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Em   cumprimento a Anexo I da IN/TCE-MA nº 009/2005 apresentamos a 

Vossa Excelência esta exposição que retrata as realizações do Município de São Luís 

no exercício de 2014, destacando entre outros, alguns aspectos relevantes nas áreas 

da Saúde, Educação, Infraestrura Urbana, Assistência Social, Segurança, Habitação, 

Cultura e Turismo. 

 

Os dois primeiros anos da atual gestão na Prefeitura de São Luís foram 

marcados por dificuldades   financeiras e políticas.   Não obstante, obteve-se  um 

resultado   muito   positivo   em áreas esquecidas  por administrações anteriores e que 

deixarão frutos por muitos anos. Nossa perspectiva é que, a partir deste ano, as 

parcerias firmadas com o Governo do Estado, as realizações em áreas mais     

sensíveis à população, tenham resultados mais efetivos. Áreas como educação, saúde, 

segurança alimentar e assistência social, obtiveram reconhecimento de instituições 

nacionais. 

 

São Luís, assim como a maior parte das capitais brasileiras, enfrenta o desafio 

de superar problemas urbanos de alta complexidade e profundas desigualdades 

sociais e econômicas, bem como o de melhorar a oferta e a qualidade dos serviços 

públicos. 

 

Nesse contexto, a Prefeitura de São Luís empreende um esforço de orientação   

de sua gestão para resultados, a partir de diferentes instrumentos estratégicos. Um 

desses instrumentos, de forte capacidade transformadora, é o Plano Plurianual.  

 

Fizemos a transição do PPA tradicional, de natureza burocrática, para o PPA 

Gerencial, um instrumento efetivo de formulação estratégica e de gestão objetivo 

indicando as principais diretrizes a serem consideradas no esforço de formulação do 

PPA Gerencial da Prefeitura de São Luís para o período 2014-2017. 

 



 
 
 
 
 
 

Destacamos  dentre os   conceitos e   práticas fundamentais  adotados 

nesse processo, as    Áreas de     Resultados, que    são   os   eixos estratégicos 

elencados pela gestão, definindo os grandes resultados a serem  alcançados  no  

médio e   longo   prazo. São  de  natureza transversal e,  portanto,  não  estão 

restritos a  apenas  uma    Secretaria, podendo  conter Programas de  diversas 

Unidades,  inclusive    os   de  natureza   multissetorial, cuja    responsabilidade pela 

execução é partilhada entre diferentes  Órgãos.  Para  a Prefeitura  de  São  Luís,  

foram identificadas  10  Áreas de    Resultado,  grandes  grupos   de  Programas 

selecionados em    função dos     principais resultados    a  serem   alcançados    na 

gestão: Educação, Gestão  Pública,  Cidadania  e  Participação,  Meio  Ambiente, 

Cultura e Patrimônio Histórico, Saúde, Desenvolvimento Urbano  e  Mobilidade, 

Turismo,   Esporte  e Lazer. 

 

A seguir  apresentamos  as  principais  ações  executadas  no  decorrer  de 

2014, em cumprimento  ao  que  foi  estabelecido  pelo  PPA  2014-2017  para  a 

cidade  de  São Luis. 

 

Obras 

 
Demos   início   ao  programa    de  reurbanização de  bairros   com  ações  de 

recuperação asfáltica, drenagem, urbanização, melhoria de     calçamento e 

acessibilidade propiciando melhorias   na  estrutura   no  bairro  do  São  Cristóvão, 

primeiro a   ser    atendido  por     esta grande operação e   que  já   evidencia 

resultados    no  desenvolvimento do  comércio  local. 

 

Obras de saneamento foram executadas no  Centro,  Apicum,  Cidade 

Operária, João Paulo, Santa Efigênia, 111 Conjunto  da  Cohab,  São  Francisco, 

Avenida  dos  Africanos,  IIhinha,  São  Francisco,  Jardim  América,  Lagoa   da 

Jansen,  Calhau,  Coroadinho,   Vila  Itamar,  Olho  D'Água,  Santa   Bárbara. 

 

Como  parte do  Programa Aceleração do Crescimento-GEPAC, 

destacamos intervenções no  Canal  do  Tropical   Shopping,   Canal  do Cohatrac, 

Canal   do  Rio  Gangan,   no  Turu   ,Canal  da  Rua  Conego   Tavares   ,na Rede  de 

abastecimento  de   água    da   Vila   Embratel e   a   construção de   18  unidades 

habitacionais,  por  meio  de  repasse  do convênio  do  Programa   FNHIS, no Bairro 

Salina  do Sacavém. 

 



 
 
 
 
 

As  obras realizadas no Canal do Portinho incluíram serviços de 

drenagem,   terraplanagem  e   pavimentação, beneficiando as  áreas próximas  ao 

Cais   do   Portinho,   na  Praia   Grande,   Rua  da   Manga,   até  as  proximidades do 

Mercado Central, atendendo  a  solicitação da   população que,   há  um  tempo 

considerável, esperava a    resolução do    problema que     causava  alagamento 

naquela  região,  e transtorno   para  motoristas   e transeuntes. 

 

A  prefeitura  recuperou  ruas  e  avenídas  de  São  Luís  com  um  trabalho  

que  consiste  em  recompor  a  camada   asfáltica,   a  fim  de  amenizar   o  desgaste 

da malha  viária  da  cidade.  No Centro,  próximo  á Avenida  Beira-Mar,  a melhoria  

no fluxo do tráfego de veículos é reflexo dos serviços de recuperação asfáltica 

realizados no local. Os serviços de pavimentação  realizados  na  Rua  Barão  de 

Itapary  garantiram  a trafegabilidade   e facilitaram,   inclusive,   a fluidez  do  trânsito 

do  transporte  coletivo. 

 

Temos  a preocupação de  manter  a  malha  viária  do  nosso  município  em 

perfeitas  condições  de   tráfego. Assim, cuidamos da     segurança de   quem 

conduz os    veículos  e  do   bem   estar  da  população que   utiliza   as vias  para 

deslocamento diário. Nas   vias   mais   movimentadas  da   cidade,  a  Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) utiliza o asfalto  tipo  CBUQ 

(concreto betuminoso usinado a quente), que atribui ao piso maior resistência a 

impactos   de  veiculos   de  grande  porte  e  reduz  a  possibilidade   de  deslizamento. 

A modalidade  da mistura para a    pavimentação agrega ao     asfalto mais 

estabilidade,   durabilidade   e flexibilidade. 

 

A operação de  recuperação  do pavimento  percorreu  diversos  bairros  de  

São   Luis   dentre   os  quais   Santa   Clara,   Cidade   Olimpica (Av.  01  I  Acesso   a 

Santa     Efigênia), Cohatrac (  Rua   14,   16,  36 e  Contorno Leste),   Turu  (  Rua 

Duque de Caxias I Aririzall Jardim Eldorado), Vila Funil, Nova República, São 

Raimundo, Cohab ,João Paulo e     na Avenida Guaxenduba, onde   foram 

implantadas drenagens   tubulares   e  galerías   pondo  fim  ás  antigas  inundações 

medindo  aproximadamente 300  metros  de extensão. 

 

A    Coordenação de   Normas,   Controle   e  Fiscalização mantém  de forma 

contínua   a limpeza  Pública,  com  uma  equipe  formada   por  mais  de 400 pessoas 

ce,po",',,', pel,  "''''ç'o q"~o,oc~  de ,e,ood,-fel" ,  domlo,oe P'" 

 



 
 
 
 
 

oferecer uma cidade mais limpa para todos os moradores. Para tanto, equipes 

trabalham durante o  dia  e  outras  no  período  da  noite,  como  é  o  caso  da  

limpeza das praças, ruas e área central da cidade, atuando  na  coleta  de  lixo 

domiciliar e seletiva, limpeza de faixa de praias, pinturas de meio  fios,  poda  de 

árvores e canteiros de vias públicas, roçagem  de  canteiros,  varrição  manual  de  

ruas,  tratamento   e destinação   final  dos resíduos. 

 

As novas  instalações  e melhorias realizadas pelos serviços de 

manutenção   do  parque  de iluminação  pública da  nossa municipalidade 

representam  atividade   de  obras  que  eleva  a  qualidade   de  vida  da população, 

bem   como   traz   para   a  cidade   o  lazer com  segurança  em   locais   em que  a 

iluminação  era     precária ou   até   mesmo inexistente. Implantamos, também, 

luminárias  na área  de  lazer  que  margeia  o Rio das  Bicas,  na Areinha,  na  Praça 

de    Alimentação da    Avenida Litorânea, Avenida Atlântica,  no  Olho  D'Água, 

Avenida Kennedy, no Elevado da Cohama, na Avenida do Contorno e ruas do 

Complexo   Esportivo,   no  Bairro Barreto. 

 

A Prefeitura de São Luís tarnbém  realiza  aos  domingos  a  lavagem  do 

Centro Histórico e   área  central  da  cidade.  Os alvos dos serviços são 

escadarias,  becos  do  Projeto  Reviver;  além  das  praças,  vias  e  calçadas,   corno 

a  da   Biblioteca  Pública Benedito Leite,   antiga Praça   do   Camelódromo.  O 

Mercado  das Tulhas tambérn está incluso na    programação.  Os demais 

mercados e   feiras da cidade  são contemplados  conforme programação 

específica da   Secretaria  Municipal    de   Agricultura,    Pesca   e  Abastecimento 

(Semapa). 

 
 

 
Educação 

 
 
 

 
No  primeiro   ano   de   nossa  gestão   organizarnos a  casa  e  garantimos 

conquistas importantes para a educação. Iniciamos 2014 com  a entrega  de  44  

ônibus c1imatizados para o transporte escolar, para garantir que os estudantes 

cheguem   às  salas   de  aula   corn  conforto   e  segurança, incluindo   a  zona  rural. 

Convocarnos   650  novos  professores   para  as  salas  de  aula  e,  ern  parceria com 
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o Governo Federal, iniciamos  a  construção  de  novas  escolas  de  ensino 

fundamental e a  captação  de  recursos  para  novas  creches,  demonstramos  o 

nosso  compromisso  com  cada  aluno  de  São  Luis.  Garantimos  a  aquisição   de  

15 mil livros didáticos que foram  entregues  aos  alunos  da  Educação  Infantil  no 

inicio do ano  letivo,  beneficiando  cerca  de  100  escolas  que  atendem  a  alunos 

com  idades  entre  4 e 6 anos. 

 

Acreditamos que  a  aquisição   do  material   didático   atrelado  à  satisfação 

do     educador certamente elevam o   nível    do   ensino e    contribuem para   o 

desenvolvimento das   nossas   crianças.   É  a  primeira   vez  desde   2008  que  os 

alunos da Educação Infantil  recebem  livros  didáticos.  O  livro  escolhido  contém 

todas  as disciplinas   trabalhadas   durante  o ano  letivo  de forma  integrada. 

O incentivo  à  qualidade  do  aprendizado  passa  também  por  iniciativas  

como o programa Saúde  na  Escola,  executado  em  parceria  com  o  governo 

federal. Por meio do programa, as crianças que apresentam indicios de  algum 

problema de visão são examinadas por oftalmologistas. Posteriormente, caso o 

problema   seja  confirmado,   elas  recebem  óculos.  Todo  o processo  é gratuito. 

 

Entendemos que aliar serviços de saúde e educação é essencial para a 

ampliação    do  desempenho do  educando.   Quando   oferecemos  aos estudantes 

um  atendimento  de  saúde  de  qualidade,   ampliamos   o  potencial  de  aprendizado 

de  cada  um  deles  e proporcionamos qualidade   de vida. 

 

O    programa, que   tem   também    a  parceria  da  Universidade Federal  do 

Maranhão (UFMA) a partir de uma articulação entre a Secretaria Municipal de 

Educação    (Semed)    e a  Secretaria Municipal   de  Saúde  (Semus),  disponibiliza 

médicos   para  as  consultas   com  os  estudantes,   matriculados na rede municipal 

de ensino. Mais de oito mil crianças atendidas  pelo  programa  de  iniciativa  do 

governo  federal  e executado   pela  Prefeitura  de  São  Luis. 

 

De     acordo com  a    Sociedade Brasileira de     Oftalmologia, 20% das 

crianças  em  idade  escolar  tem  algum  problema  na  visão,  o que  justifica  o  uso 

de    óculos. A   maior    parte   delas, porém, nunca     consultou um  especialista. 

Problemas de  visão têm potencial para comprometer o processo de 

aprendizagem, principalmente  em  crianças  com  idade  de alfabetização. 

 



 
 
 
 

 
o Programa  Saúde  na  Escola  é  um  programa  do  governo  federal  que 

visa  à  integração  e articulação   permanente   da educação   e da saúde.  O objetivo 

é  contribuir   para   a  formação    integral   dos   estudantes    por  meio   de  ações  de 

promoção,  prevenção  e  atenção  à  saúde,  combatendo  possíveis 

comprometedores   do  pleno  desenvolvimento   de  crianças  e jovens   matriculados 

na rede pública. Além  do  cuidado  com  a  saúde,  o  programa  sensibiliza  para 

temas como  Alimentação  Saudável,  Drogas  e  Sexualidade  e  promove 

capacitações   para  os profissionais   que  atuam  na área. 

 

Outra     iniciativa da   Prefeitura  para    auxiliar no    combate  a  desnutrição 

infantil   e   redução   das  deficiências nutricionais dos    escolares, é  o  Programa 

Leite   na  Escola,   considerando que  o  leite  oferecido   tem  alto   valor  nutricional 

por  ser  enriquecido   com  vitaminas   e  minerais.  São contemplados  mais  de  130 

mil  crianças    e  adolescentes, entre  integrantes   da  rede  municipal   de  ensino  ou 

matriculados em   escolas   comunitárias. Cada    estudante recebe,   por mês,  1kg 

do  leite  "Kilinho"  e leva  para  casa  como  forma  de complemento   à alimentação. 

Em se tratando da infraestrutura predial, informamos que mais  de  60 

(sessenta) Unidades de Ensino Básico passaram por algum procedimento de 

manutenção e reforma predial,  incluindo  retelhamento,  recuperação  das  redes 

elétrica  e  hidráulica  e reparos  no forro,  pinturas  entre  outros   serviços. 

 

Entre    as   iniciativas com     impacto imediato na   sala   de   aula   estão a 

regularização do  calendário   escolar  e  a ampliação   do  número  de professores  e 

de  vagas   para  novos  estudantes. O ano  letivo  começou   no dia  10  de fevereiro, 

ocasião em  que  entregamos  de  15 mil  livros  didáticos  para  a Educação  Infantil, 

que   há  cinco   anos   não   recebia   o  material,   outros   300  mil  exemplares foram 

distribuídos   ao  Ensino Fundamental. 

 

A     Secretaria  Municipal de     Educação (Semed) contratou  650 novos 

professores através de    processo seletivo símplificado e  abriu   25  mil  novas 

vagas   para   estudantes na  rede  municipal   de  ensino.   Para  agilizar   o ingresso 

desses educandos,  foi  implantada  a gestão  informatizada  de  vagas,  através  de  

um   sistema online, onde    as   escolas da   capital    disponibilizam informações 

sobre   os  estudantes  matriculados  e   a   quantidade de  vagas   existentes  nas 

escolas,  evitando   problemas   como  a duplicidade   de matriculas. 
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Incentivos   a  cursos  de  formação   e de aperfeiçoamento  têm  sido um dos 

pilares   através   de  uma   parceria   com  a  Universidade Estadual   do  Maranhão 

(UEMA),  foram  disponibilizadas  180  vagas  para  graduação   em  Pedagogia  e os 

docentes  que  já  possuem  a graduação  puderam  se  inscrever   na especialização 

em   Gestão   Pública.  Foram  organizadas rodadas   de  diálogo   com os servidores 

da educação  municipal,  buscando  identificar  as necessidades de 

aprimoramento para, a  partir dai, elaborar um calendário  de formação 

consistente com   as   necessidades da  rede.  Merecem   destaque  os  cursos  de 

Braille,   Libras  e  Educação  Especial   em  Contexto.  Somados,  os  três  cursos 

contabilizam   410  vagas  O  Núcleo  de  Formação   Ambiental   (NEA),  por sua vez, 

abriu    90   vagas    para  a  formação  em    Educação Ambiental -  e  encerrou a 

semana  com  mais  de  100 inscritos. 

 
 

 
Assistência Social 

 

É  com  o  compromisso  da  garantia   do  direito  e  ampliação   da  cobertura 

da  política  pública  de  assistência  social  que   expomos   nossos   resultados, 

nossos  avanços  para  a  universalização  do  direito  á  população  ainda   não 

incluída socialmente no usufruto dos bens e serviços do conjunto das políticas 

públicas. 

 

O    Sistema Único    de   Assistência Social-SUAS organiza as  ações   da 

assistência social   em  dois  tipos   de  proteção   social.   A  primeira   é a  Proteção 

Social Básica, destinada á prevenção de riscos  sociais  e pessoais,  por  meio  da 

oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a individuos  e famílias  em 

situação    de   vulnerabilidade social.   A  segunda   é  a  Proteção   Social  Especial, 

destinada  a famílias  e  indivíduos  que  já  se  encontram  em  situação  de  risco  e 

que   tiveram   seus   direitos   violados   por  ocorrência de  abandono, maus-tratos, 

abuso  sexual,  uso de drogas,  entre  outros   aspectos. 

 

Para  atender  a  população  de  São  Luis,  a  Secretaria  Municipal  da  

Criança e Assistência Social-SEMCAS tem em funcionamento 20 Centros  de 

Referência     de    Assistência      Social/CRAS      que    executam     o    Serviço     de 

AI"dimeolo  'ole9'"   ,   F,mlli,IPAIF~P'"  e'e'"ç'o d" dem,i,  ,e~iç"~ 

 



 
 
 
 
 

com algumas exceções- a SEMCAS realiza  convênios  com  55  entidades  para 

prestar    o   Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento de  Vinculos  familiares e 

comunitários sob  a  coordenação dos   Centros   de  Referência de  Assistência 

Social/CRAS dos    respectivos territórios  de    abrangência. Em    2014, 39.831 

famílias    foram    atendidas, em   ações    realizadas nos  territórios dos  seguintes 

CRAS: Maracanã, Coroadinho, São Raimundo, Estiva, Sol e Mar, Vila 

Palmeira,  Anjo  da  Guarda,  Bairro  de  Fátima,  João  de  Deus  e Vicente  Fialho. 

 

Considerando as grandes demandas da população, a atual gestão  tem 

buscado instrumentos para soluções dos problemas de nossa cidade, como as 

parcerias  com  a  iniciativa  privada,   que  são  estratégias   para  superar   o  cenário 

de dificuldades  financeiras  do  municipio.  Neste  sentido,  destacamos  como  uma 

das principais  iniciativas  a construção  do  Circo  Escola,  na Cidade  Operária,  um 

dos  bairros  com  maior  densidade   populacional   da cidade. 

 

A    construtora Canopus    Engenharia    foi  responsável pela  edificação  de 

um   prédio  térreo administrativo  do     Circo Escola e   pela   obra   do   piso  de 

concreto, onde foi instalado o picadeiro. A instalação do circo foi uma iniciativa 

integrada entre   as   Secretarias de   Criança e  Assistência  Social (Semcas), 

Desporto e  Lazer  (Semdel), Meio Ambiente (Semman),  Segurança com 

Cidadania   (Semusc)   e Fundação   de  Cultura (Func). 

 

O  Circo   desenvolve atividades artísticas,    culturais   e  educativas para  o 

público-alvo  por  meio dos educadores sociais  e  técnicos   da  Semcas  e demais 

secretarias municipais, por  meio  de  oficinas   de  artes  circense,   visual,  cênica, 

música, dança, esporte e lazer, educação ambiental e ações socioeducativas, 

atendendo    até   300  crianças   e  adolescentes, de  7  a  15  anos,  em  situação  de 

vulnerabilidade social. 

 

Destacamos  que   a   retomada do   projeto    Circo  Escola,   implantado em 

1999,   na  gestão do  então  prefeito Jackson  Lago,     quando o  equipamento 

funcionou   durante    10  anos   no Anel  Viário, se  tornou   uma  referência  entre  os 

serviços     desenvolvidos na   área  da  assistência  social.   A   experiência ganhou 

proporções internacionais com a   parceria  da Unicef, que  referendou ao 

governo     coreano a  visita   ao   Projeto   em  2004.   Nacionalmente,  participou  do 

 



 
 
 
 
 

Projeto  Criança  Esperança,  e também,  foi  modelo  de  inspiração  para  a criação 

do  Circo  da  Baixada  do  Rio de  Janeiro (RJ). 

 

Visando    o  aprimoramento  da  gestão   do  Sistema   Único  de  Assistência 

Social-SUAS a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social( SEMCAS) 

capacitou  1.368  gestores  e    trabalhadores da    rede   sócio   assistencial.  No 

conjunto  de Programas  Sociais   do Governo  Federal executado, está o 

Programa Minha   Casa   Minha   Vida,   que   objetiva   garantir  o    acesso a  casa 

própria á    familias com renda mensal de    até   05   salários mínimos, com 

prioridade  para  a população   de  baixa  renda,  sobretudo   as famílias   beneficiárias 

do   Programa de  Transferência  de   Renda   -  Programa Bolsa   Famílía-   que 

constituem   público  prioritário. 

 

As   ações   realizadas    pela  SEMCAS   compreendem o acompanhamento 

aos sorteios, sob responsabilidade da CAIXA, divulgação da lísta dos 

sorteados,   orientação   ás famílias. 

 
 

 
Saúde 

 

Avançamos de forma significativa para atender um dos  principais 

compromissos da nossa gestão, que é reduzir  as  dificuldades  enfrentadas  ao  

acesso á Saúde, ao inaugurarmos a  primeira  unidade  especializada  em 

Neurocirurgia   da  rede  municipal  de saúde,  no Hospital  da   Mulher. 

 

A   disponibilização deste  serviço  de  neurocirurgia   de  alta complexidade, 

no   Hospital   da   Mulher   realoca   pacientes   com  aneurisma, tumores   cerebrais, 

traumatismo  raquimedulares dos Socorrões, ampliando  nossa rede de 

retaguarda. Neste  sentido,   foram   celebradas   parcerias   com  a  Santa  Casa e o 

Hospital     Universitário da    Uníversidade Federal  do  Maranhão para  garantir   a 

abertura  de  leitos  de retaguarda. 

 

A implantação desta unidade exclusiva de neurocirurgia vai melhorar o 

atendimento prestado á população e desafogar os Socorrões I e  II  além  de 

mantermos   todas   as  especialidades    já  disponibilizadas     para  as  mulheres    no 

 



 
 
 
 
 

hospital,   dando   mais  um  passo   em  prol  da concretização de medidas  efetivas 

para  melhorar  a gestão  da  saúde  de  nossa cidade. 

o atendimento conta,  ainda,  com  04  salas  de  enfermaria  e  11  leitos,  

além de  05  leitos  de  Unidade  de  Cuidados  Intermediários  e  Centro  Cirúrgico 

com  equipamentos   modernos   e ambiente  totalmente   climatizado   para  garantir   

o conforto  e a segurança   dos  pacientes. 

 
Outro avanço muito importante foi a reorganização do sistema de saúde, 

principalmente,   na Atenção   Primária   mediante   a  reinauguração   do  Laboratório 

de  Análises  Clinicas   do  Centro  de  Saúde  Yves  Parga,  na  Vila  Maranhão.   Com 

a  entrega  da  nova  estrutura,  o  laboratório  ampliou  a   capacidade   de  

atendimento  para  até  160  pessoas  por  dia  e  receberá  a  demanda   do 

Laboratório  Central.  O  Centro  de  Saúde  Yves  Parga  oferece  exames  clínicos 

além  de  nebulização,  clínica  geral,  imunização,  aferição  de  pressão   e 

odontologia  com  limpeza,  extração  e  obturação.   Localizado   na  zona   rural  de 

São Luís, alcançando oito  comunidades  como  a  Vila  Maranhão,  Alto  Bonito, 

Sitinho,  Sitio  São  Benedito,  Taim,  Limoeiro  entre  outras. 

 

Um total  de  15(quinze)  Unidades  Básicas  de  Saúde,  foram  reformadas 

com  recursos   provenientes  do  Governo   Federal,   para  dar  melhor   suporte  ao 

atendimento da  população  residente   nos  bairros   de  Vila  Embratel,   Coqueiro, 

Turu, Cohab  Anil, Maracanã,  Rio   Grande, Gapara,  Vila Janaina, Cidade 

Olímpica  I,  Cidade   Olimpica  11,   Vila  Nova  República e   Carlos    Macieira. No 

Bairro   São  Bernardo  foi    construido a    Unidade Básica   de  Saúde  Alexandra 

Tavares. Ainda,   em  novembro  de   2014,    iniciamos   a  construção da  primeira 

Maternidade  Municipal, no Bairro Cidade Operária,  que disponibilizará 

80(oitenta)   leitos  as parturientes. 

 
A Prefeitura  de São  Luís está  investindo  na área  de saúde  para  melhorar   

a qualidade de vida  da  população.  Uma das  ações  para  garantia  desse  objetivo 

foi o acréscimo de mais  uma  sala  ao  centro  cirúrgico  do  Hospital  Municipal  

Djalma  Marques,   o Socorrão  I. 

 



 
 
 
 
 

Com o  novo  espaço,  a  unidade  passa  a dispor  de  seis  salas  de  cirurgia. 

A nova sala de  cirurgia  conta  com  equipamentos  modernos  que  possibilitarão 

maior  segurança  no  atendimento  e  qualidade  dos  serviços  ofertados   à 

população, que mensalmente chegam a mais de 2 mil procedimentos cirúrgicos 

realizados   na unidade  de  urgência  e emergência. 

o    Hospital Socorrão I     recebeu mais   uma   sala   para   procedimentos 

cirúrgicos e  também  será  entregue  uma  sala  de  repouso  destinada  aos 

servidores do setor de enfermaria da UH Foi também concluida a  reforma  da  

estrutura fisica da pediatria, oportunizando um ambiente mais agradável para a 

recuperação   dos pacientes. 

 

A  saúde   é  uma   das  principais prioridades da  nossa  administração e 

através  do  Programa  Avança  São  Luis  foram  realizadas  reformas   nos  Hospitais 

da Criança e da Mulher e nos hospitais Socorrão I e 11.A rede de urgência e 

emergência  do  municipio   recebeu  um  aparelho  de  tomografia   computadorizada 

de   última   geração, que   vai   aumentar a  precisão   no  diagnóstico  e  ampliar   a 

clientela   que  hoje  atendemos.   O equipamento, adquirido   pela  Prefeitura de São 

Luís, vai dobrar a capacidade de realização de exames de imagem no Hospital 

Clementino Moura    (Socorrão 11).A    modernização da    estrutura do  hospital  já 

garantiu   a  revitalização    e  c1imatização  do  setor  de  Radiologia,   recuperação de 

dez leitos da enfermaria do centro cirúrgico e pintura de  toda  a área  da  clínica 

médica. 

O novo tomógrafo é do tipo Aquilion CXL da Toshiba com  128 canais  e  

possui todas as funcionalidades que permitem minuciosa visualização, 

produzindo imagens   de  qualidade   superior.   O  novo  equipamento   vai permitir  a 

realização   de  tomografias   em  pessoas  internadas   no Socorrão   11e  de pacientes 

oriundos dos hospitais e unidades mistas que integram a rede de  urgência, 

totalizando cerca de 1.600 exames por mês,  o  dobro  do  que  é  realizado 

atualmente. 

 
As medidas integram o reforço da estrutura e do atendimento  da  rede 

municipal  de  saúde,  direcionados  pela  gestão  municipal   que  desde  o  primeiro 

ano de gestão vem aplicando mais de 26% dos recursos próprios na saúde, 

investimento    que   já   permite    ve!ificar    melhoria    da   qualificação    da   rede de 
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urgência  e do tempo  de  resposta  nos atendimentos.  A ampliação   do Socorrão   II   

é prioridade na nossa gestão e  vai  aumentar  a  capacidade  e  qualidade  dos 

serviços   prestados   á população. 

 
 

 
Esporte,  Turismo  e Cultura 

 
Incentivamos o acesso ao esporte como um direito social que beneficia  

crianças  e jovens,  auxiliando   na  redução  do  risco  de  exclusão   social  e através 

da  Secretaria  Municipal  de  Desporto  e  Lazer  (SEMDEL).  Mantemos  68 

Escolinhas   de  Esportes   nas  diversas   modalidades,    beneficiando    um  total    de 

5.100 (cinco  mil e cem) crianças e adolescentes,  em 40(quarenta) 

comunidades com   baixo   nível   de  exercício   de  cidadania e  de  área  de  maior 

vulnerabilidade  social,  tendo  como  foco  a educação,   o esporte  e o  lazer. 

 

Distribuimos,  anualmente, materiais individuais como uniforme aos 

integrantes das     escolinhas e    materiais esportivos aos     agentes esportivos. 

Realizamos 6(seis) edições do Projeto Brincando nos Bairros, proporcionando 

atendimento nas  áreas  esportivas,   recreativas   e de  lazer  bem  como serviços  de 

saúde, assistência social   e  jurídica   .0  Projeto   São  Luis  Saudável   tem  como 

público   alvo  os  idosos   que   são  incentivados a prática  esportiva, em  9 (nove) 

núcleos  esportivos   como  forma  de  melhorar  a qualidade   de vida. 

 

Para     aprimorar a     infraestrutura de     esporte e    lazer   do   municipio a 

Prefeitura de São Luis, através  da  Secretaria  de  Desporto  e  Lazer  (Semdel),  

obteve aprovação do Ministério do Esporte para instalação de dois  Centros  de 

Iniciação  ao  Esporte,  nos  Bairros  Angelim   e  Bacanga.   O  objetivo   dos  Centros 

de   Iniciação   ao  Esporte   é  ampliar   a  oferta    de  infraestrutura de  equipamento 

público   esportivo   qualificado, incentivando, sobretudo,   a  iniCiação esportiva  em 

áreas  de  maior  vulnerabilidade  social. 

 

Secretaria Municipal de  Turismo   (Setur)   com  a  Empresa    Brasileira   de 

Turismo    (Embratur), divulgaram   a imagem  turística  de  São  Luis  no exterior,  em 

mercados específicos da     Europa e   das   Américas. A    operacionalização da 

Campanha  se  dá  em  paises  apontados  no  Plano  Aquarela  2020  da  Embratur, 

que  tem  como  foco   principal   traçar   metas   e objetivos para  preparar   o  Brasil 
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para  os  maiores   eventos   esportivos   do  mundo  a Copa,  realizada em  2014 e os 

Jogos  Olímpicos,   em  2016. 

A festa de  São  João  recebeu  incentivo  do  Governo  Federal  com  

campanha  promocional,  mediante  produção  e  distribuição  de   material 

promocional, bem como a produção de um documentário. O material divulgou a 

imagem  turistica  de  São  Luis,  com  enfoque  nas  Festas  de  São  João  em 

Portugal, atraindo  a  atenção  e  a  visita  de  turistas  internacionais  durante  o  

periodo  das  festas  juninas. 

 

A     Fundação Municipal de     Cultura (FUNC) responsável   por     todo o 

calendário cultural   relativo   aos   grandes   festejos   como   São  João  ,realizando 

Praça   Maria   Aragão,  "o    Terreiro da   Maria"    e   a  programação  artistica dos 

Arraias Juninos, em diversos bairros de São Luis, o Carnaval  de  Passarela,  

Concursos    Culturais   e gerenciamento de equipamentos públicos como  a Praça 

e o Memorial Maria Aragão, Centro de Arte  Japiaçu,  Biblioteca  Municipal  José 

Sarney  e Circo  Cultural  Nelson   Brito. 

 

Dentre   outras   atividades marcantes, enfatizamos a  realização   do  I e 1I 

Seminário  Interno  de  Políticas  Culturais  cujo  objetivo  principal  fora  discutir  a Lei 

de   Criação    do   Sistema Municipal de   Cultura   e  a  Lei  de   Criação   do  Plano 

Municipal   de  Cultura.   Foi,  também,    realizado   o  Seminário   de  Financiamento à 

Cultura,   aberto   a  toda   sociedade   com   o  fim de  apresentar a  Lei Municipal  de 

Incentivo  á Cultura  e a Lei de  Fundo  Municipal  de   Cultura. 

 

Para    comemorar os  402   anos  de  fundação   da  Cidade   de  São   Luis,  a 

Prefeitura realizou o   Projeto    Aniversário de   São   Luís:   Uma   Ilha  de  Arte   e 

Cultura, que durante o mês de setembro ofereceu a comunidade e aos nossos 

visitantes    uma  vasta  programação artistica   e cultural,  valorizando   a diversidade 

de  ritmos  e suas  múltiplas  identidades,  em  uma  musicalidade  diferenciada,  indo 

do  popular  ao religioso. 

O Bairro do Desterro  foi  palco  da  8a  Feira  do  Livro  de  São  Luis-  FeIiS,  

que utilizou estrategicamente os principais espaços culturais do  bairro,  com  o  

objetivo de lançar um olhar sobre aquela região como forma de valorização e 

preservação   do  patrimônio   histórico  e arquitetônico. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Em 2014, A Feira do Livro de São Luis explorou o universo da  literatura 

infantil, escolhendo  jornalista  e  escritor  maranhense,  Wilson  Marques,  como 

patrono do evento, por ser o autor que ultimamente tem se dedicado ao tema, 

valorizando a cultura local e por ter escrito obras que remexem nos arquivos da 

memória   de  São  Luis,  com   leveza   e  ludicidade,   ensinamento    e   descobertas 

que  enriquecem   o imaginário  infantil. 
 
 
 
 

Segurança   Cidadã 
 
 
 

Com  vistas   a  promover   o  bem  estar  social   e a preservação de espaços 

públicos, a    Secretaria Municipal de    Segurança Com  Cidadania (SEMUSC) 

mantém 6(seis) postos de serviço distribuidos em pontos estratégicos no Bairro 

Alemanha,  Centro/Praia  Grande,    Cohab/Anil, São  Cristóvão   e Turu/Bequimão 

dando total cobertura aos   municipes,auxiliando nas   ações preventivas de 

segurança pública,   orientação   aos  turistas,   vigilância   do  patrimônio  municipal, 

prédios,     praças e  parques,    atuando   nas  comunidades e  escolas  através  do 

videomonitoramento que   teve   o sistema   ampliado  para   42   câmeras, para  a 

cobertura   de 60(sessenta   ) pontos,  incluindo   ruas  e locais  do  Centro  Histórico. 

 

Nas  praias   da  Ponta   O'Areia   e  Olho  D'Água  executam os  serviços   de 

salvamento,  busca    e   resgate, garantindo a  segurança dos   banhistas  com 

rondas  motorizadas  na   orla    maritima com   o   objetivo de   agilizar qualquer 

ocorrênCia.    Em   2014,  a  SEMUSC realizou    412(quatrocentos e  doze)  rondas 

nas     áreas de    proteção  ambiental  oficial e    não    oficial, com   objetivos  de 

combater infrações ambientais e crimes  contra  a  população  que  frequenta  tais 

áreas,  além  de  993  (novecentos  e  noventa  e três)  operações   de  patrulhamento 

no  Parque  do  Bom  Menino,   atendendo   a  um  público de aproximadamente  uma 

média de     18.883/ pessoas assistidas. Nos   terminais de    integração foram 

registrados     atendimento a  152.879  ( cento  e cinquenta   e dois  mil,   oitocentos  e 

setenta  e nove)  usuários  dos  transportes   coletivos. 

 



 
 
 
 
 

Trânsito  e Transportes 
 
 
 
 

Várias  intervenções com   vistas   a  promover melhorias no  sistema   de 

trânsito de São Luis foram realizadas. Dentre as     quais, destacamos a 

construção da ponte Pai Inácio, no bairro do  Turu.  A  ponte  liga  a  Rua  General 

Arthur   Carvalho  á Travessa  Nossa   Senhora   da  Vitória,   no  Parque Vitória.  As 

obras,   que  envolvem   a revitalização urbana  da  área,  incluiram   a construção  de 

acessos urbanizados e a reconstrução do Canal do Rio Gangam,  promovendo 

melhorias  na    infraestrutura,  mobilidade e    acessibilidade urbana  á  população 

ludovicense. 

 

Foi modificado o trânsito nas ruas que compõem a área no entorno do  

Shopping Tropical. A mudança ocorreu devido ao aumento do tráfego na  área, 

causado pelo     movimento de    bancos, universidades, colégios, condomínios 

residenciais e   lojas,   com   o   objetivo   de  garantir um   trânsito seguro para  a 

população   e  reordenamento  de  marcação   para  estacionamento de veículos. 

 

Agentes  de  trânsito  desenvolveram  ações  de   orientações   e 

disciplinamento aos motoristas  e  pedestres  o  que  permitiu  maior  fluidez  no  

trânsito da Avenida Colares Moreira,  na  Avenída  Vale,  situada  na  lateral  do 

Tropical  Shopping  Center,  na  Rua  Anapurus,  em   frente   ao   UniCeuma,   nas 

Ruas  Perdizes,    Romã  e Carutapera. 

 

A    Prefeitura de   São   Luís   avançou na    execução do    cronograma das 

obras   de  infraestrutura para  implantação   do  Plano  Estratégico   de Melhorias  no 

Trânsito   que   visa  o desenvolvimento de  mecanismos   que  permitam  o aumento 

da  mobilidade   urbana  em  São Luis. 

 

Para garantir  um  tráfego  melhor  e  mais  seguro  para  motoristas  e 

pedestres  fizemos  mudanças  estruturais  das  vias  e,  para  viabilizar  as 

intervenções  do  Plano  de  Trânsito,  vários   pontos   da   capital   foram 

contemplados  com  as  ações  do  Plano  Estratégico.  A   interseção   entre   a 

Avenida  dos  Holandeses  e  Avenida  Litorânea,  na  altura  da  Praia  de   São 

Marcos, ganhou um conjunto semafórico, planejado para reduzir o número  de 

acidentes   no  local.  Além   disso,   a  obra  de  diminuição    do  canteiro   central    na 
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avenida para    facilitar o    acesso ao   Calhau    foi   contemplado com  obras   de 

drenagem   e recapeamento. 

De   acordo    com   o  Plano   Estratégico de    Melhorias  no    Trânsito, foram 

implantadas faixas    exclusivas  para   ônibus   nas  Avenidas Cajazeiras, Colares 

Moreira,  Marechal  Castelo  Branco,  Casemiro  Júnior,  Jerônimo  de Albuquerque, 

São Marçal,  Rio Branco, Avenida Cônego Tavares,  contemplando 26 

intervençôes de   curto,   médio   e  longo   prazo   para   garantia  da  mobilidade na 

capital. 

 

Destacamos, também,  a entrega  da  reforma  dos  terminais  de  integração, 

que compõe o conjunto de ações do Programa Avança São Luís. Entregamos o 

terminal da Cohab/Cohatrac,  onde  foram  promovidas melhorias  na 

infraestrutura  como  troca  de  sinalização  nas plataformas, recuperação   asfáltica 

nas   vias   internas,   pintura,   restauração  da  sinalização  interna   e reforma   dos 

banheiros.  Os terminais da CohamaNinhais,  da Praia Grande, do São 

Cristóvão e do Distrito Industrial também passaram por  intervenções 

semelhantes,  beneficiando mais  de  500  mil  usuários   do  transporte  público  em 

São Luis. 

 

As reformas nos terminais de integração visam proporcionar agilidade ao 

sistema de transportes da  capital  garantindo  bem  estar  aos  usuários  de  

transportes Este  é  o  inicio  de  toda  uma  modificação  que  nós  vamos  fazer  não 

só no trânsito, mas também no transporte dessa cidade.  Uma  obra  como  esta 

oferece  dignidade   ao  usuário  do transporte   coletivo  de  São Luis. 

 

Entre as melhorias realizadas  estão  as  novas  rampas  de  acesso  e  piso  

tátil   para   facilitar   o  deslocamento dos    portadores  de    necessidades  especiais, 

pintura   de   todo   o   piso   das   baias  de  embarque e    desembarque, redutor  de 

velocidade nas  faixas  de  pedestres,   placas  indicativas   de  ônibus  e itinerário,  e 

substituição   das  luminárias   e  lixeiras.  Os  banheiros   receberam   novos  utensilios 

e foram reaparelhados com novas torneiras, vasos e pias. No departamento de 

administração do     terminal, novos  móveis e    condicionadores de  ar  foram 

colocados. 

 



 
 
 
 
 

Além  da  reforma,  outras  ações  foram  realizadas  nos  terminais.   Na  área 

de recursos humanos, foram disponibilizados orientadores de plataforma e  a 

segurança do local será reforçada com vigilância 24h. Para facilitar  o acesso  do 

público  ás plataformas,   foi feita  a reconfiguração   da  identificação    visual. 

 
 

 
Segurança  Alimentar 

 
A  Prefeitura   de  São   Luis   recebeu   placa  de  homenagem da Secretaria- 

Geral da Presidência da República e do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) pelos serviços prestados na   área  da  segurança 

alimentar    durante   a  Arena  de  Participação Social,   realizada   ano passado,  em 

Brasilia. 

A  entrega    da  honraria   reconheceu as  ações  desenvolvidas  através  de 

vários  projetos  da  Semsa  como  o  Programa  de  Aquisição   de Alimentos   (PAA) ,  

a    construção da    Câmara Intersetorial de    Segurança Alimentar e  Nutricional 

(CAISAN); a    instrumentalização do     sistema de     Segurança Alimentar com 

adesão  ao  Sistema  Nacional  de  Segurança   Alimentar   e  Nutricional   (SISAN);   e 

a atualização da Politica Municipal  para  a área.  Conseguimos  êxito  em  diversas 

ações   e  nosso   projeto   de  gestão   segue   com  foco   no  acesso  da  população á 

segurança  alimentar. 

 

A SEMSA concluiu o diagnóstico dos indices de segurança alimentar na  

capital, cujos dados serviram de base para a construção do Plano Municipal de 

Segurança  Alimentar  (PMSAN), cumprindo  as     exigências do Sistema de 

Segurança     Alimentar e  Nutricional,    tornando-se uma  referência,   no Seminário 

Nacional do   Sistema    de   Segurança Alimentar e    Nutricional-SISAN,  como  o 

primeiro     município brasileiro a    entregar o   seu   Plano.   Ressaltamos que  este 

resultado    é  fruto  do  empenho e  seriedade  da  gestão   municipal   dada  a 

uma exigência   do  Ministério   do  Desenvolvimento Social  e Combate   á Fome  

(MDS). 

 

Além dos projetos reconhecidos com  louvor  pelo  governo  federal,  o  

municipio de São Luís desenvolve uma série de outras ações voltadas para a 

segurança  alimentar  da  população.   Exemplo  desse  compromisso   foi  a  reforma 

da  Cozinha-Escola    Comunitária   da  Vila  Cascavel   proporcionando    alimentação 

 



 
 
 
 
 

a  baixo   custo,  com  o fornecimento de  200  (duzentas)   refeições  diárias,  visando 

ampliar  ás  condições  de  acesso  á alimentação  adequada,   favorecer   a geração  

de  trabalho    e  renda   da  comunidade por   meio  da  capacitação de  pessoas   na 

área  de  alimentação   e segurança   alimentar nutricional. 

o processo de capacitação  é  um  dos  focos  da  Semsa,  que  possui  em  

seu  cronograma  mais  de  20  cursos,  dentre  os quais  destacamos  o de  Cuidador 

de   Idoso,   Aprimoramento     em   Cozinhas    Domésticas,     Educação    Alimentar, 

Salgados para Festas e Boas Práticas de Manipulação de Alimentos (BPMA). A 

Secretaria também realiza distribuição de cestas básicas aos  desabrigados  e 

atingidos pelas chuvas, somando quase seis toneladas de  alimentos  às  

comunidades. 

Outra  ação  de  grande  relevância  é  o cadastro   dos  produtores   familiares. 

O   procedimento realizado   pela  Semsa   beneficia   cerca  de  300 agricultores que 

fornecem hortifruti por    meio   de   compra direta para     distribuir à  população 

necessitado,  incentivando  desta  forma  a agricultura   familiar.   Por  meio  de  todos 

os  projetos,   durante   o  ano  passado   foram atendidas   aproximadamente 350 mil 

pessoas,   direta   e indiretamente, pelas  ações  da Semsa. 

 

O momento da história política do Maranhão renova  nosso  entusiasmo  a 

frente das    ações    sob  a   responsabilidade da    prefeitura de   São  Luís,   pela 

importância    da  cidade,   que abriga  maranhenses de  todos  os  cantos  do estado 

e deve ter uma atenção  mais  que  especial  neste  novo  momento  após  dois  anos 

de   dificuldades com  todas  as ações  do  município  executadas   com  os escassos 

recursos  próprios. 

As perspectivas de bons ventos sopram a favor, diante do novo cenário, 

sabendo  que  podemos  contar  com  o  trabalho  complementar  das  demais 

instâncias de governo estadual, numa grande parceria em prol da população da  

capital.   São   Luís   merece   e  precisa   da  maior   soma   de  forças   possível   para 
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