERESSE
METROPOLITANO

1,00 0,00100.000,00 2,00(11211) - agência executiva
metropolitana 0,000,000,00

2,00

região
metropolitana
efetiva e
funcionando

199.951,00unidade

(3232) - IMPLANTAÇÃO DE
ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA
INTERFEDERATIVA DAS
REGIÕES METROPOLITANAS
DO MARANHÃO

1,00 0,670,00 300.000,00

(12208) - AGÊNCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA DO
SUDOESTE DO
MARANHÃO

3,00199.951,002,00

0,00

REGIÃO
METROPOLITA
NA EFETIVA E
FUNCIONAND
O

41.532,50unidade

(3232) - IMPLANTAÇÃO DE
ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA
INTERFEDERATIVA

0,00 0,240,00 150.000,00
(12207) - AGÊNCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA

0,0036.044,500,00

1,00

Região
metropolitana
efetiva e
funcionando.

7.047.198,91Unidades

(3232) - Implantação de
Estrutura de Governança
Interfederativa das Regiões
Metropolitanas do Maranhão

8,00 0,392.434.034,00 11.093.126,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,324.323.615,550,12

0,00

Região
Metropolitana
Efetiva e
Funcionando

592.741,64unidade

(3232) - Implantação de
Estrutura de Governança
Interfederativa das Regiões
Metropolitanas do maranhão

0,00 0,99300.000,00 599.235,00

(11212) - AGENCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA DO
SUDOESTE
MARANHENSE

0,00592.741,640,00

1,00

Região
Metropolitana
Efetiva e
Funcionando.

207.352,68unidade

(3232) - Implantação de
Estrutura de Governança
Interfederativa das Regiões
Metropolitanas do Maranhão

2,00 0,05250.000,00 451.355,00(11211) - agência executiva
metropolitana 10,5721.352,680,50

0,00Obra concluída 0,00Percentual

(3233) - Implantação e
Requalificação de Espaços
Públicos de Interesse
Metropolitano

1,00 0,00260.000,00 0,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

0,00Obra concluída 0,00Percentual
(3234) - Sistema de Interligação
Marítima e Rodoviário entre a
Ilha do Maranhão e Icatu

0,00 0,00100.000,00 0,00
(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,000,000,00

2,00
PLANO E
PROJETO
ELABORADO

567.819,75unidade
(3263) - ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DE PLANOS E
PROJETOS

2,00 0,810,00 568.000,00
(12207) - AGÊNCIA
EXECUTIVA
METROPOLITANA

1,23461.423,941,00

6,00Plano e Projeto
Elaborado 830.789,08unidade

(3263) - ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DE PLANOS E
PROJETOS

4,00 0,02150.000,00 974.920,00(11211) - agência executiva
metropolitana 78,0418.736,561,50

0,00Medido pela
despesa 9.598,40unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,2885.066,00 34.175,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,009.598,400,00

3,00Obra Concluída. 2.903.886,61Percentual(4743) - Revitalização da Área
Central de São Luis - MA 12,00 0,34560.000,00 3.596.983,00

(12101) - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano

0,751.205.361,170,25
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Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,45Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 7,83

O programa foi desenvolvido tendo como objetivo implantar os instrumentos de governança interfederativa, planos setoriais, projetos estratégicos e obras para a efetividade e o desenvolvimento das regiões metropolitanas.

Na escala de valoração adotada pela metodologia de avaliação, observa-se o alcance de um excelente resultado quanto a eficiência geral do Programa (7,8), embora não tenha sido eficaz quanto as metas quantitativas

programadas, vez que o resultado alcançado foi de 0,45. Alguns fatores contribuíram para esse resultado, e dentre estes as ações 3231 (AGEM e SECID), 3232 (AGEM) , 3233 (SECID) e 3234 (SECID). Ressalva-se que ao

longo do período de 2016 a 2019 parte dessas ações estiveram sob a responsabilidade de diferentes U.O (unidades orçamentárias). Quanto ao planejamento inicial motivado pela identificação do problema do Programa “As

Regiões Metropolitanas maranhenses não são efetivas e não conseguem planejar, gerenciar ou executar as funções públicas de interesse comum aos municípios”, entre 2015 e 2019, a SECID avançou nas ações de

criação e estruturação da governança interfederativa da Grande São Luís e da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense, com a revisão da legislação e aprovação da LCE nº174 /2015 , criação dos Colegiados

Metropolitanos (2016), das Agências Executivas Metropolitanas (2017), a realização das Conferências Metropolitanas e a eleição dos Conselhos Participativos da Grande São Luís e do Sudoeste Maranhense (2017), além

da contratação e início da elaboração do PDDI da Grande São Luís (2018). Em 2019 houve a necessidade de aporte de recursos orçamentários para finalizar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da

Região Metropolitana da Grande São Luís. Os recursos liberados foram suficientes apenas para a elaboração e apresentação da versão preliminar do Diagnóstico do PDDI da Grande São Luís em audiência pública

realizada em agosto de 2019, mas não possibilitaram a finalização do trabalho, nem a sua aprovação final. Os recursos orçamentários inicialmente aprovados para o Programa, por se mostrarem insuficientes, ao longo

desses quatro anos de execução necessitou de ajustes por meio de créditos adicionais. Dentre os principais produtos e resultados alcançados pelo Programa destaca-se: Em 2019, por meio da Agência Executiva

Metropolitana do Sudoeste Maranhense, referente a saneamento básico urbano, foi planejado a construção de 10 (dez) poços Artesianos e destes foram executados apenas 3 (três): Perfuração de poço na área da escola

Amaral Rapouso, situado a rua dos Angelins s/n, no Bairro Park Imperial na cidade de Imperatriz – MA; perfuração de poço no povoado Cumarú na cidade de Senador La Roque-MA e perfuração de poço no bairro Vila

Macedo na cidade de Imperatriz - MA. Ação 3232 - O componente da estrutura de governança em elaboração no exercício de 2019 foi o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana da Grande São

Luís - PDDI, para o qual foram desenvolvidas as seguintes atividades/projetos: Realização do workshop Diálogos Metropolitanos: Mobilidade, para discussão do Eixo Mobilidade do PDDI da Grande São Luís; Realização de

Audiência Pública de apresentação do Diagnóstico Sociodemográfico, Econômico e Territorial da Região Metropolitana da Grande São Luís; Constituição de um Banco de Dados Geoespacial da Região Metropolitana da

Grande São Luís, com informações sociais, ambientais, econômicas e políticas, para subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas da região metropolitana ; Consolidação do Diagnóstico Sociodemográfico, Econômico

e Territorial da Região Metropolitana da Grande São Luís ; Elaboração da Minuta de Lei do Sistema de Informações Metropolitanas do Maranhão (SIM-MA), que reunirá dados estatísticos, cartográficos, ambientais,

socioeconômicos, culturais e outros relevantes para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum nas regiões metropolitanas do Estado; implementação de projetos de requalificação

urbana e infraestrutura na Região Metropolitana de São Luís; execução de serviços de apoio e desenvolvimento institucional; contratação de instituição brasileira regimental de desenvolvimento institucional para apoio e

consecução do programa Cheque Minha Casa; contratação de entidade para apoio e elaboração de diagnóstico sociodemográfico ,econômico e territorial para subsidiar do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da

região metropolitana da grande São Luís. Ação 3263 - Elaboração e Execução de Planos e Projetos. Estava planejado a execução de dois planos que foram feitos e entregues, quais sejam o Plano de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos (PGIRS) e o Plano de Acessibilidade. O PGIRS já foi encaminhado ao Gabinete do Governador para que seja aprovado e enviado à Assembleia Legislativa para ser transformado em Lei.Esta ação foi

desenvolvida pela Agência Metropolitana - AGEM. Ação 3281 - Revitalização da Área Central da Região Metropolitana do Estado do Maranhão. Nesta ação, o Programa avançou, durante o ano de 2019, em ações

estruturantes de médio e longo prazos, como os Projetos Adote um Casarão, operacionalizado sem investimentos diretos de recursos próprios em 2019, e Habitar no Centro, cujas primeiras contratações foram iniciadas e

encontram-se em curso de execução (desapropriações de casarões históricos sem uso; manutenção de prédios de programa de habitação de servidores no Centro; e elaboração de projetos executivos de reabilitação de

casarões. Ação 4743 - Elaboração e aprovação da Lei nº10.997 de 29 de março de 2019, que institui o Programa Estadual “Habitar no Centro” com o objetivo de articular as políticas de habitação e de revitalização de sítios

históricos com a finalidade de promover o uso habitacional de imóveis localizados em áreas de interesse de preservação do patrimônio cultural edificado, em especial, o Centro Histórico de São Luís; Contratação de

empresa especializada para elaboração de 06 (seis) projetos executivos para reabilitação de imóveis localizados no Centro Histórico de São Luís para habitação de servidores públicos, estudantes e trabalhadores do

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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Centro; Lançamento do Programa NOSSO CENTRO, através do Decreto nº 34.959, de 26 de junho de 2019, que tem por objetivo tornar o Centro da cidade de São Luís referência em inovação e desenvolvimento

sustentável, bem como preservar o seu valor histórico e cultural; Instituição do Grupo Gestor do Programa Nosso Centro, através da publicação da Portaria nº 177, de 01 de agosto de 2019, designando seus membros e

funções; Contratação de empresa especializada para construção de obra de requalificação do edifício Governador Archer localizado na Av. Magalhães de Almeida, beneficiando 10 famílias residentes; Cadastro e

negociação com 19 famílias residentes na Rua da Estrela, nº 585, para implantação do Polo Tecnológico da Rua da Estrela; Instituição do Comitê de Segurança do Nosso Centro, em articulação com a Secretaria de Estado

da Segurança Pública, as Polícias Militar e Civil, o Ministério Público Estadual, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de São Luís; Elaboração do Plano de Segurança do Centro Histórico (2019-2022), com a

realização de 03 audiências em parceria com o comitê de Segurança do Nosso Centro; Contratação de empresa de engenharia para serviços de manutenção predial corretiva e preventiva nas edificações do Programa

Habitar no Centro beneficiando diretamente 48 famílias; Desapropriação de imóvel localizado na Praça João Lisboa e Desapropriação de imóvel Centro Caixeiral, no Município de São Luís.

Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019
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 O período 2016 a 2019 foi marcado por grande esforço do Governo
do Estado no sentido de solucionar graves problemas relativos ao
abastecimento de água, bem como coleta e tratamento de esgotos,
que há décadas necessitavam de investimentos significativos em
termos de implantação, ampliação e melhorias dos sistemas
operacionais. Ao todo investiu-se em torno de R$ 468,5 milhões.

 Foi concluída a 1ª etapa da Estação de Tratamento (ETE) do
Vinhais, com capacidade de tratamento de 700 litros por segundo.
Quando concluída a 2ª etapa, a capacidade saltará para 1.200 litros
por segundo. Essa estação atende 40 bairros, beneficiando cerca de
350 mil moradores.

 A obra da ETE do Vinhais, somada aos investimentos em demais
sistemas de tratamento que estão em execução, permitirá ampliar
ainda mais a cobertura de tratamento de esgoto do município de
São Luís, que em 2015 era somente de 14% com base no Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério do
Desenvolvimento Regional. O reflexo dessas medidas permitirá a
melhoria das condições de balneabilidade das praias, preservação
do meio ambiente e qualidade de vida à população.

OBRAS ESTRUTURANTES NA ESTRUTURA DE SANEAMENTO E
ABASTECIMENTO ESTADUAL

Fonte: CAEMA

Dentro os municípios de menor IDH, 20 deles foram contemplados com
obras de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água,
além da instalação de 919 kits sanitários.

Destaque para a conclusão da melhoria da adutora do
sistema de abastecimento de água do Italuís que
proporcionou um incremento de 30% no fornecimento
de água, beneficiando 600 mil pessoas de 159 bairros de
São Luís.

Através do Programa Água para Todos mais de 530 mil
maranhenses foram atendidos em 57 municípios
diferentes, mediante serviços como: perfuração de
poços, construção de reservatórios e ampliação da rede
distribuidora e ligações domiciliares.

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO – TEMA: SANEAMENTO

¹ Valor ainda não publicado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Regional/Secretaria Nacional de Saneamento, estando sujeito a alterações.

14% 16%
22% 25% 27%

0%

20%

40%

60%

80%
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2015 2016 2017 2018 2019
(¹Preliminar)

Índice de cobertura do tratamento de esgoto de São Luís (MA)
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

(0552) - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Unidade Executora: Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Problema: Baixa Cobertura do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

Dotação Orçamentária (R$ 1,00)  Inicial: 1.193.524.479,00      Atual: 1.660.452.735,06       Variação(%): 39,12

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Objetivo: Ampliar a cobertura do abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Público-Alvo: Usuários das áreas urbanas dos municípios operados pela Caema.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

1.193.524.479,00 1.660.452.735,06 899.609.850,92 702.210.437,06 672.084.934,25

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
Orçamentária Ação

Produto Unid. Medida Planejado (A) Eficácia (B/A) = C Dot Inicial (D) Dot Atual (E) Emp (F) Liquidado (G) (G/E) = H Eficiência (C/H)

Físico Financeiro

Executado (B)

6.2. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2016-2019

3.1. Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência) e Avaliação do Produto (Meta Física)

5,00Sistema
Ampliado 1.524.615,97unidade(1068) - Ampliação e Melhoria

de Sistemas de Abastecimento 89,05 0,0311.062.000,00 30.062.000,00(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 1,86908.370,320,06
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de Água

75,00Sistema
Ampliado 4.460.720,55unidade

(1068) - Ampliação e Melhoria
de Sistemas de Abastecimento
de Água

75,00 0,0814.471.000,00 30.314.051,76
(61101) - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar

12,332.459.463,271,00

53,00Sistema
ampliado 157.624.298,88unidade

(1068) - Ampliação e Melhoria
de Sistemas de Abastecimento
de Água

355,00 0,20363.366.079,00 507.869.846,42
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,76100.404.084,450,15

1,00Sistema
ampliado 130.370.345,11unidade

(1069) - Ampliação e Melhoria
de Sistemas de Esgoto
Sanitário

32,00 0,36219.918.607,00 262.667.907,23
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,0994.566.476,330,03

0,00Sistema
implantado 0,00unidade

(1705) - Implantação de
Sistemas de Abastecimento de
Água

4,00 0,0017.549.960,00 299.960,00
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,000,000,00

800,00Sistema
implantado 27.229.206,10unidade(1706) - Implantação de

Sistemas de Esgoto Sanitário 7.251,00 0,1469.878.013,00 107.200.318,31
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,7815.125.011,850,11

71,00

Poços
artesianos
perfurados e
captação
superficial
ampliada

34.338.662,82unidade

(3086) - Elaboração e
Implantação de Programas para
Perfuração de Poços e
Captação Superficial

316,00 0,3757.516.067,00 76.439.852,00
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,6128.352.463,300,22

106,00Comunidade
beneficiada 62.661.092,45unidade

(3245) - Construção de Sistema
Simplificado de Abastecimento
de Água

441,00 0,3321.927.319,00 72.650.360,34(15112) - Gerência de
Inclusão Socioprodutiva 0,7224.107.922,950,24

0,00
Unidade
residencial
beneficiada

0,00unidade(3246) - Implantação de Kit
Sanitario 0,00 0,00200.000,00 0,00(15112) - Gerência de

Inclusão Socioprodutiva 0,000,000,00

1.744.640,89Domicílio
atendido 352.448.275,87unidade(4160) - Produção, Tratamento

e Distribuição de Água Potável 1.744.641,00 0,82268.478.406,00 399.044.600,00
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

1,22327.401.944,651,00

419.653,00domicilio
atendido 29.720.339,21unidade

(4200) - Coleta, Tratamento e
Destino Final de Esgoto
Sanitário

419.653,00 0,7119.545.008,00 34.328.026,00
(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

1,4024.448.989,601,00

0,00Medido pela
despesa 99.232.293,96unidade(4450) - Gestão do Programa 0,00 0,60129.612.020,00 139.575.813,00

(12206) - Companhia de
Saneamento Ambiental do
Maranhão

0,0084.435.710,340,00

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; Eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SISPCA/SIAFEM

0,35Média: Eficácia (B/A) = C Eficiência (C/H) 1,80

O período 2016 a 2019 foi marcado por grande esforço da Diretoria da CAEMA, dos colaboradores e do Governo do Estado no sentido de solucionar graves problemas relativos ao abastecimento de água, bem como coleta

e tratamento de esgotos, que há décadas necessitavam de investimentos significativos em termos de implantação, ampliação e melhorias dos sistemas operacionais de água e esgoto. Embora num cenário de escassez de

recursos financeiros, foram estabelecidas prioridades e várias obras foram executadas e entregues no referido período e outras ainda estão em fase de execução. Os recursos para execução das obras são provenientes da

União (PAC I e II); aporte de capital do Tesouro Estadual, BNDES, FUMACOP e recursos próprios. O montante da carteira de investimento realizado no período 2016-2019 alcançou R$ 468,5 milhões. Referidos recursos

foram aplicados em ampliação e melhoria de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Resultados esperados: O Marco Regulatório do setor do saneamento, a Lei nº 11.445/2007, apresenta como um

dos seus princípios fundamentos a universalização do acesso, que consiste em ampliar, progressivamente, o acesso de todos os domicílios ao saneamento básico. Desse modo, seguindo a orientação dessa lei, a CAEMA

Avalie a performance do programa de 2016-2019, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.
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trabalhou fortemente no período 2016/2019 no sentido de aumentar a cobertura de atendimento do abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo que os avanços ficaram condicionados à disponibilidade dos

recursos financeiros. Produtos entregues no período 2016/2019: • Substituição e remanejamento da adutora do Sistema Italuís - Esta obra foi entregue no dia 21/05/2018. Foi investido R$ 129 milhões, com recursos

provenientes da União e Tesouro Estadual, no período de 2012 a 2018; • programa Mais IDH - foram beneficiados 20 municípios com entregas de obras de ampliação e melhoria de Sistema de Abastecimento de água,

sendo contemplados: Afonso Cunha, Água Doce do Maranhão, Amapá do Maranhão, Belágua, Centro Novo do Maranhão, Conceição do Lago Açu, Governador Newton Bello, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras,

Milagres do maranhão, Lagoa Grande do Maranhão, Pedro do Rosário, Primeira Cruz, Santa Filomena do Maranhão, Santana do Maranhão, São Francisco do Maranhão, São João do Sóter, São Raimundo do Doca

Bezerra, Serrano do Maranhão e Satubinha. • Kits Sanitários do plano Mais IDH - dos 3.000 Kits previstos para instalação, já foram instalados 919, beneficiando 19 municípios. A expectativa é de cada município receber

100 kits, o que significa contemplar uma população de 21.000 pessoas. Os kits são compostos de banheiro, pia, vaso sanitário e chuveiro e estão sendo instalados para mudar a realidade desses municípios que são os

mais pobres do estado do Maranhão. • Programa Água para Todos - Neste programa foram atendidos 57 municípios com a melhoria do abastecimento de água, envolvendo perfuração de 131 poços, dos quais 45 estão

concluídos, ampliação de estações de tratamento de água, construção de reservatórios, ampliação de rede distribuidora e ligações domiciliares, beneficiando aproximadamente 530 mil pessoas. • Projeto de Revitalização

de Sistema - Este projeto contempla 73 municípios com obras de ampliação e melhoria de SAA e já foram entregues obras em 09 desses municípios, melhorando o abastecimento de água e a qualidade de vida da

população. • Programa Mais Saneamento - O Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luís é composto dos sistemas: Vinhais, Anil, São Francisco, Canaã e Bacanga. Destacamos o sistema Vinhais que teve a primeira

fase da Estação de Tratamento (ETE Vinhais) inaugurada no dia 8 de agosto de 2016, com capacidade de tratamento de 700 litros por segundo. Quando concluída a segunda etapa da ETE vinhais, ela terá capacidade para

tratar 1.200 litros por segundo. Essa estação atende 40 bairros, beneficiando cerca de 350 mil moradores. A ETE faz parte de uma série de realizações dentro do programa “Mais Saneamento”, do Governo do Estado. O

sistema São Francisco e Cannaã encontram-se com obras em andamento, e juntos vão beneficiar 203.932 pessoas. Quanto aos demais sistemas, estão em fase de execução, com a previsão de entrega no decorrer de

2021. Com a entrega desses sistemas, a meta é tratar 70% do esgoto coletado de São Luís, o que significa um grande avanço para a balneabilidade das praias, preservação do meio ambiente, qualidade de vida da

população e contribuição para a economia do estado, principalmente no segmento do turismo. • Programa Mais Saneamento - Está em fase de execução também a implantação do sistema de esgotamento sanitário do

município de Itapecuru Mirim. No momento se encontram em execução as obras da estação elevatória. O investimento é de aproximadamente R$13,2 milhões. A obra já conta com 58% de execução física e vai beneficiar

aproximadamente 30 mil pessoas. Resultados esperados: Os resultados se refletiram no aumento dos índices de cobertura do abastecimento de água, bem como no aumento dos indicadores de coleta e tratamento de

esgoto. A Caema opera sistema de abastecimento de água (Zona Urbana) de 139 municípios. Com base nos dados de 2018, a população residente urbana desses municípios correspondia a 3.197.414 (GE06a

/SNIS/2018). Dessa população a Caema atendeu com abastecimento de água 2.267.659 (AG026/SNIS/2018), o que corresponde a um índice de atendimento de 70,92% (IN023/SNIS 2018). Os dados referentes ao ano de

2019 ainda estão sendo coletados. A meta é a universalização do acesso, ou seja, atender 100% da população urbana dos municípios que CAEMA tem concessão. Quanto ao atendimento de esgoto, dos 139 municípios

que a Caema atende com abastecimento de água, somente 3 (São Luís, Imperatriz e Barreirinhas) a Companhia opera parcialmente o Sistema de Esgotamento Sanitário. Além disso, o sistema de Itapecuru Mirim está em

fase de implantação e outras cidades são atendidas com sistema de esgotamento sanitário em residenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida. Os beneficiários da política são as populações da Zona Urbana dos

municípios operados pela Caema. Ocorreram certos percalços na execução dos programas, os quais foram de ordem técnica, administrativa e financeira, o que causou atraso na entrega das obras e nos benefícios

decorrentes. Os resultados alcançados com os recursos disponibilizados foram adequados ao que foi previsto nos projetos e contratos. A ação Implantação de Sistema de Abastecimento de Água não apresentou execução

porque o recurso não foi disponibilizado. O recurso previsto para essa ação era decorrente de Emenda Parlamentar. Concluímos que a CAEMA busca sempre alinhar as suas ações no sentido de atender às políticas

públicas do governo do estado direcionadas à expansão do saneamento básico, tendo como meta a ampliação progressiva do atendimento dos domicílios com sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário,

atendendo ao princípio fundamental da universalização do acesso, conforme previsto no Marco Regulatório – Lei 11.445/2007.
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Plano
Mais IDH

 

CADERNO ESPECIAL
 

CONHEÇA O HISTÓRICO E AS
AÇÕES REALIZADAS POR ESTA
IMPORTANTE INICIATIVA DO
GOVERNO DO ESTADO
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O QUE É O PLANO MAIS IDH ?

 O PLANO MAIS IDH É UMA ESTRATÉGIA DO GOVERNO DO MARANHÃO PARA
REDUÇÃO DA EXTREMA POBREZA E DAS DESIGUALDADES SOCIAIS. SUAS

AÇÕES SÃO FOCALIZADAS NOS 30 MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDICE DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH), PROMOVENDO JUSTIÇA SOCIAL E
CIDADANIA PARA AS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS DO ESTADO. 
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Objetivo
 Promover a redução da extrema
pobreza e das desigualdades
sociais no meio urbano e rural,
por meio de estratégia de
desenvolvimento territorial
sustentável.
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DIRETRIZES
 Integração das políticas públicas com base no planejamento

territorial;
 
Ampliação dos mecanismos de participação popular na gestão
de políticas públicas de interesse do desenvolvimento dos
municípios;
 
Ampliação da oferta dos programas básicos de cidadania;
 
Inclusão e integração produtiva das populações pobres e dos
segmentos sociais mais vulneráveis, tais como trabalhadores
rurais, quilombolas, indígenas e populações tradicionais, calcado
em um desenvolvimento que atenda às especificidades de cada
um deles;
 
Valorização da diversidade social, cultural, econômica, política,
institucional e ambiental das regiões e das populações.
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EIXOS DOS PROGRAMAS E AÇÕES
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ÓRGÃOS E ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS
 

COORDENAÇÃO SEDIHPOP

SECRETARIAS

SEEJUV

SEIR

SEMU

SES

SEEPP

SETRES

SINFRA

ÓRGÃOS

AGED

AGERP

CAEMA

FAPEMA

IEMA

IMESC

TERMA

UEMA

ORGANIZAÇÕES
PARCEIRAS

FENAE (Federação Nacional das Associações do

Pessoal da Caixa Econômica Federal)- Movimento

Solidário

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem

Terra)

Quick House

Ômega Energia

Equatorial Energia

SAF

SECAP

SECID

SECTI

SEDES

SEDIHPOP

SEDUC
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
 

Afonso Cunha
Água Doce do Maranhão
Aldeias Altas
Amapá do Maranhão
Araioses
Arame
Belágua
Brejo de Areia
Cajari
Centro Novo do Maranhão
Conceição do Lago-Açu
Fernando Falcão
Governador Newton Bello
Itaipava do Grajaú
Jenipapo dos Vieiras

Lagoa Grande do Maranhão
Marajá do Sena
Milagres do Maranhão
Pedro do Rosário
Primeira Cruz
Santa Filomena do Maranhão
Santana do Maranhão
Santo Amaro do Maranhão
São Francisco do Maranhão
São João do Carú
São João do Sóter
São Raimundo do Doca Bezerra
São Roberto
Satubinha
Serrano do Maranhão

30 municípios
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Linha do Tempo

 

2017

Ampliação e

realinhamento do escopo

2014

Lançamento do Pacto

por um IDH justo

2015

Criação do Plano Mais

IDH

2016

Consolidação de equipes

nos 30 municípios

3 421

2018

Mensuração e avaliação de

resultados - 1º ciclo

5

2019

Plano Mais IDH como agenda

estratégica de Governo

6
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2014
 

 

 

Lançamento do “Pacto por um IDH Justo”, demanda apresentada

pelos movimentos sociais do Maranhão ao candidato a Governador

Flávio Dino, com o objetivo de reverter os baixos índices sociais do

Estado e melhorar a qualidade de vida da população mais vulnerável.

1
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Criação do Plano Mais IDH, por meio de Decreto Estadual nº 30.612/15,

composto por 23 ações iniciais;

 

Realização do 1º Mutirão Mais IDH, com emissão de documentação civil e

atendimentos em saúde nos 30 municípios;

 

Instalação dos 30 Comitês Municipais Mais IDH, instância de participação

popular e controle social;

 

Lançamento da ação de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no

Mais IDH, com implantação dos primeiros 1.213 projetos produtivos;

 

Início das ações da Força Estadual de Saúde;

 

Inauguração da primeira obra estrutural do Plano – o Sistema Universal de

Abastecimento de Água do município de Primeira Cruz;

 

 Lançamento do Diagnóstico Avançado e do Atlas Mais IDH.

2015
 

 

2

1

2

3

4

5

6

7
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Expansão das equipes da Força Estadual de Saúde, com cobertura nos 30
municípios;

 

Lançamento do programa Bolsa Escola, com mais de 93 mil beneficiados(as);

 

Inauguração dos 06 primeiros Centros de Referência da Assistência Social;

 

Realização do Dia D Mais IDH, com a realização de mais de 11 mil

atendimentos em saúde, emissão de documentos, ações de capacitação e

comercialização na agricultura familiar, entrega de títulos de terra, atividades

culturais e a entrega e vistoria de obras;

 

Conclusão do primeiro ciclo do programa de alfabetização “Sim, eu posso!”,

com mais de 9 mil jovens, adultos e idosos alfabetizados(as).

2016
 

2

3

4

5

3

1
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Ampliação do escopo de atuação do Plano  Mais  IDH, através da criação de

novos projetos e com o envolvimento de novas Secretarias;

 

Recomposição das coordenações dos 30 Comitês Municipais Mais IDH;

 

Realinhamento do escopo das ações do Plano  Mais  IDH, de acordo com os

eixos que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano municipal

(Educação, Saúde e Renda), assim como com os eixos transversais

complementares;

 

Rodadas presenciais de monitoramento e avaliação das ações realizadas,

desenvolvimento de plataforma online de monitoramento, lançamento do

site, dos boletins de notícias quinzenais Mais IDH e da primeira campanha de

comunicação institucional;

2017
 

2

3

4

4

1
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Lançamento de chamamento público para fomentar a ampliação/replicação

de experiências exitosas; 

 

Realização do Seminário  Mais  IDH, com a participação de  mais  de 400
pessoas, oriundas dos 30 municípios;

 

Adesão do Estado do Maranhão à Agenda 2030, instalação da Comissão

Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CEODS), e

adesão ao Pacto Global das Nações Unidas;

 

Mobilização para adesão dos 30 municípios à agenda do Selo Unicef;

 

Articulação com o Ministério Público Estadual para acompanhamento e

controle de todos os documentos, convênios e contratos de parceria

firmados com as 30 gestões municipais.

2017
 

1

2

3

4

5

5

16

17

18

19

4
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Elaboração  do Relatório Mais IDH (2015-2018), compilando as entregas e

resultados obtidos no período;

 

Lançamento do edital nº 019/2018 - Iniciativas Mais IDH, apoiando projetos

de tecnologia social de baixo custo, potencial de escalabilidade,

replicabilidade e impacto social;

 

Realização da 2º edição do Dia D Mais IDH em 10 cidades do Plano Mais IDH;

 

Reuniões de alinhamento com gestores municipais e equipes atuantes

diretamente para a conquista do Selo Unicef.

1

2

3

4

2018
 

5

1
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Inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como uma das

5 agendas estratégicas de Governo;

 

Lançamento do livro: “O Fim do Desenxergar: e outras 29 histórias de mudança

no Maranhão”, compilando casos de sucesso do Mais IDH nos municípios;

 

Início de três novas ações, voltadas à geração de renda local, em alinhamento a

cadeias produtivas estratégicas;

 

Início de atuação da Força Estadual de Saúde do Maranhão nas regiões da Ilha

de São Luís e cidade de Imperatriz, como piloto do Mais IDH Centros Urbanos;

 

Fortalecimento de parceria com FENAE (Movimento Solidário, em Belágua) e

captação de novo parceiro para o Plano Mais IDH: a empresa AMBEV, por meio

da aquisição de insumos da agricultura familiar para produção da cerveja

Magnífica.

1

2

3

4

2019
 

6

1

5
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CONHEÇA AGORA AS PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS DESDE A CRIAÇÃO DO PLANO
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       Mais de 46 mil consultas oftalmológicas

realizadas e 5.620 óculos entregues à população;

 

       129 escolas inauguradas em 16 municípios;

 

       Média de 95 mil alunos(as) beneficiados

anualmente pelo Bolsa Escola e 152

estabelecimentos credenciados.

 

EDUCAÇÃO
     Mais de 20 mil jovens, adultos e idosos alfabetizados

em 15 dos 30 municípios do Plano Mais IDH através do

Sim, Eu Posso!

 

      Qualificação profissional de 1.060 alunos em 95

cursos nas áreas de construção civil, agropecuária,

panificação, mecânica de motos e turismo.
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       Universalização do acesso à água em 7

municípios com a implantação de sistemas plenos,

abastecendo mais de 11 mil domicílios; 

       71 Sistemas Simplificados de Abastecimento de

Água concluídos;

 

SAÚDE E SANEAMENTO
       Mais de 850 mil atendimentos realizados pela Força

Estadual de Saúde do Maranhão, com redução em 6,78%

no número de mortes no primeiro ano de vida;

 

       919 kits sanitários concluídos e entregues.

 

       Implantação de "Farmácia Viva" em 20 municípios;
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       2.200 construções habitacionais do Minha Casa,

Meu Maranhão iniciadas e 476 casas com obras

concluídas, dotadas também de Sistema

Simplificado de Abastecimento de Água.

INFRAESTRUTURA
       10 obras inauguradas pelo Mutirão Rua Digna e 14

finalizadas;

 

 

       13 rodovias executadas, melhorando a

qualidade de acesso aos municípios, bem como

facilitando sua dinâmica econômica, com destaque

os novos acessos a Brejo de Areia, Santo Amaro do

Maranhão, São Francisco do Maranhão e São

Raimundo do Doca Bezerra
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       Feiras de agricultura familiar implantadas em 24

municípios;
 

TRABALHO E RENDA
       Mais de 9.200 famílias beneficiadas pela Assistência

Técnica em Extensão Rural;

       Em torno de 340 mil hectares de áreas

arrecadadas para regularização fundiária, além

de outros 34 mil hectares em processo de

arrecadação, beneficiando 494 famílias; 

       20 cozinhas comunitárias concluídas e 15

inauguradas.
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GESTÃO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

       Instâncias de participação e controle social criadas nos 30

municípios que recebem ações do Plano Mais IDH, com um

público mobilizado de mais de 2.500 pessoas; 

       Edições do Mutirão Mais IDH e Dia D realizados nos

30 municípios, promovendo cidadania através da

prestação de serviços de documentação e

atendimento de saúde à população; 

       20 Centro de Referência de Assistência Social

(CRAS) inaugurados.
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       Aprovados 28 projetos no âmbito do Juventude

com Ciência, visando contribuir para melhoria dos

indicadores sociais do Maranhão, por meio de

estudantes vinculados às instituições de ensino da

rede pública,

 

GÊNERO, RAÇA E JUVENTUDE
       Ações da Carreta da Mulher realizadas, incluindo exames e

iniciativas que promovam as políticas de enfrentamento à

violência contra a mulher;

 

       Implantação de projetos estruturais e produtivos,

de ações de fortalecimento das organizações

socioculturais e do respeito à religiosidade das

comunidades quilombolas.
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ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

 CONHEÇA O HISTÓRICO E AS

AÇÕES REALIZADAS POR ESTA

IMPORTANTE INICIATIVA DO

GOVERNO DO ESTADO
 

CADERNO ESPECIAL
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O QUE É O OP ?

 O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, OU SIMPLESMENTE "OP", É UM

ESPAÇO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, PROMOVIDO DE FORMA

PRESENCIAL E REMOTA, QUE PERMITE A POPULAÇÃO DEFINIR OS

INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNO NA SUA REGIÃO.
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AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO

DA POPULAÇÃO

MARANHENSE NA

FORMULAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DAS

POLÍTICAS PÚBLICAS;
 

Objetivos do OP

 1.

 

241241



FOMENTAR ESPAÇOS

ESTRUTURADOS E

CONTÍNUOS DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR

PARA FORTALECIMENTO

DA TRANSPARÊNCIA E

CONTROLE SOCIAL;
 

 2.

 

Objetivos do OP
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PROMOVER INICIATIVAS

AO CIDADÃO VISANDO

OBTER UM DEBATE MAIS

QUALIFICADO ACERCA DA

FORMULAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DE

POLÍTICAS PÚBLICAS;
 

 3.

 

Objetivos do OP
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OTIMIZAR O PROCESSO

DE ALOCAÇÃO DOS

RECURSOS NO

ORÇAMENTO ESTADUAL.
 

4.

 

Objetivos do OP
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Linha do Tempo

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
 

  

PPA 2020-2023

Expansão e

consolidação

3 421

PPA 2008-2011

Rodada de

especialistas e oficinas

de planejamento

PPA 2012-2015 

Seminário de

Lideranças Regionais

PPA 2016-2019

Institucionalização e

votações online
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PPA 

2008-2011
 

 

 

O processo participativo no PPA 2008-2011 ocorreu em três

diferentes momentos:

 

         Rodada de discussão com especialistas;

 

         Com base no resultado dessas discussões, realizou-se 19

oficinas de planejamento em diferentes regiões do estado,

reunindo lideranças locais;

 

          Realização de audiências públicas na capital e no interior do

estado pelas secretarias de governo, dando subsídio para a

elaboração de suas orientações estratégica e programas.

1

1

2

3
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2

 

PPA 

2012-2015
 

 

Realização de 11 eventos, em diferentes municípios e regiões do

estado, para levantamento de demandas para elaboração do PPA

2012-2015, denominados "Seminários de Lideranças Regionais".

 

2
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PPA 

2016-2019
 

3  

         Inclusão de compromisso no Plano de Governo diretamente

relacionado à adoção de ferramentas de planejamento

participativo;

 

         Inclusão da participação popular na fase de elaboração da Lei

de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual -

LOA por via do "Orçamento Participativo", tornando-se uma política

estruturada, contínua e fortalecida institucionalmente no estado;

 

         Criação da plataforma Participa MA, permitindo votação das

propostas via internet.

 

         Instituição, por decreto, da Comissão Permanente do

Orçamento Participativo.

1

2

3

4

3
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         Manutenção da participação popular como compromisso de

governo;

 

         Reformulação de metodologia, processo de qualificação das

propostas elencadas e ampliação do número de audiências para 35

municípios, obtendo a expressiva participação popular de 63,4 mil

votantes, entre presenciais e votos à distância.

 

         Capacitação de servidores públicos para atuação durante a

mobilização das audiências públicas;

 

          Instituição do PEG (Plano Estratégico de Governo) no PPA

2020-2023, sendo composto por ações vinculadas ao Orçamento

Participativo e demais agendas estratégicas de governo.

4

 

PPA 

2020-2023
 

1

2

3

4

4
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CONHEÇA AGORA AS PRINCIPAIS ENTREGAS
DO OP DURANTE O PPA 2016-2019
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       Construção concluída de unidades do IEMA em

Santa Inês e Santa Helena, e em andamento nos

municípios de Santa Luzia do Paruá, Colinas,

Presidente Dutra, Tuntum e Carutapera.  

       O ensino superior também é contemplado, com

a construção em andamento do campus da UEMA

em São Bento, beneficiando mais de 500 pessoas

diretamente.

 

EDUCAÇÃO
       Ampliação e modernização em curso de unidades de

ensino, abrangendo os municípios de Pedreiras, Lago da

Pedra, Esperantinópolis, Poção de Pedras, Lago dos

Rodrigues e São Roberto.
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       Realizada reforma do Hospital Regional de Balsas, do

Hospital Municipal de Loreto e do Hospital Regional de

Urgência e Emergência de Presidente Dutra.
 

       Estão em andamento a construção de hospitais em

Carolina, Lago da Pedra e São Mateus.

 

SAÚDE
       Realizada construção de Hospital Regional de Chapadinha e

do Centro de Especialidades Médicas em Barra do Corda.
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       Requalificação da Beira Rio, também no município de

Imperatriz;

 

 

CULTURA
       Construção da Concha Acústica em Imperatriz, importante

espaço para prática e integração cultural, tornando-se referência

local para eventos de movimentos sociais, culturais e

apresentações religiosas; 

 

       Revitalização do Engenho Central de São Pedro, em

Pindaré-Mirim, edifício histórico e tombado pelo IPHAN.
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       A ampliação e melhoria do sistema de

abastecimento de água e esgoto sanitário nos

municípios de Santo Amaro do Maranhão,

Barreirinhas e Primeira Cruz; 

       Serviços de recapeamento, drenagem e

iluminação em diversas estradas de São Luís,

Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar;

 

INFRAESTRUTURA
       Grandes obras em andamento como a implantação e

instalação do Porto de Portugal, em Bacuri;

 

       Reestruturação das Av. dos Holandeses 

 Litorânea, com a implantação do BRT em São Luís.
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HABITAÇÃO
       Para ampliar o direito a terra e efetivar permanência legal

dos ocupantes nos próprios núcleos e aglomerados

urbanos e rurais, onde já residem há anos, o Governo do

Maranhão entregou de mais de 900 títulos de regularização

fundiária, no município de Paço do Lumiar, e 1.000 títulos na

região da Cidade Olímpica, em São Luís.
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SEGURANÇA
       Construção do complexo policial de São Bento,

incluindo a Delegacia Regional de Polícia Civil e a Sede da

3º Companhia Independente do 10º Batalhão de Polícia

Militar, com foco na manutenção de resultados positivos

por parte da gestão estadual na redução dos índices de

criminalidade, no alcance de metas e na concretização de

uma série de investimentos no setor.
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MEIO AMBIENTE
       Propostas em andamento para fortalecimento da Gestão

de Resíduos Sólidos dos municípios da Bacia Hidrográfica

do Rio Itapecuru, abrangendo a Região do Alpercatas

composta pelos municípios de Colinas, Jatobá, Fortuna,

Mirador, Sucupira do Norte e Buriti Bravo.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
       Construção, aparelhamento e recuperação em

andamento da rede de proteção socioassistencial do Vale

do Pindaré, região de planejamento com o maior número

de municípios e uma das maiores em extensão territorial

do estado do Maranhão.
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Considerações Finais 
 

A etapa de avaliação de políticas públicas objetiva principalmente 

colher insights, isto é, fornecer subsídios para a realização de ajustes ao 

longo do processo de planejamento, tendo em vista a necessidade de 

readequar o escopo de atuação do programa na trilha correta em prol do 

alcance das metas originalmente estabelecidas ou repactuadas. Esses 

ajustes podem ocorrer por meio da rotina de monitoramento junto aos 

órgãos executores, ou em casos de necessidade de mudanças mais 

substanciais, mediante revisões do Plano Plurianual. 

Considerando que o exercício de 2019, ano base desta Avaliação 

do PPA 2016-2019, consiste no período de encerramento do ciclo de 

planejamento, esta edição excepcionalmente não se propôs a apontar as 

fragilidades encontradas em prol de eventuais aperfeiçoamentos. 

Ademais, 2020 representa o primeiro ano de um novo PPA com a inclusão 

de novos programas e novas ações de governo. 

Neste contexto, esta Avaliação assume o objetivo de realizar um 

balanço da experiência do último quadriênio, apontando as lições 

aprendidas e suas contribuições para o PPA 2020-2023. 

Há de se considerar também, para avaliação da performance dos 

programas executados, a conjuntura econômica desfavorável enfrentada 

pelo país e pelo estado nos últimos anos. Foi um período de estagnação 

no crescimento econômico nacional, em que os entes públicos foram 

desafiados a se tornarem mais eficientes.  

 

 

 

 

Ainda assim, o Estado do Maranhão apresentou significativos 

avanços, sem deixar de priorizar as políticas públicas voltadas para as 

camadas sociais mais vulneráveis. Por esse motivo, atribuiu-se destaque 

especial para os grandes feitos advindos do Orçamento Participativo e do 

Plano Mais IDH. 

Além disso, demonstrou-se a evolução em diversos indicadores 

temáticos, aos quais cabe destacar: 

i) Na Educação, a elevação do IDEB na rede pública estadual; 

ii) Na Segurança, a redução do número de crimes violentos 

letais e não letais;  

iii) Na Assistência Social, o aumento número de refeições 

servidas em restaurantes populares; 

iv) Na Economia, ampliação dos volumes comercializados pelo 

Porto do Itaqui; 

v) No Turismo, elevação gradual da taxa de ocupação hoteleira 

na capital; 

vi) No Meio Ambiente, 05 novos parques ambientais no estado; 

vii) Em Infraestrutura, mais de 3,5 mil km de pavimentação 

asfáltica; 

viii) Em Saneamento e Abastecimento, ampliação da cobertura de 

tratamento de esgoto. 
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Trata-se de somente alguns exemplos das conquistas apuradas no 

período. Daqui em diante, realiza-se uma breve análise por eixo de 

governo, levando em consideração: 

a) Quantidade de programas avaliados; 

b) Índices médios de eficácia e eficiência dos programas; 

c) “Programa destaque em Eficiência e Eficácia”: Seleção de um 

programa do eixo enquanto destaque positivo, considerando ter 

demonstrado entregas qualitativas relevantes para o estado e 

sobretudo índices de eficácia e eficiência superiores e ajustados 

ao índice referencial, isto é, sem grandes distorções para cima 

que revelariam descompasso nos valores planejados; 

d) “Programa destaque em entregas à sociedade”: Seleção de um 

programa do eixo que não atingiu os melhores índices de 

eficiência e eficácia, porém que notadamente obteve relevantes 

entregas em termos qualitativos ao estado.  

É importante considerar casos como estes, pois demonstram a 

existência de limitações na atual metodologia de Avaliação do 

PPA. Em outras palavras, a fórmula utilizada atualmente não 

possui um olhar multidirecional e não permite capturar 

elementos qualitativos das políticas públicas executadas. Tal fato 

pretende ser contornado mediante a nova metodologia que está 

em desenvolvimento pela SEPLAN para acompanhar o ciclo do 

novo PPA; 

e) “Programa destaque que foi reestruturado para o PPA 2020-

2023”: Importante interface com o PPA 2020-2023, mediante a 

seleção de um programa que foi aperfeiçoado para o novo PPA, 

considerando pontos de melhorias encontrados ao longo dos 

ciclos de avaliação. 

Avaliação do Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais 

Nº de programas avaliados: 25 

Eficácia média do eixo: 1,04 (Eficaz) 

Eficiência média do eixo: 2,56 (Muito Eficiente) 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

(0554) - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 

O Programa 0554, gerenciado pela Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária (SEAP), demonstrou índices muito positivos 

de eficácia e eficiência - 1,37 e 3,20, respectivamente, o que revela um 

nível de entregas superior aos recursos utilizados e planejados 

inicialmente. Para além dos números, mais importante ainda, foram os 

impactos sociais que esse programa proporcionou à sociedade 

maranhense. 

É importante recordar que, em 2015, existia uma realidade crítica 

no sistema penitenciário, sobretudo no presídio de Pedrinhas. A situação 

era grave, com repercussão na imprensa internacional, traduzida em 

rebeliões, motins e fugas e mortes violentas. De lá para cá, especialmente 

a partir de 2016, com o início do programa, os resultados surgiram e 

atualmente vivenciamos outro momento. Houve o fortalecimento do 

sistema prisional mediante à construção de 06 novas unidades em 

diferentes regiões do estado e a realização de 36 reformas e ampliações 

nas penitenciárias existentes, o que permitiu o aumento de mais de 4 mil 

vagas. Além disso, foi realizado um trabalho fundamental de 

humanização nos presídios. Em 2019, havia 2.750 detentos inseridos em 

142 oficinas de trabalho que envolvem serviços como: confecção de 

fardamentos, fabricação de móveis e blocos de cimento para 

pavimentação de ruas. Demandas internas do Governo do Estado têm 
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sido atendidas com o uso de mão-de-obra penitenciária, repercutindo 

também em economia para o próprio Estado. Exemplo disso foi a 

inauguração do novo prédio sede da SEAP, em 2018, erguido e mobiliado 

100% mediante essa força de trabalho dos apenados. Como resultados 

finais, além dos detentos serem remunerados pelo trabalho, ganhando 

assim dignidade e um futuro ofício, o cenário de violência nos presídios 

maranhenses foi totalmente revertido e hoje é um caso de sucesso 

reconhecido dentro e fora do país.  

 

PROGRAMA DESTAQUE EM ENTREGAS À SOCIEDADE 

(0602) - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor 

O Programa 0602, gerenciado pelo Instituto de Promoção e 

Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão (PROCON), 

demonstrou índices insuficientes de eficácia e eficiência - 0,67 e 0,69, 

respectivamente. No entanto, foi nos últimos anos que o PROCON não só 

ampliou sua presença e capilaridade do estado, como também 

aperfeiçoou sua atuação fiscalizatória, assumindo além da abordagem 

punitiva, também um caráter educativo, quando necessário, assegurando 

relações de consumo mais justas entre consumidores e estabelecimentos 

empresariais. Com isso, além de uma postura mais atuante, o órgão 

passou a ter um reconhecimento maior da sociedade maranhense. Alguns 

números demonstram esses aspectos. 

Em alguns casos, mediante acordos de cooperação com as 

prefeituras e órgãos da Administração Pública Federal, foi possível 

ampliar o número de unidades de atendimento do PROCON sem a 

utilização de recursos financeiros do Estado, a exemplo das novas 

instalações no Alto Parnaíba, Grajaú e São Luís Gonzaga do Maranhão. O 

número de unidades saltou de 05 (cinco) para 52 (cinquenta e duas). Esse 

movimento possibilitou um maior acesso do cidadão a serviços essenciais 

para a garantia de sua cidadania, dos direitos humanos e da participação 

popular, além da melhoria significativa na parte estrutural das unidades. 

Ademais, as unidades móveis do PROCON levaram atendimento 

itinerante como a emissão de carteira de identidade em regiões carentes.  

 

PROGRAMA DESTAQUE QUE FOI REESTRUTURADO PARA O PPA 2020-

2023 

(0595) - Escola Digna 

O Programa 0595, gerenciado pela Secretaria de Estado da 

Educação (SEDUC), apresentou os seguintes índices de eficácia e 

eficiência respectivamente: 0,71 e 1,78. Em 2019, na Avaliação do PPA 

2016-2019 referente ao exercício 2018, foi apontada uma fragilidade a 

corrigir neste programa, em função do elevado número de ações 

orçamentárias (26 ao todo). Historicamente, o programa demonstrou 

dificuldade de operacionalizar o grande número de ações e, além disso, 

algumas ações não apresentaram execução orçamentária. Logo, os 

índices de eficácia e eficiência ficavam constantemente comprometidos.  

Na visão da SEPLAN, isso ocorre devido a política pública de 

educação ser complexa demais para se restringir a somente um 

programa. Todavia, esse aspecto foi contornado para o PPA 2020-2023. O 

Programa Escola Digna assumiu sua função enquanto política pública de 

educação do Estado, e o programa em si foi subdivido em dois novos 

programas: 0611 – Infraestrutura Educacional, voltado sobretudo para a 

implantação e reforma das unidades escolares; e o 0612 – Mais 

Aprendizagem, com ações direcionadas para o aspecto qualitativo do 

processo ensino-aprendizagem. 
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Como resultado, têm-se atualmente programas com um 

quantitativo menor de ações orçamentárias e uma gestão mais 

focalizadas em torno desses diferentes objetivos. Com isso, espera-se 

obter indicadores de aumento de eficácia e eficiência nas próximas 

avaliações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro e Modernização 

da Gestão Pública 

Nº de programas avaliados: 15 

Eficácia média do eixo1: 0,90 (Não Eficaz) 

Eficiência média do eixo2: 4,58 (Muito Eficiente) 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

(0210) - Maranhão Conhecido e Informado 

O Programa 0210, gerenciado pelo Instituto Maranhense de 

Estudos, Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), demonstrou índices 

positivos de eficácia e eficiência - 1,00 e 1,31, respectivamente, o que 

revela um nível de entregas superior aos recursos utilizados e planejados 

inicialmente. 

Nesse sentido, seguramente o destaque principal cabe à entrega 

do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEEMA), tendo em vista que se 

tratava de um antigo projeto de outras gestões estaduais, mas que há 

décadas não havia se tornado uma realidade. Isso ocorre pois o ZEEMA 

trabalha em uma escala muito específica de detalhamento, o que requer 

não só investimento, mas também um trabalho exaustivo de campo. Por 

ora, foi concluída apenas a etapa de mapeamento do Bioma Amazônico. 

Para os anos seguintes, outros biomas estão previstos. 

1 Foram excluídos do cálculo os Programas 0318, 0316, e 0350 por não possuírem 
previsão de metas físicas e, portanto não refletirem índices de eficácia. 
2 Novamente foram excluídos do cálculo os Programas 0318, 0316, e 0350 por 
não possuírem previsão de metas físicas e portanto, não refletirem índices de 
eficiência. Além deles, foi também excluído o Programa “0349 – Gestão de 
Políticas Governamentais”, pois apresentou índice de eficiência de 5.148,73, que 
distorceria o cálculo da média do eixo.  
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Na prática, os ganhos dos ZEEMA residem no fato de que se trata 

de uma poderosa ferramenta de gestão territorial que visa subsidiar a 

elaboração de políticas públicas e estratégias de ação governamental. 

Seus benefícios transcendem o planejamento estadual ao disponibilizar 

micro dados atualizados relativos ao clima, relevo, vegetação e aspectos 

socioeconômicos, atingindo a comunidade científica, acadêmica e a 

iniciativa privada. 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM ENTREGAS À SOCIEDADE3 

(0341) - Gestão da Política de Defesa do Cidadão 

O Programa 0341, gerenciado pela Defensoria Pública do Estado 

do Maranhão (DPE), não atingiu índices expressivos em termos de 

eficácia e eficiência - 0,68 e 1,08, respectivamente. No entanto, é possível 

citar iniciativas inovadoras realizadas que merecem notoriedade. 

A DPE provém assistência jurídica gratuita à população, o que 

denota significativa relevância social face à carência desses serviços junto 

às camadas mais carentes da população. Ao longo dos 04 anos do PPA, o 

órgão alcançou mais de 1,7 milhão de atendimentos, 38% a mais em 

relação ao seu planejamento inicial, o que indica uma demanda latente 

pelos serviços. 

3 O programa “(0212) - Administração da Política Tributária” da Secretaria de 
Estado da Fazenda poderia também figurar como destaque nesse quesito, 
considerando os substanciais avanços obtidos em aspectos como a redução da 
sonegação fiscal e a conciliação entre aumento da capacidade de arrecadação do 
Estado e progressividade dos tributos. Uma performance com resultados 
superiores à média das demais Unidades da Federação. 

Nesse ponto, cabe enfatizar o robusto plano de expansão da 

atuação da DPE. Foram construídas/reformadas 09 unidades de 

atendimento entre 2016 a 2019, com destaque especial para a primeira 

unidade do projeto de Núcleos Ecológicos de Atendimento, inaugurada 

em dezembro de 2019 em São Luís. Trata-se de uma solução sustentável 

e de baixo custo, uma vez que utiliza o sistema de placas solares 

fotovoltaicas visando diminuir os gastos mensais com contas de energia 

e, acima de tudo, colaborar com a preservação do meio ambiente. Além 

disso, os núcleos são feitos de contêineres reaproveitados, o que torna 

sua construção significativamente mais barata do que uma construção 

comum de alvenaria.  

E não é somente esse aspecto que conversa diretamente com o 

eixo de “Cuidar Bem do Dinheiro e Modernização da Gestão Pública”. O 

plano de expansão da DPE inclui a contratação de mais defensores 

públicos nos locais onde o Estado assume despesas com advogados 

dativos. Na prática, este profissional é necessário nas comarcas que não 

apresentam defensores disponíveis. Segundo estudos da DPE, os serviços 

prestados pelo advogado dativo oneram sobremaneira os cofres públicos, 

uma vez que os custos por audiência pública realizada por defensores são 

substancialmente inferiores.  

Em suma, nesse sentido, a ampliação dos serviços da DPE tem 

permitido não só preencher uma importante lacuna social, como também 

acarretado em economia de recursos públicos. 
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PROGRAMA DESTAQUE QUE FOI REESTRUTURADO PARA O PPA 2020-

2023 

(0349) - Gestão de Políticas Governamentais 

O Programa 0349, gerenciado pela Secretaria de Estado de 

Governo (SEGOV), apresentou índice de eficácia igual a 1,62 e grande 

distorção no índice de eficiência, equivalente a 5.148,73.  

Essa distorção foi causada principalmente em função da ação 

“3266 - Desenvolvimento de Parcerias Publico-Privadas” que não obteve 

seus recursos liquidados financeiramente, gerando uma falsa percepção 

de eficiência dada a superação da meta física prevista ao longo de 04 

anos. Além disso, a ação “(3238) - Desenvolvimento do Sistema Estadual 

de Tecnologia da Informação e Comunicação” não apresentou execução 

financeira. Finalmente, a atribuição de gestão dos consórcios 

interestaduais, traduzida na ação orçamentária 4855, no final do PPA, 

estava cada vez mais sendo distribuída entre outras Secretarias de 

Estado. 

O fato é que, para o novo PPA 2020-2023, a estrutura 

orçamentária da SEGOV carecia de uma revisão. Nesse contexto, o órgão 

ganhou um novo programa “(0217) – Gestão da Tecnologia de 

Informação e Comunicação”. Essa escolha foi feita pelo entendimento de 

que se trata de um foco bem diferente de atuação, isto é, o 

acompanhamento das iniciativas de tecnologia do Estado, em 

comparação à finalidade original do programa 0349, que se propõe a 

assessorar o chefe do poder executivo e monitorar os compromissos de 

governo. Desta forma, pode ser imprimido maior foco a essa pauta que 

não demonstrou execução orçamentária satisfatória nos últimos anos. 

Por consequência, foi incluído o programa (0411) de “Apoio 

Administrativo” à SEGOV para agregar as despesas de custeio comuns a 

ambos os programas. O programa (0349) ficou mais reduzido, somente 

com as ações “3266 – Desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas” e 

“4874 - Gestão Estratégica dos Compromissos de Governo”.  

Por fim, o advento do PPA 2020-2023 estabeleceu em definitivo a 

perda da atribuição da SEGOV de acompanhamento dos consórcios 

interestaduais. Com efeito, essa ação orçamentária também deixou de 

fazer parte do programa 0349 e foi criado o programa “(0609) – Parcerias 

Interfederativas” sob gestão da SEPLAN, com ações orçamentárias 

gerenciadas por diferentes órgãos, entre eles: Casa Civil, SEINC, SEPE e 

SEPLAN. 

Com isso, espera-se obter indicadores mais consistentes de 

eficácia e eficiência de ambos os programas nas próximas avaliações. 
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Avaliação Eixo 3 - Desenvolvimento para Todos 

Nº de programas avaliados: 19 

Eficácia média do eixo: 1,30 (Eficaz) 

Eficiência média do eixo: 5,21 (Muito Eficiente) 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

(0122) - Registro das Atividades Mercantis 

O Programa 0122, gerenciado pela Secretaria de Estado da 

Indústria, Comércio e Energia (SEINC), demonstrou índices positivos de 

eficácia e eficiência - 1,45 e 2,11, respectivamente, o que revela um nível 

de entregas superior aos recursos utilizados e planejados inicialmente. 

O destaque central do programa reside no processo de 

modernização da Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA). Ao aderir à 

Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas 

e Negócios (REDESIM), foi possível obter melhora na infraestrutura da 

JUCEMA, aquisição de equipamentos, ampliação da equipe e intenso 

processo de desburocratização e digitalização da JUCEMA. O tempo 

médio para abertura de novas empresas no estado caiu para somente 06 

horas. 

Mais especificamente, foram implantados vários canais de 

atendimento ao cliente, digitalizado todo o acervo documental 

garantindo mais facilidade no acesso, melhor distribuição dos 

documentos, redução de tempo no processo de busca, redução de custo, 

preservação do arquivo e uma maior integração de informações entre 

funcionários e clientes. Essas melhorias permitiram que a JUCEMA fosse 

reconhecida com o 3º lugar no ranking nacional da Receita Federal em 

matéria de registro mercantil, isto é, na celeridade dos serviços, alteração 

e baixa de empresas. 

Como consequência o programa não só atingiu índices positivos 

de eficácia e eficiência como também contribui para o fomento do 

desenvolvimento econômico, da geração de emprego e da ampliação das 

oportunidades locais. 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM ENTREGAS À SOCIEDADE 

(0131) - Produção e Difusão Cultural 

O Programa 0131, gerenciado Secretaria de Estado da Cultura 

(SECMA), atingiu 1,13 de eficácia e um índice de eficiência com certa 

assimetria de 9,73, impactado pela ação “(4712) - Realização do 

Mapeamento Cultural do Estado”, que obteve um baixo valor liquidado 

em comparação às metas físicas atingidas. Independentemente dessa 

particularidade, que impactou a consistência dos índices, este programa 

realizou importantes entregas à população, com destaque para os mais 

de 200 beneficiários em mais de 2 mil ações em todo o estado e ao apoio 

às diversas expressões culturais, via editais e ações desenvolvidas pela 

SECMA e suas Casas de Culturas.  

As parcerias com prefeituras e entidades federais, a exemplo do 

MinC, ANCINE e da FUNART, também foram fundamentais para execução 

de eventos e projetos coordenados pela SECMA, os quais cabe citar: Pôr 

do Sol do Palácio, Quarta do Tambor, Quinta do Reggae, Mais Viver Praia, 

Feirinha Beira Rio, entre outros.  

O programa também foi fundamental para a organização dos 

grandes eventos como o Carnaval, São João, Natal e Réveillon, que 
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trouxeram notoriedade ainda maior para o estado e foram sucessos de 

público. 

 

PROGRAMA DESTAQUE QUE FOI REESTRUTURADO PARA O PPA 2020-

2023 

(0562) - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 

O Programa 0562, gerenciado pela Secretaria de Estado Meio 

Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), apresentou os seguintes 

respectivos índices de eficácia e eficiência: 1,43 e 6,18.  

Durante as oficinas de elaboração do PPA 2020-2023, detectou-se 

que o programa incorporava um espectro de atuação muito extenso e 

que haveria potencial para seu desdobramento em um número maior de 

programas, permitindo assim uma gestão mais individualizada e 

focalizada, buscando permitir melhores resultados. Considerou-se 

também a particularidade do órgão de contar com duas outras unidades 

orçamentárias: Fundo Estadual de Unidades de Conservação (FEUC) e do 

Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA). 

Sendo assim, a SEMA incorporou 03 novos programas: o primeiro, 

“(0355) – Planejamento e Gestão Ambiental”, é o que mais se aproxima 

do programa anterior, porém com um quantitativo menor de ações 

orçamentárias. As novidades principais ficaram por conta dos programas 

“(0613) – Maranhão Azul” e (0614) – Maranhão Verde”, que agora 

possuem escopo de atuação mais claros e definidos, promovendo 

também a melhor alocação dos fundos supracitados. 

 

 

Avaliação Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística 

Nº de programas avaliados: 7 

Eficácia média do eixo: 1,55 (Eficaz) 

Eficiência média do eixo: 4,53 (Muito Eficiente) 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

(0137) - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 

O Programa 0137, gerenciado pela Secretaria de Estado da 

Infraestrutura (SINFRA), demonstrou índices positivos de eficácia e 

eficiência - 1,12 e 2,14, respectivamente, o que revela um nível de 

entregas superior aos recursos utilizados e planejados inicialmente. 

Como fatores de sucesso do programa, a SINFRA aponta 

iniciativas de monitoramento contínuo da gestão dos recursos. Em 

consequência, é possível citar algumas das entregas realizadas no período 

com ganhos à população: 

2016: Revitalização da orla da Praia do Araçagi (1º Etapa); 

construção de ponte sobre o Rio Calhau; conclusão dos serviços de 

contenção em rocha na área lateral direita do Viva Raposa. 

2017: Conclusão dos serviços de revitalização da orla da Praia do 

Araçagi, em São José de Ribamar; urbanização, manutenção e 

revitalização da Beira Rio, no município de Imperatriz; urbanização, 

manutenção e revitalização da área de proteção ambiental do Itapiracó, 

em São Luís. 

2018: Serviços de urbanização, manutenção e revitalização da 

Praça da Cultura, no município de Axixá; construção do Mercado 
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Municipal, no município de Senador La Roque; construção e urbanização 

da Praça da Bíblia, no município de Imperatriz. 

2019: Reforma do Centro de Convenções de Imperatriz; 

urbanização, manutenção e revitalização do Calçadão da rua do 

Comércio, em Imperatriz; construção de uma unidade de internação de 

cumprimento de medidas socioeducativas, no bairro São Cristóvão em 

São Luís (FUNAC - Nova Jerusalém); e mais de 10 milhões de metros 

quadrados em pavimentação de vias desde 2016. 

 

PROGRAMA DESTAQUE EM ENTREGAS À SOCIEDADE 

(0588) - Minha Casa Meu Maranhão 

O Programa 0588, gerenciado pela Secretaria de Estado das 

Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID), atingiu os respectivos índices 

de eficácia e eficiência: 4,74 e 11,74. Os números revelam um 

descompasso entre as médias consideradas mais razoáveis. Tal 

circunstância ocorreu basicamente em virtude de um patamar muito 

acima registrado de metas físicas realizadas na ação (3236) - Habitação 

Urbana. Fato que poderia ser contornado, caso adequada a meta prevista 

em tempo. De qualquer forma, objetiva-se atentar às importantes 

entregas à população, uma vez que o programa se propõe a contornar o 

severo patamar de déficit habitacional no estado.  

- Desde 2017 foram destinados aproximadamente R$ 50 milhões 

destinados ao “Cheque Minha Casa”. Com isso, 9.381 famílias foram 

beneficiadas com essa iniciativa, que disponibiliza recursos diretamente 

para as famílias carentes reformarem as suas casas; 

- 4.415 títulos entregues por meio do projeto de regularização 

fundiária; 

- 12.698 unidades habitacionais adequadas/reformadas; 

- 1.351 novas unidades habitacionais construídas na zona rural. 

 

PROGRAMA DESTAQUE QUE FOI REESTRUTURADO PARA O PPA 2020-

2023 

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB) 

A MOB não possuía programa próprio no PPA 2016-2019, 

somente ações orçamentárias no “Programa (0137) - Construção e 

Melhoria de Equipamentos Urbanos” da SINFRA. 

O PPA 2020-2023 afirmou a autonomia da agência ao designar 

um programa próprio para sua gestão “(0619) - Mais Mobilidade e 

Acessibilidade”, subdividido nas seguintes ações orçamentárias, cujas 

finalidades se mostram compatíveis com as atribuições da MOB e com os 

principais projetos previstos pelo órgão para o novo quadriênio: 

 

Ação: (2985) - REGULAMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

Finalidade: Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicos. 

 

Ação: (3227) - MOBILIDADE URBANA 

Finalidade: Melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões 

do Estado do Maranhão, visando proporcionar melhor qualidade de vida 

à população. 
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Ação: (4901) – Travessia 

Finalidade: Melhorar e expandir em diversas regiões do Estado do 

Maranhão o acesso das pessoas com deficiência (mobilidade reduzida), 

através da inserção de transporte público adaptado, com atendimento 

porta a porta, visando melhorar a qualidade de vida. 

 

Em síntese, estes foram alguns importantes insights que se julgou 

importantes para fechamento desta Avaliação do final do ciclo do PPA 

2016-19. Os programas selecionados para no quesito “Destaque em 

entregas à sociedade” revelam limitações presentes na metodologia de 

avaliação do PPA 2016-2019 da forma como foi estruturada, sobretudo 

por centrar-se exclusivamente na mensuração dos índices quantitativos 

de eficiência e eficácia. A realidade social é complexa e, por conseguinte, 

as políticas públicas direcionadas para o enfrentamento das 

problemáticas na sociedade também são. Por sua própria natureza, os 

programas são influenciados pelo contexto, seja ele regional, nacional e 

internacional; pelas relações interfederativas; pelos desafios e restrições 

na fase de implementação; pelos problemas relacionados à gestão, entre 

outros tantos. Dessa forma, a metodologia utilizada atualmente não 

possui um olhar multidirecional e não permite capturar elementos 

qualitativos das políticas públicas executadas. Além disso o escopo 

avaliativo restrito impossibilita um diagnóstico qualificado das 

intervenções necessárias para a adequação do programa, a fim de gerar 

melhoria na qualidade de gasto e potencializar as entregas e impactos 

para a sociedade. 

Daqui em diante, inicia-se o processo avaliativo do PPA 2020-

2023. Uma nova metodologia está em desenvolvimento pela SEPLAN, que 

desde sua gênese, busca incorporar melhorias em torno desses 

elementos supracitados. Com ela, espera-se colher resultados mais 

robustos, redução de assimetrias e promover a retroalimentação do 

planejamento a partir dos resultados aferidos. Trata-se de um processo 

de melhoria contínua, em que a SEPLAN seguirá atenta a aplica-la em sua 

rotina de monitoramento e nas próximas avaliações anuais. 
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