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EIXO 1
MARANHÃO MODERNO E TRANSPARENTE
GESTÃO E PLANEJAMENTO

1. MARANHÃO 2050
Implementar o Plano Maranhão 2050, em parceria com universidades, 
iniciativa privada, Sistema S, entidades empresariais e outros atores 
relevantes, visando o desenvolvimento a longo prazo do Estado do 
Maranhão.

2. BANCO DO POVO MARANHENSE – BPM
Implantar o BPM, para concessão de crédito e capacitação gerencial 
para microempreendedores, formais e informais, associado ao Fundo 
de Aval para o desenvolvimento de micro e pequenos empresas.

3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL 
DE ALCÂNTARA Implementar, em articulação com a Comissão 
Integrada de Desenvolvimento do Centro Espacial de Alcântara (CID/
CEA), o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável de 
Alcântara e da área de influência do CEA.

SERVIDOR VALORIZADO

1. CONJUNTO HABITACIONAL PARA SERVIDORES
Implantar o conjunto habitacional para servidores públicos estaduais 
na área remanescente da antiga EXPOEMA.

2. TELEMEDICINA PARA O SERVIDOR
Implantar serviço de telemedicina para os servidores públicos do 
Estado contribuintes do Fundo de Benefícios dos Servidores do 
Estado do Maranhão - FUNBEN.

3. ESPAÇO DO SERVIDOR – IMPERATRIZ
Implantar nova unidade do Espaço do Servidor da Região Tocantina, 
no município de Imperatriz.
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DIRETRIZES PARA UM 
PLANO DE GOVERNO

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

1. MA APP
Criar aplicativo para celular, com objetivo de disponibilizar    acesso 
rápido e prático a diversos serviços públicos oferecidos pelo 
Estado (agendamento de consultas e outros atendimentos, exames, 
informações úteis sobre emissão de documentos, entre outros).
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EIXO 2
MARANHÃO DE OPORTUNIDADES

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

1. PROJETO AMAZÔNICO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL 
SUSTENTÁVEL - PAGES
Garantir a implementação do PAGES, em parceria com o Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

2. PLANO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL
Elaborar Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural com foco 
no fortalecimento e expansão da agricultura familiar.

3. SISTEMAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA
Apoiar técnica e financeiramente os municípios na consolidação 
dos Sistemas Municipais de Agricultura mediante a organização dos 
órgãos municipais de Agricultura, Pesca e Abastecimento bem como 
a criação dos Conselhos e dos Fundos Municipais de Agricultura.

4. PROGRAMA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR – PROINF
Implantar o Programa Estadual de Infraestrutura da Agricultura 
Familiar (PROINF) para assegurar a disponibilidade de estruturas 
hídricas, acesso, instalações, máquinas, equipamentos e insumos para 
a produção da agricultura familiar maranhense.

5. PROGRAMA ESTADUAL DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR – PEAF
Implementar o Programa Estadual de Agroindústria Familiar 
(PEAF), mediante a revitalização e construção de agroindústrias de 
transformação e beneficiamento dos produtos locais.

6. AGROINDÚSTRIA FAMILIAR COM SELOS SIM E SIE
Estimular e apoiar a adesão dos municípios ao Sistema Unificado 
Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de 
Pequeno Porte - SUSAF/MA, com vistas à adequação da produção 
para aquisição dos selos do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e 
Estadual (SIE).
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DIRETRIZES PARA UM 
PLANO DE GOVERNO

7. PROGRAMA ALIMENTA BRASIL – MODALIDADE LEITE
Fortalecer o programa de aquisição de leite (antigo Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA Leite).

8. OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA
Instituir programa de apoio técnico, creditício e de infraestrutura 
para a expansão da ovinocultura e caprinocultura.

9. FABRICAÇÃO DE RAÇÃO
Instituir, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB), programa de distribuição de milho, destinado a pequenos 
produtores rurais, para a fabricação de ração.

10. BIODIGESTORES
Implantar programa de apoio técnico e financeiro a pequenos 
produtores para a implantação de biodigestores.

11. ABATEDOUROS INDUSTRIAIS
Instituir programa de apoio técnico e financeiro voltado à criação 
de consórcios municipais para implantação de abatedouros regionais 
para concessão à iniciativa privada.

12. EXPOEMA
Retomar a realização da Exposição Agropecuária do Maranhão 
(EXPOEMA), em parceria com universidades, municípios e iniciativa 
privada, incluindo atividades e atrações com ênfase em inovação e 
interatividade.

13. EQUIPAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES
Ampliar a distribuição de equipamentos para a produção, como kits de 
irrigação, tratoritos, monocultivadores e encanteiradores, associada 
a ações permanentes de Assistência Técnica e Extensão Rural – 
ATER e de apoio à conservação e manutenção dos equipamentos, 
em parceria com municípios.

14. CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO
Construir centros de comercialização de hortifrutis produzidos nos 
assentamentos existentes ao longo da BR-135, em especial Perizes 
de Baixo e São Mateus do Maranhão.

15. FEIRINHAS
Instituir, em parceria com os municípios, programa de incentivos 
às feiras de comercialização, com a disponibilização de bancas, 
balanças, vestuário, e fortalecer as feirinhas já existentes.
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16. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ÁREAS DE POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS (PCT) 
Instituir programa de regularização fundiária em áreas de produção, 
priorizando as áreas de comunidades tradicionais com base no 
Cadastro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais (CECT) 
e no ZEE-MA.

17. SELO ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR “GOSTO DO 
MARANHÃO”
Fortalecer o Selo Estadual da Agricultura Familiar “Gosto do 
Maranhão”, como forma de identificação social, valorização e 
agregação de valor aos produtos da agricultura familiar.

18. PLANO ABC (PLANO ESTADUAL DE AGRICULTURA DE BAIXO 
CARBONO)
Divulgar, incentivar, propor e implementar as ações previstas no 
Plano de Estadual de Mitigação e de Adaptação às Mudanças 
Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão 
de Carbono na Agricultura - Plano ABC do Maranhão, afim de 
difundir e fortalecer práticas de agricultura com baixa emissão de 
carbono.

PESCA E AQUICULTURA

1. ENTREPOSTO PESQUEIRO E MERCADO DE MARISCOS
Finalizar a obra de revitalização do entreposto pesqueiro e mercado 
de mariscos (Feira do Portinho).

2. TERMINAIS PESQUEIROS
Implantar, em parceria com municípios, programa de construção, 
ampliação e recuperação de terminais pesqueiros.

3. USINAS DE BENEFICIAMENTO DE PESCADOS E MARISCOS
Implantar programa de apoio técnico e financeiro a municípios 
costeiros para implantação de usinas de beneficiamento de pescados 
e mariscos.

4. KIT AQUICULTOR
Ampliar o fomento a produtores de pescados, com a distribuição de 
ração, alevinos e equipamentos de controle de qualidade de água 
(medidor de PH e de oxigênio).

5. KIT PESCADOR
Implantar programa de distribuição de apetrechos de pesca (rede e 
motor) e kits de salvatagem.
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DIRETRIZES PARA UM 
PLANO DE GOVERNO

6. APOIO AO PESCADOR ARTESANAL
Implantar, em parceria com municípios, câmaras frigoríficas e fábricas 
de gelo para pescadores locais.

7. CAMINHÃO DO PESCADO
Apoiar municípios para aquisição de caminhão frigorífico para a 
comercialização de pescados.

PRODUÇÃO, EMPREGO, RENDA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO – ZPE
Atualizar a legislação estadual e assegurar a implantação da Zona de 
Processamento de Exportação - ZPE.

2. COMITÊ DE COMÉRCIO EXTERIOR
Fortalecer a política de internacionalização da produção do Estado 
por meio da inserção de produtos maranhenses de cadeias produtivas 
prioritárias no mercado internacional, atração de investimentos e 
participação das empresas maranhenses em feiras, eventos e missões 
internacionais.

3. JUCEMA NOS MUNICÍPIOS
Apoiar a elaboração e implementação, em parceria com os municípios, 
de programa de descentralização dos serviços da Junta Comercial do 
Estado do Maranhão - JUCEMA, por meio de capacitação de técnicos 
das prefeituras municipais para utilização do sistema da JUCEMA.

4. MAIS RENDA
Ampliar o programa Mais Renda, em parceria com municípios, 
Sistema S, universidades, sindicatos, associações de classe, grupos 
tradicionais e iniciativa privada, de forma a aumentar a abrangência 
do programa, suas ações de capacitação e do acesso ao crédito para 
novos microempreendedores que ainda não possuam a qualificação 
técnica.

5. SISTEMA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Assegurar a efetivação do Sistema Estadual de Economia Solidária e 
microcrédito com orçamento para programas de fomento a projetos 
econômicos geridos pelas mulheres nos empreendimentos e grupos 
produtivos, e criar centros regionalizados de capacitação com foco 
no empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho.
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6. TRABALHO JOVEM
Assegurar a continuação e ampliação do programa Trabalho Jovem.

7. AGENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUILOMBOLA
Adequar as diretrizes e atividades do programa, e ampliar o número 
de jovens beneficiados pelo Programa Agente de Desenvolvimento 
Rural Quilombola.

8. MAIS ARTESANATO
Articular com SEBRAE e Banco do Nordeste a disponibilização 
de linhas de microcrédito para artesãos do Estado do Maranhão, 
destinando recursos para investimentos e capital de giro do 
Microempreendedor Individual (MEI) e do Artesão Pessoa Física 
Informal (Autônomo) para implementação e diversificação da 
produção.

9. NOTA LEGAL
Ampliar o programa e criar sistema de pontuação com base no 
consumo de contribuintes, visando o aumento da arrecadação 
tributária e à premiação mediante sorteios públicos regionais, 
devidamente acompanhados pelos órgãos federais e estaduais 
incumbidos da fiscalização pertinente.

10. FUNDO DE AVAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS
Criar um Fundo de Aval com recursos governamentais oriundos 
do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) e contribuições de 
entidades públicas e privadas, reunindo recursos para apoiar micro 
e pequenos empreendedores na abertura e manutenção dos seus 
empreendimentos, além de fornecer capacitação técnica.

11. JUROS ZERO
Fortalecer a implementação do programa Juros Zero, que viabiliza, 
em parceria com bancos públicos, a concessão de empréstimos 
sem cobrança de juros a micro e pequenos empresários para 
investimento na sua atividade, com o governo arcando com as taxas 
de juros e fornecendo condições especiais para negócios chefiados 
por mulheres e por famílias beneficiárias de programas sociais 
de transferência de renda, além de fornecer capacitação para os 
beneficiários.
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TURISMO

1. FUNDETUR
Criar o Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo do Maranhão.

2. LEI DE INCENTIVO AO TURISMO
Instituir Lei de Incentivo ao Turismo, com objetivo de disponibilizar 
recursos financeiros a micro, pequenos e médios empreendedores do 
setor turístico para investimentos em melhorias de infraestrutura e 
aquisição de equipamentos.

3. PLANO DE MARKETING DO TURISMO
Implementar, em parceria com os municípios, Plano de Marketing do 
Turismo do Maranhão, especialmente ecoturismo, turismo religioso, 
turismo cultural, turismo esportivo e turismo de eventos.

4. PROGRAMA ESTADUAL PARA O RECEPTIVO TURÍSTICO
Implementar, em parceria com prefeituras, iniciativa privada, 
Sistema S e outras instituições, programa de apoio à estruturação 
e qualificação de serviços e infraestrutura de receptivo nos polos 
turísticos, com ênfase em municípios com maior fluxo de visitantes, 
como Barreirinhas, Santo Amaro, Tutóia, Carolina, Riachão, São Luís 
e Alcântara.

5. DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA
Instalar delegacia especial de atendimento ao turista em polos 
turísticos do Maranhão.

6. CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA – CAT
Implantar ou reformar Centros de Atendimento ao Turista - CAT, 
contemplando instalações elétricas, hidráulicas, mobiliário, conexão 
à internet e acessibilidade, nos municípios maranhenses incluídos no 
Mapa do Turismo Brasileiro.

7. TERMINAIS RODOVIÁRIOS
Reformar, em parceria com municípios e iniciativa privada, terminais 
rodoviários de municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro, 
realizar ações de capacitação com prestadores de serviços que atuam 
nas rodoviárias e implantar Centrais de Atendimento ao Turista - CAT.

8. CARAVANA MAIS TURISMO
Ampliar os serviços ofertados pela Caravana Mais Turismo, com 
objetivo de mobilizar empreendedores locais, trade turístico, setor 
de alimentos e bebidas, cadeia produtiva e gestores públicos para 
potencializar a oferta de serviços ao turista.
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9. ROTA DAS EMOÇÕES
Aprimorar e ampliar, em parceria com municípios, iniciativa 
privada e instituições diversas, infraestrutura e serviços de 
receptivo nos municípios e povoados maranhenses contemplados 
pela Rota das Emoções.

10. AGRICULTURA FAMILIAR NA ROTA DAS EMOÇÕES
Fortalecer a integração da agricultura familiar local nas cadeias 
de valor do turismo e nos esforços para alcançar um turismo 
mais sustentável nos municípios que compõem a Rota das 
Emoções (CE, PI e MA).

11. ROTA CHAPADA – JALAPÃO
Apoiar a implantação da rota turística de Carolina - MA a Palmas 
- TO e promover a integração com o trade turístico, parceiros e 
governos dos dois Estados.

12. REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS
Estimular a revitalização, em parceria com o município e 
iniciativa privada, o centro histórico de São Luís, com medidas 
como a reforma de prédios para abrigar órgãos estaduais da 
administração pública, e a reforma do Mercado Central.

13. TERMINAIS HIDROVIÁRIOS 
Reformar e melhorar as instalações de terminais hidroviários, 
incluindo ponto de informações aos usuários, como horários de 
partida e chegada, valores de passagens, entre      outras.

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

1. POLÍTICA ESTADUAL DE ENERGIA
Elaborar a política estadual de energia, com ênfase à energia 
renovável, eólica e solar, em parceria com universidades, 
entidades públicas, privadas e sociedade civil.

2. ATLAS EÓLICO E SOLAR DO MA
Fortalecer a parceria com a UFMA, a FIEMA e a concessionária 
de energia elétrica, visando à disseminação do Atlas Eólico e 
Solar do Maranhão.

3. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL
Revisar a legislação do ICMS, bem como a ambiental, para 
incentivar a implantação de usinas de energia renovável.
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4. MA RENOVA
Instituir programa de atração de investimentos para implantação de 
plantas de energia renovável.

5. MA SOLAR - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Instalar, por meio de PPP, estações de energia solar em prédios e áreas 
públicas, especialmente nas redes estaduais de educação e saúde.

6. MA SOLAR - USINAS COMUNITÁRIAS
Instalar usinas comunitárias de captação de energia solar e eólica em 
áreas de assentamento rural e de povos e comunidades tradicionais.

7. PROGRAMA ESTADUAL DE HIDROGÊNIO VERDE - PEH2V
Elaborar o PEH2V em conformidade com diretrizes nacionais e 
internacionais, e em articulação com órgãos públicos, sociedade 
civil, universidades, federações, iniciativa privada e outros atores 
relevantes para desenvolvimento da cadeia produtiva de H2V.

8. GNV - GÁS NATURAL VEICULAR
Instituir programa para instalação de estações de abastecimento de 
GNV.
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EIXO 3
MARANHÃO SUSTENTÁVEL

RESÍDUOS SÓLIDOS

1. PLANO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DE LIXÕES
Elaborar plano de construção e operação de aterros sanitários 
regionais, em parceria com os municípios e a iniciativa privada (Parceria 
Público-Privada), levando em conta as metas dos respectivos Planos 
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

2. INDÚSTRIAS COMUNITÁRIAS DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS
Apoiar técnica e financeiramente a implantação de indústrias 
comunitárias de reciclagem de resíduos sólidos, de modo a gerar 
capacitação e oportunidades de emprego e renda para os catadores 
que atualmente sobrevivem dos lixões.

3. RESÍDUOS SÓLIDOS - PLANOS MUNICIPAIS
Apoiar municípios na elaboração ou adequação do Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

4. PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA 
SUSTENTÁVEL
Elaborar e apoiar a implementação, em parceria com municípios, do 
Plano Estadual de Educação Ambiental e Cidadania Sustentável.

5. MARANHÃO RECICLA
Instituir, em parceria com municípios, cooperativas, iniciativa privada 
e outros atores, programa de apoio técnico e financeiro para a 
implantação de cadeias produtivas de material reciclável, com ênfase 
na reciclagem de plástico, priorizando os maiores centros urbanos do 
Estado.

6. ATLAS DO POTENCIAL ENERGÉTICO E INDUSTRIAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS
Elaborar Atlas do Potencial Energético e Industrial de Resíduos 
Sólidos.
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ÁREA: MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1. SISTEMA DE MONITORAMENTO DO ZEE-MA
Implementar o sistema de monitoramento do ZEE por meio da 
plataforma Geoportal, com informações e bases cartográficas 
produzidas no âmbito do ZEE-MA, assim como os indicadores 
elencados como prioritários para monitoramento e avaliação.

2. PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E 
QUEIMADAS – PPCDQ Constituir comissão para elaboração do Plano 
de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ), 
afim de viabilizar a implementação do Sistema Jurisdicional de 
REDD+ e PSA.

3. DEFESA DOS RECURSOS NATURAIS
Fortalecer a execução da política de fiscalização e preservação da 
flora, fauna, pesca destinadas a garantir o cumprimento das normas 
sobre preservação ambiental e defesa dos recursos naturais no 
âmbito estadual.

4. PROGRAMA ESTADUAL DE CRÉDITOS DE CARBONO
Assegurar implantação de programa estadual de crédito de carbono 
para pequenos e médios produtores rurais.

5. REFLORESTAMENTO
Incentivar o reflorestamento com espécies nativas como forma de 
combater o avanço da desertificação e recuperar áreas degradadas, 
em especial as matas ciliares.

6. PLANTIO DE MUDAS
Plantar 200 mil mudas em áreas prioritárias conforme indicação do 
ZEE - Bioma Amazônico.

7. CIDADES VERDES
Implantar programa de apoio técnico e financeiro a municípios para 
executar projetos de arborização em áreas urbanas.

8. MARANHÃO VERDE – EIXO INDÍGENA
Fortalecer o Programa Maranhão Verde - Eixo Indígena, por meio 
de repasses bimestrais da Bolsa Maranhão Verde, no valor de R$ 
300,00 (trezentos reais) por família cadastrada, visando o fomento 
e desenvolvimento de projetos produtivos aliados à conservação e 
recuperação ambiental, por meio de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER).
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9. MARANHÃO VERDE – EIXO PRÓ CAMPO
Fortalecer o Programa Maranhão Verde – Eixo Pró Campo, com objetivo 
de incentivar, promover e expandir a recuperação e conservação 
dos ecossistemas maranhenses, estimulando a participação de seus 
beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, educacional, 
técnica e profissional.

INFRAESTRUTURA, CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

1. RECONSTRUÇÃO PÓS ENCHENTES
Celebrar convênios com os municípios atingidos pelas enchentes 
para recuperação ou reconstrução de moradias e vias urbanas.

2. COMITÊ CENTRAL DE PREVENÇÃO E COORDENAÇÃO DE 
COMBATE ÀS ENCHENTES E INUNDAÇÕES
Criar Comitê Central de Prevenção e Coordenação de Combate às 
Enchentes e Inundações.

3. OBRAS DE MACRODRENAGEM
Executar obras de macrodrenagem para recuperação e prevenção  
contra enchentes, alagamentos e inundações.

4. PARQUE AMBIENTAL
Elaborar projeto para implantação de parque ambiental junto à área 
remanescente da antiga Expoema (onde será implantado conjunto 
habitacional para servidores).

5. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Priorizar a regularização fundiária das áreas indicadas pelo Atlas 
Eólico e Solar do Maranhão com maior potencial energético para 
instalação de projetos eólicos e solares no Estado.

6. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
Incentivar e apoiar técnica e financeiramente os municípios para a 
criação e implementação de programa de regularização fundiária 
urbana.

7. NOSSO CENTRO
Fortalecer o Programa Nosso Centro, de forma a ampliar a ocupação 
e revitalização do Centro Histórico de São Luís.
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8. ADOTE UM CASARÃO
Ampliar o programa Adote um Casarão, com objetivo de disponibilizar 
mais imóveis da administração pública estadual, por intermédio de 
editais, para reforma e concessão, fomentando o empreendedorismo 
e a revitalização do Centro Histórico de São Luís.

9. PLANO PARA REDUÇÃO DE DÉFICIT HABITACIONAL
Elaborar plano para redução do déficit habitacional do Estado e de 
moradias inadequadas ou localizadas em áreas de risco.

10. MINHA CASA, MEU MARANHÃO
Fortalecer o programa Minha Casa, Meu Maranhão, ampliando 
investimentos no setor de habitação em todo o Estado, com o objetivo 
de diminuir o déficit habitacional nas cidades, reduzir moradias 
inadequadas ou localizadas em áreas de risco, beneficiando famílias 
em situação de vulnerabilidade social.

11. FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Criar fundo estadual de habitação de interesse social.

12. HABITAÇÃO SEGURA
Realizar estudo para mapeamento urbano a fim de evitar construções 
em áreas impróprias.

13. PLANO DIRETOR
Instituir núcleo estadual de apoio aos municípios para elaboração do 
Plano Diretor.

14. ELETROPOSTOS
Ampliar a quantidade de eletropostos, movidos a energia solar, para 
bicicletas e carros elétricos, a exemplo do eletroposto do Parque do 
Rangedor.

15. PROGRAMA HABITACIONAL BAIRRO VERDE
Elaborar o projeto do primeiro programa habitacional de interesse 
social abastecido com energia renovável, iluminação pública, 
drenagem superficial e profunda, adotando coleta seletiva de 
resíduos sólidos, arborização, Estação de Tratamento de Água (ETA), 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), unidade de ensino, unidade 
de saúde, área de comércio, espaço para esporte, entretenimento e 
lazer.

16. FÁBRICAS DE BLOQUETES
Ampliar a fabricação de blocos sextavados de concreto (bloquetes) 
e priorizar a pavimentação de ruas em municípios afetados por 
enchentes e inundações, assim como bairros de maior vulnerabilidade 
social.
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17. AEROPORTOS REGIONAIS
Estabelecer parcerias e estruturar os aeroportos regionais que estão 
sob gestão do Estado (em especial, em Barreirinhas, Barra do Corda, 
Balsas, Bacabal, Colinas e Carolina).

18. PORTO DO ITAQUI
Fortalecer e aprimorar os mecanismos de administração do Porto do 
Itaqui, enfatizando parcerias público-privadas para investimentos em 
logística, tecnologia e inovação, construção de mais berços, aumento 
da capacidade de armazenamento e escoamento.

19. PLANO FERROVIÁRIO DO MARANHÃO
Elaborar o Plano Ferroviário do Maranhão, visando à redução de 
custos de logística e ampliação da pauta de exportações.

20. RODOVIA MA – 201
Restauração da MA 201, trecho Forquilha - Maiobão.

21. RODOVIA MA – 201
Finalizar projeto de duplicação da rodovia MA 201 no trecho Maiobão 
- Santuário São José de Ribamar.

22.  MA – 204
Elaborar o projeto de duplicação da MA 204.

23. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DAS MA’S
Priorizar programa de recuperação e manutenção contínua das 
rodovias estaduais (MA’s), com ênfase nas atingidas pelas enchentes 
e inundações

24. RECUPERAÇÃO BR’S
Promover articulação com o DNIT para a recuperação das rodovias 
federais (BR’s), com ênfase nas afetadas pelas enchentes e inundações, 
e priorizando aquelas de maior importância para o escoamento da 
produção agrícola.
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DIRETRIZES PARA UM 
PLANO DE GOVERNO

EIXO 4
MARANHÃO DO FUTURO

EDUCAÇÃO

1. EDUCAÇÃO CONECTADA
Garantir o acesso à internet para fins educacionais a alunos e 
professores da rede pública de ensino dos Estados e municípios 
maranhenses visando a promoção do desenvolvimento econômico 
e social.

2. ESCOLA DIGNA AMPLIADA
Celebrar convênios com os municípios para construir novas escolas, 
reconstruir escolas da rede municipal que ainda sejam de taipa e palha, 
assim como construir cozinhas e unidades sanitárias em escolas da 
rede municipal.

3. FORÇA TAREFA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR
Fortalecer as ações de busca ativa de estudantes que abandonaram 
a escola, em parceria com municípios, por meio do programa 
TRABALHO JOVEM - Eixo 4 (contratação de estagiários para atuação 
nos órgãos e entidades da administração pública estadual).

4. REFORÇO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
Instituir, em parceria com universidades, programa de reforço escolar 
de português e matemática para alunos do Ensino Médio, como forma 
de minimizar os impactos na aprendizagem ao longo da pandemia. 
O programa será também oportunidade de estágio para alunos de 
graduação da UEMA e outras instituições de ensino.

5. ESTÁGIO PARA ALUNOS DE LICENCIATURA EM ESCOLAS DE 
ENSINO MÉDIO
Elaborar programa de estágio remunerado específico para alunos de 
licenciatura, prioritariamente da UEMA e UEMA SUL, na rede pública 
estadual.

6. EJA 5.0
Adequar o programa de alfabetização de jovens e adultos, de 15 
anos ou mais, com projetos pedagógicos atrelados ao mundo do 
trabalho e à inclusão sociodigital, em parceria com municípios e com 
instituições especializadas.
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7. ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL
Implantar pelo menos 1 escola de Ensino Médio em tempo integral 
em cada sede regional.

8. PLATAFORMA GONÇALVES DIAS
Fortalecer a ferramenta de múltiplas aprendizagens destinada a 
discentes da rede estadual de ensino, ampliando parcerias com 
instituições diversas do Maranhão e de outros Estados.

9. CARTÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
Garantir a continuidade e execução do Programa Cartão Transporte 
Universitário.

10. COLÉGIO CÍVICO MILITAR – BOMBEIROS
Ampliar o número de escolas cívico-militares (Bombeiros) na rede 
estadual de educação.

11. IEMA AMPLIADO
Ampliar o número de Unidades Plenas do IEMA, com o objetivo de 
implantar pelo menos 1 (uma) unidade em cada sede regional.

12. INGLÊS NO IEMA
Incluir curso de inglês instrumental em unidades vocacionais do 
IEMA.

13. TÉCNICO E TECNÓLOGO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS
Elaborar o projeto de implantação do curso técnico em energias 
renováveis em todos os IEMAS localizados em áreas polo de geração 
de energia renovável - eólica e solar, assim como curso de tecnólogo 
em energias renováveis na UEMA, para oferta de vagas a partir de 
2023.

14. SAÚDE NA ESCOLA - REDE ESTADUAL
Implantar, em estabelecimentos da rede pública estadual, programa 
de ações de saúde preventiva e curativa que contribuam para 
a melhoria do rendimento escolar, da frequência escolar e da 
segurança alimentar dos alunos.

15. FAROL TEC DA EDUCAÇÃO
Revitalizar, adequar e equipar, em parceria com municípios, unidades 
do Farol da Educação para oferecer, além dos serviços já existentes, 
um espaço multimídia de vivência com acesso à internet.
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DIRETRIZES PARA UM 
PLANO DE GOVERNO

16. LAB MÓVEL DE CIÊNCIAS NA ESCOLA
Equipar escolas da rede estadual e dos anos finais do Ensino 
Fundamental com Laboratórios Móveis de Ciências, priorizando os 
municípios que não possuem IFMA ou IEMA.

17. CURSO DE PROGRAMAÇÃO
Oferecer cursos de programação para alunos do Ensino Médio 
da rede estadual, visando à inserção no mercado de trabalho e o 
desenvolvimento do empreendedorismo.

18. FEIRA DE CIÊNCIAS, SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
Assegurar a realização anual da Feira de Ciências, Sustentabilidade e 
Inovação, da rede pública estadual de ensino, contemplando escolas 
de Ensino Médio e Unidades Plenas do IEMA, em todas as sedes 
regionais.

19. PREPARAÇÃO PARA O VESTIBULAR
Criar programa de preparação especial de alunos egressos ou do 
terceiro ano do Ensino Médio regular da rede pública e rede privada 
(mediante pagamento ou comprovação de insuficiência de renda) 
e do IEMA para concorrerem a vestibulares das universidades nas 
áreas de ciência e tecnologia, a exemplo do ITA e IME.

20. EDUCAÇÃO NO CAMPO
Garantir infraestrutura adequada, transporte escolar intra-campo, 
desenvolvimento de projetos produtivos e docentes qualificados 
nas escolas de comunidades e assentamentos rurais que adotam a 
pedagogia da alternância.

21. PREMIAÇÃO EDUCACIONAL
Estabelecer mecanismos de premiação financeira aos municípios 
pela evolução dos indicadores educacionais, a saber: distorção 
idade-série, abandono escolar, rendimento escolar e repetência.

22. PRÊMIO CIDADE EDUCADORA
Instituir programa de premiação a alunos, professores, gestores 
escolares e gestor municipal de educação, com o objetivo de 
estimular a adesão do município a programas estaduais voltados à 
melhoria de indicadores da educação, bem como valorizar práticas 
exitosas no Estado.

23. PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
Apoiar técnica e financeiramente os municípios, visando à atualização 
e implementação dos planos municipais de educação.
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24. MAIS INTEGRAL - REDE MUNICIPAL
Ampliar o apoio técnico e financeiro às prefeituras, visando a 
ampliação da rede de escolas de ensino  fundamental em tempo 
integral.

25. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (REDE MUNICIPAL)
Retomar, em parceria com os municípios, as ações do PSE, de modo 
a garantir ações de saúde preventiva e curativa que contribuam 
para a melhoria do rendimento escolar, da frequência escolar e da 
segurança alimentar dos alunos da rede pública municipal.

26. MÚSICA NAS ESCOLAS
Apoiar a inclusão de matérias de musicalização nas escolas públicas 
e fornecer instrumentos para o desenvolvimento das atividades 
(teclado, violão, guitarra, baixo, bateria, atabaque, pandeiro, sanfona 
e triângulo).

27. SEMANA ESCOLAR DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER
Incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher 
nos currículos da Educação Básica, e instituir a Semana Escolar de 
Combate à Violência contra a Mulher nas escolas de Ensino Médio 
da rede estadual de educação.

28. ESCOLAS COM DIVERSIDADE
Implantar nas escolas da rede pública estadual e em parceria 
com municípios programa de formação e sensibilização voltado a 
docentes e discentes da Educação Básica para o fortalecimento e 
disseminação de uma cultura de reconhecimento das diversidades, 
igualdade de gênero, raça e etnia.

29. ESCOLAS COMUNITÁRIAS
Assegurar o apoio técnico e financeiro, mediante convênio, às 
escolas comunitárias.

30. CURSO DE MEDICINA
Assegurar a implantação de curso de Medicina da UEMA em São 
Luís. 

31. RESIDÊNCIA AGRÁRIA
Fortalecer o Programa Institucional de Residência em Ciências 
Agrárias, visando a inserção no mercado de trabalho de um 
maior número de profissionais egressos das áreas de Agronomia, 
Engenharia Agronômico, Engenharia de Pesca, Engenharia Florestal, 
Medicina Veterinária e Zootecnia, formados a, no máximo, 02 anos 
em instituições de ensino superior do Estado do Maranhão.
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DIRETRIZES PARA UM 
PLANO DE GOVERNO

32. RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA
Instituir o Programa Residência Tecnológica, nos moldes do 
Programa Residência Agrária.

33. UNIVERSIDADE 5.0
Elaborar a proposta de criação da Universidade 5.0, voltada à 
disseminação da ciência, da tecnologia e da inovação, especialmente 
no tocante ao desenvolvimento da agroindústria, da indústria de 
transformação, energias renováveis e robótica.

34. ENSINO MÉDIO 5.0 – DOCENTES
Instituir programa de capacitação e premiação de docentes do 
Ensino Médio, voltado ao desenvolvimento de competências e 
práticas pedagógicas que atendam aos valores e necessidades da 
sociedade, com ênfase no uso de novas tecnologias e aplicação do 
conhecimento para transformação de realidades.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1. CIDADANIA DIGITAL - 5G PARA TODOS
Desenvolver, em parceria com universidades, entidades empresariais 
e prefeituras municipais, estudos e pesquisas visando a elaboração 
e implementação de Programa Estadual de Economia Digital a partir 
da adoção de tecnologia 5G.

2. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) E AGENDA ESTRATÉGICA
Assegurar que os investimentos públicos destinados à pesquisa 
e desenvolvimento, apoiados via editais da FAPEMA, estejam 
em conformidade com as prioridades estratégicas do plano de 
desenvolvimento estadual de longo prazo.

3. PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação 
nas diversas áreas do conhecimento, desenvolvidos em Instituições 
de Ensino Superior e/ou pesquisa, públicas ou privadas sem fins 
lucrativos, sediadas no estado do Maranhão.

4. INOVA MARANHÃO – TRILHAS
Fortalecer o Programa Trilhas (parte do programa Inova Maranhão), 
voltado à capacitação tecnológica nas trilhas de Programação, 
Design de Produto Digital e Ciência de Dados, com ênfase na 
formação de profissionais para atuação em empresas de tecnologia 
e startups.
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5. INOVA MARANHÃO – STARTUPS
Fortalecer o programa de incubação de startups, com o objetivo 
de fomentar a criação e evolução de novos negócios de base 
tecnológica no Estado.

6. OFICINAS NO CASARÃO TECH
Ampliar as atividades do Casarão Tech, em parceria com 
universidades, Sistema S e iniciativa privada, promovendo oficinas a 
micro e pequenos empreendedores, formais e informais, para uso de 
tecnologias digitais para promoção e comercialização de produtos 
ou serviços.

7. CASARÃO TECH
Implantar novos hubs (novas unidades do Casarão Tech) em outros 
bairros de São Luís e em outras cidades do Maranhão, com intuito 
de desenvolver soluções inovadoras para negócios.

CULTURA

1. FORMAÇÃO PERMANENTE
Instituir programa permanente de formação e qualificação de 
gestores e outros profissionais da área da cultura, com conteúdos de 
gestão cultural, linguagens artísticas e patrimônio cultural.

2. CULTURA PARA TODOS
Elaborar programa de fomento à cultura, popular e erudita, mediante 
financiamento com recursos oriundos da Lei de Fomento à Cultura, 
de forma a contemplar o lançamento de editais anuais com finalidades 
diversas para cada segmento, não se restringindo aos grandes 
eventos sazonais (Carnaval, São João, Celebrações religiosas, Natal, 
dentre outros).

3. ESCOLA DE CINEMA
Fortalecer e ampliar as atividades da Escola de Cinema e incluir cursos 
preparatórios para participação em editais estaduais e nacionais.

4. PUBLICAÇÃO LITERÁRIA
Lançar edital anual para publicação de obras literárias e informativas 
de autores maranhenses, inéditas e de interesse cultural.

5. SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA
Apoiar os municípios na estruturação e fortalecimento de sistemas 
municipais de cultura (conselho, plano, fundo e órgão/departamento).
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DIRETRIZES PARA UM 
PLANO DE GOVERNO

6. ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA
Implantar, em parceria com os municípios, Escolas de Música ou 
Centros de Formação Musical, contemplando gêneros musicais 
populares e eruditos, e criar o Festival Maranhense de Escolas 
Municipais de Música, com realização anual em sedes regionais.

ESPORTE

1. JOGOS ESCOLARES MARANHENSES - JEMs
Garantir a realização de edições anuais dos Jogos Escolares 
Maranhenses (JEMs).

2. BOLSA ATLETA
Ampliar o programa Bolsa Atleta, voltado a alunos do Ensino 
Fundamental, Médio e Superior, de forma a contemplar mais 
beneficiários e ampliar o prazo da bolsa para 2 (dois) anos.

3. CENTROS ESPORTIVOS
Implantar, em parceria com municípios, centros esportivos para 
atividade física de esportes e lazer. 

4. MELHOR VIDA NA MELHOR IDADE
Implantar, em parceria com municípios, núcleos de prática de 
atividade física e recreativa para idosos.

5. ESPORTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
Assegurar a articulação com outros órgãos da administração pública 
estadual, em especial a Secretaria de Turismo, para o planejamento e 
realização de eventos esportivos estaduais e nacionais no Maranhão, 
com objetivo de ampliar os efeitos positivos diretos e indiretos desses 
eventos para a economia maranhense.
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EIXO 5
MARANHÃO COM SAÚDE

SAÚDE

1. FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE - FESMA
Ampliar a ação e a quantidade de equipes da FESMA para reforçar as 
equipes da atenção básica e da vigilância em saúde dos municípios, 
priorizando aqueles afetados pelas enchentes e inundações.

2. PACTO PARA MELHORIA DE INDICADORES DA SAÚDE
Implantar programa, em parceria com os municípios, para 
fortalecimento da Estratégia Saúde da Família, com objetivo de 
melhorar indicadores de saúde do Estado, com metas pactuadas 
e premiação aos municípios, conforme progressos e resultados 
atingidos.

3. UNIDADES DE SAÚDE QUALIFICADAS
Implantar programa de avaliação, qualificação e premiação de 
equipamentos de saúde do Estado (UPAs e Policlínicas), com vistas à 
melhoria do atendimento, das condições de trabalho e dos indicadores 
de saúde do Maranhão.

4. POLICLÍNICAS
Ampliar a rede estadual de Policlínicas, priorizado os municípios sede 
das regiões administrativas do Estado.

5. TELEMEDICINA MA
Implantar o atendimento de telemedicina das Policlínicas para ampliar 
a cobertura com o uso da tecnologia, em parceria com municípios.

6. CIRURGIAS ELETIVAS – AMPLIAR HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Realizar cirurgias eletivas de média e alta complexidade no período 
noturno dos hospitais do Estado.

7. FORÇA-TAREFA DE CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA DE BAIXA 
COMPLEXIDADE
Mobilizar força-tarefa, diretamente e em parceria com a rede privada, 
para realização de cirurgias de baixa complexidade, de forma a 
demanda atualmente existente para tais procedimentos  nos hospitais 
públicos do Estado.



 26

DIRETRIZES PARA UM 
PLANO DE GOVERNO

8. ESPAÇO DO DIABÉTICO
Implantar rede especializada de atendimento a diabéticos, 
contemplando especialidades complementares, tais como 
oftalmologia, cardiologia, nefrologia e fisioterapia.

9. SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO 
DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)
Ampliar o atendimento de saúde a crianças e adolescentes com 
TEA por meio da implantação de unidades regionais com serviços 
especializados para pessoas com transtorno do espectro do autismo.

10. CASA DE APOIO NINAR
Implantar rede estadual de acolhimento e atendimento especializado 
a crianças com problemas de neurodesenvolvimento e suas famílias, 
nos moldes da Casa de Apoio Ninar.

11. REDE DE ONCOLOGIA
Criar rede estadual de atendimento especializado em oncologia, com 
ampliação e integração do número de unidades de saúde regionais 
especializadas.

12. MARANHÃO SORRINDO
Implantar unidades da Clínica Sorrir nas Policlínicas do Estado, assim 
como serviços odontológicos de emergência e de baixa complexidade 
nas UPAs.

13. SORRIR MÓVEL
Ampliar a abrangência do Sorrir Móvel, priorizando municípios onde 
não houver Clínica Sorrir nem atendimento odontológico nas UPAs.

14. UNIDADES MÓVEIS - CARRETA DA MULHER, MAMÓGRAFO 
MÓVEL E ÔNIBUS LILÁS
Ampliar o número de unidades móveis (Carreta Mulher Maranhense, 
Mamógrafo Móvel e Ônibus Lilás) e ampliar os serviços disponibilizados, 
de forma a contemplar as diversas comunidades em áreas urbanas e 
rurais, incluindo as comunidades tradicionais quilombolas e indígenas.

15. MUTIRÃO DA OFTALMOLOGIA
Realizar, em parceria com os municípios, mutirão para atendimentos 
e procedimentos oftalmológicos, prioritariamente de glaucoma e 
catarata.
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16. POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO 
NEGRA E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ 
AFRICANA E QUILOMBOLA DO MARANHÃO
Garantir a implementação da Política Estadual de Saúde Integral da 
População Negra e das Comunidades Tradicionais de Matriz Africana 
e Quilombola do Maranhão, instituída através do Decreto Estadual nº 
33.661, de 27 de novembro de 2017.

17. POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER NO 
MARANHÃO
Regulamentar e implementar a Política Estadual de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher do Maranhão fortalecendo o diálogo Institucional 
e o controle social garantindo a atenção integral à saúde das mulheres 
em todas suas especificidades, com ênfase às mulheres de religiões 
de matriz africana, em situação de prisão, com deficiências, em 
situação de rua, usuárias de substâncias psicoativas, nos diferentes 
ciclos da vida da mulher, com foco nos processos de climatério e 
envelhecimento.

18. REDE DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
Implantar rede de prevenção à gravidez na adolescência com ações 
integradas da assistência social, educação e saúde, incluindo a 
criação de um canal on-line e perfil em rede social com adolescentes 
e profissionais promovendo conteúdos diversos sobre o tema.

19. PET VET
Instituir programa para implantação de clínicas veterinárias 
populares ou credenciar clínicas particulares, em bairros de maior 
vulnerabilidade social, para oferta de serviços a animais de estimação, 
como vermifugação, campanhas de imunização (especialmente 
vacina contra leishmaniose), campanhas de castração e ações 
preventivas de saúde. O programa constitui

também oportunidade de estágio, de pesquisa e de extensão 
universitária a alunos da graduação em Medicina Veterinária.
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EIXO 6
MARANHÃO SEGURO

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

1. COMITÊ INTERSETORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA
Criar Comitê Intersetorial de políticas ligadas à segurança pública, 
incluindo SSP, SEAP, IMESC e outros órgãos e entidades.

2. AMPLIAÇÃO DO EFETIVO
Fortalecer o Sistema de Segurança, mediante a ampliação do efetivo 
da Polícia Militar, com a convocação de aprovados no último concurso, 
realizado em 2017, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnica e Científica.

3. INTERIORIZAÇÃO DA PERÍCIA CRIMINAL E IML
Ampliar os serviços e unidades da Perícia Criminal e do Instituto 
Médico Legal (IML), priorizando as sedes regionais.

4. SEGURANÇA INTEGRADA
Estruturar programa de integração das forças de segurança estaduais 
e municipais, com ênfase na capacitação, treinamento e fortalecimento 
das Guardas Municipais, adoção de novas tecnologias e modernização 
de bens e equipamentos.

5. UNIDADES DE BOMBEIRO MILITAR
Ampliar a quantidade de UBM’s no Estado, priorizando as sedes das 
regiões administrativas (Lei de Organização Básica do CBMMA nº 
10.230 de 23 de abril de 2015).

6. DEFESA CIVIL
Celebrar acordo de cooperação técnica e financeira para estruturação 
de sistema municipal de defesa civil e orientação quanto à decretação 
e homologação de estado de calamidade e emergência.

7. DEFESA CIVIL NA ESCOLA
Assegurar a implnatação do projeto “Defesa Civil na Escola”, com 
a participação de bombeiros militares ministrando disciplinas de 
primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos em escolas 
de todas as sedes regionais.
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8. MARANHÃO SEM QUEIMADAS
Fortalecer o Programa Maranhão Sem Queimadas com o combate, 
controle de queimadas e incêndios florestais, mapeamento das áreas 
de risco, treinamentos, aquisição e distribuição de kits para brigadas 
de incêndio.

9. PATRULHA MARIA DA PENHA
Ampliar a Patrulha Maria da Penha para mais municípios.

10. NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
Implementar ações para efetivar a comunicação externa dos casos 
de violência contra a mulher às autoridades policiais, contemplando 
capacitação, monitoramento e avaliação referente à aplicabilidade 
da notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher 
que for atendida em serviços de saúde, públicos ou privados.

11. RONDA ESCOLAR
Ampliar as atividades do Batalhão Escolar, incrementando as visitas 
e patrulhamentos nas escolas públicas dos quatro municípios da ilha 
de São Luís.

12. ATENDIMENTO PADRÃO
Implantar programa de sensibilização e capacitação contínua para o 
quadro de pessoal da Polícia Civil, com objetivo de proporcionar ao 
cidadão atendimento de qualidade, humanizado e acolhedor.

13. VIDEOMONITORAMENTO
Ampliar os investimentos em tecnologia para instalação de câmeras 
do sistema de videomonitoramento integrado nas principais ruas e 
avenidas.
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EIXO 7
MARANHÃO INCLUSIVO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1. POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assegurar a atuação do Comitê Estadual no monitoramento e 
avaliação da política estadual de assistência social.

2. RESTAURANTES POPULARES
Ampliar a rede de Restaurantes Populares. 

3. RESTAURANTE POPULAR E AGRICULTURA FAMILIAR
Vincular a compra de insumos de todos os Restaurantes Populares a 
produtores da agricultura familiar.

4. VIVA PROCON
Ampliar o número de unidades do Viva Procon.

5. VIVA PROCON - MUNICÍPIOS CAPACITADOS
Implementar, em parceria com os municípios, programa de 
capacitação de técnicos das prefeituras municipais para utilização 
do sistema do PROCON, com objetivo de promover maior acesso e 
agilidade para registro de reclamações e processos.

6. CHEQUE MINHA CASA
Fortalecer o Programa Cheque Minha Casa (para reforma de moradias) 
e o Cheque Minha Casa Melhor (para aquisição de eletrodomésticos), 
priorizando municípios afetados por enchentes e inundações.

7. CHEQUE MINHA CASA - ACESSIBILIDADE
Criar novo eixo do Programa Cheque Minha Casa, com objetivo de 
oferecer auxílio financeiro para adequações de acessibilidade em 
moradias de pessoas com deficiência.

8. AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Criar o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social, voltado 
ao fortalecimento do protagonismo juvenil, geração de renda para 
jovens e apoio a atividades diversas de órgãos da administração 
pública estadual, como ações de busca ativa da Assistência Social e 
da Educação.
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9. ALUGUEL SOCIAL MARIA DA PENHA
Garantir a continuidade e ampliação do programa Aluguel Social 
Maria da Penha, com o objetivo de amparar mulheres vítimas de 
violência, com um  auxílio aluguel no valor mensal de acordo com o 
salário mínimo vigente e que as mulheres beneficiadas acessem os 
diversos programas de assistência social.

DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO POPULAR, IGUALDADE RACIAL E 
POLÍTICAS AFIRMATIVAS

1. CASA DA MULHER MARANHENSE
Ampliar os serviços da Casa da Mulher Maranhense com instalação nos 
municípios já definidos no Orçamento Participativo e nos territórios 
com maior índice de violência contra as mulheres, e que possuam 
rede estruturada de enfrentamento da violência contra a mulher.

2. CONSELHOS TUTELARES FORTALECIDOS
Apoiar, em parceria com os municípios, a estruturação ou reestruturação 
dos Conselhos Tutelares para aquisição de equipamentos, móveis e 
veículos, mediante destinação orçamentária específica.

3. CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONECTADOS
Instituir programa de fortalecimento dos Conselhos de Educação, 
Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente, a partir da 
criação de um sistema on-line de monitoramento, comênfase no 
enfrentamento ao abandono escolar, trabalho infantil, exploração 
sexual e outros tipos de violência contra crianças e adolescentes.

4. CONSELHO ESTADUAL DA MULHER
Garantir estrutura física, administrativa e financeira adequada ao 
pleno funcionamento do Conselho Estadual da Mulher, bem como 
contribuir com a criação e fortalecimento dos Conselhos Municipais 
de Defesa dos Direitos da Mulher.

5. FUNDO DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Implementar o Fundo Estadual de Combate à Violência Contra a 
Mulher, para financiar as ações da Política Estadual de Enfrentamento 
à Violência contra as Mulheres.

6. PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES
Assegurar a implementação do III Plano Estadual de Políticas para 
Mulheres do Maranhão - 2022 a 2026.
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7. PROGRAMA MULHERES GUARDIÃS
Garantir a continuidade e ampliação do programa Mulheres Guardiãs, 
cuja finalidade é disseminar nas comunidades conhecimentos sobre 
os direitos das mulheres e ampliar a conscientização sobre os tipos 
de violência e seus ciclos de perpetuação.

8. PLANO ESTADUAL DE ATENÇÃO ÀS MULHERES PRIVADAS DE 
LIBERDADE E EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL
Garantir a implementação do Plano Estadual de Atenção às Mulheres 
Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional e consolidar 
uma agenda prioritária de ações públicas voltadas a estas mulheres, 
contemplando projetos e programas de educação, saúde e geração 
de renda.

9. PROTEÇÃO À MULHER
Ampliar a estrutura e os serviços de atendimento às mulheres nas 
delegacias não especializadas e ampliar as Delegacias Especializadas 
de Atendimento à Mulher com base na Norma Técnica de 
Padronização das DEAMs, com aparelhamento e reaparelhamento 
físico das mesmas.

10. IEMAs - POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Implantar unidades do IEMA dentro de áreas de povos e comunidades 
tradicionais, de modo a assegurar o direito à Educação e a capacitação 
profissional.

11. CADASTRO ESTADUAL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 
(CECT)
Assegurar, em parceria com os municípios, o cadastro dos povos 
e comunidades tradicionais e atualização contínua dos dados no 
Cadastro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais (CECT).

12. OBSERVATÓRIO DE VIOLAÇÕES CONTRA DIREITOS HUMANOS
Criar observatório para mapear as violações de direitos humanos 
(população LGBTQIA+, população negra, entre outras).

13. CULTURA QUILOMBOLA
Implantar ritos simplificados de certificação, de natureza simbólica 
e imaterial, atestando produtos feitos a partir de técnicas ancestrais 
e realizar inventário de produtos, modos de produção e receitas 
tradicionais com vistas à elaboração de publicações: Saberes e 
Sabores Quilombolas.
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14. ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLÍTICA PARA AS MULHERES 
(OPMs)
Apoiar o fortalecimento da institucionalidade das políticas municipais 
para as mulheres através do regime de colaboração com as prefeituras 
na estruturação física e administrativa dos Organismos Municipais 
de Política para as Mulheres (OPMs), bem como capacitação dos 
recursos humanos na área de gênero.


