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PALAVRA DO PRESIDENTE

Um dos principais desafios à frente da Agência Executiva 

Metropolitana em 2019 foi trabalhar de forma estratégica na 

elaboração de projetos que atendessem às diversas áreas da 

Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Fala-se em desafio pelo fato de que os trabalhos de criação 

e melhoria da infraestrutura serem demandas permanentes por 

parte da população. Gerar qualidade de vida para todos foi e 

sempre será uma das principais metas do Governo do Estado. 

Diante disso, buscou-se conhecer in loco os problemas nas 

comunidades. Nestas oportunidades fez-se questão de ouvir os 

moradores e analisar tecnicamente a situação apresentada, para 

que, a partir de então, se pudesse avaliar como a demanda seria 

contemplada. 

Toda a equipe da Agem está extremamente satisfeita, pois, 

em muitos casos, foi possível apresentar projetos para 

solucionar os problemas de longas datas. Grande parte destes 

foram executados e muitos ainda estão em execução e devem ser 

entregues no início de 2020, ano em que a Agem espera atuar de 

forma mais ampla, para gerar benefícios ainda mais 

significativos para toda a população da Região Metropolitana da 

Grande São Luís. 

A parceria esteve em foco e diversos exemplos nesta linha 

podem ser citados, como o Plano de Arboviroses, que é uma 

articulação com as secretarias de Saúde Estadual e municipais. 

Também a revitalização de praças públicas, como é o caso da 

Praça Marechal Rondon, no Outeiro da Cruz, reformada com 

mão-de-obra de apenados, parceria com a Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária (SEAP), que atuou de forma 

semelhante na revitalização da Escadaria da Floresta, no bairro 

Liberdade. 

Por fim, pode-se destacar que o trabalho da Agem no ano 

de 2019 manteve o caráter inovador no tratamento das 

demandas comunitárias. Observar e ouvir os moradores para 

elaboração e aprovação dos projetos executados tem trazido 
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resultados bem mais satisfatórios para a população, principal 

usuária do equipamento público que resulta dos trabalhos 

desenvolvidos. 

Além disso, essa metodologia gera a democratização, na 

medida em que há participação do público-alvo. Assim tem sido 

desde que a AGEM foi criada. E assim nossos trabalhos no ano 

de 2020 serão realizados. 

Ainda, preciso agradecer o apoio das demais Secretarias e 

Órgãos do Estado, e principalmente, ao Excelentíssimo Senhor 

Governador. Agradeço ainda à equipe da Agem por todo o 

trabalho desenvolvido em 2019. 

Lívio Jonas Mendonça Corrêa 
Presidente 
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APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as ações realizadas pela Agência 

Executiva Metropolitana (AGEM), durante o ano de 2019. O 

conteúdo deste documento foi organizado pelos diversos setores 

que compõem este órgão, de maneira que cada capítulo 

descreve, de forma detalhada e qualitativa, as ações 

desenvolvidas que culminaram na concretização dos objetivos 

traçados para 2019. 

É importante ressaltar que seguiu-se com princípios 

metodológicos estabelecidos quando da criação da Agência 

Executiva Metropolitana, pela Lei Complementar Estadual nº 

174, de 25 de maio de 2015. Isso significa que cada projeto 

desenvolvido e executado considera as demandas averiguadas 

por visitas in loco, bem como levantamentos junto a 

representantes das comunidades nas quais foram realizados os 

projetos. 

A manutenção dos métodos de trabalho justifica-se pelos 

resultados positivos gerados a cada nova ação executada. Diante 

disso, uma das prerrogativas da AGEM é estar em permanente 

contato com as prefeituras de todos os treze municípios que 

compõem a Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Desde o início de 2019 foram realizadas reuniões com 

prefeitos e representantes das Prefeituras, com o objetivo de 

discutir ações e alinhar projetos a serem desenvolvidos nos 

municípios. Em algumas situações, as reuniões com os gestores 

se deram no sentido de fortalecer ações em andamento.  Este é o 

caso das visitas feitas ao município de Rosário, onde está 

instalado a Central de Gerenciamento Ambiental Titara. 

Em 2019 foi finalizado e entregue aos municípios o Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região 

Metropolitana da Grande São Luís, fruto de 15 meses de 



 

9 

trabalho, com realização de seminários e amplo diálogo com os 

municípios que compõem a RMGSL. 

Assim como o Plano de Resíduos Sólidos, o Plano 

Metropolitano de Acessibilidade também envolveu os 

municípios da Região Metropolitana 

Quanto ao Cais Flutuante São Luís (Terminal Portuário da 

Ponta D’Areia) e Terminal Portuário da Independência, em 

Alcântara, a AGEM  trabalhou  na viabilização do projeto, no 

que se refere às instâncias legais, ou seja, obtenção de licenças 

para construção. 

A AGEM participou da articulação no Comitê das 

Arboviroses, envolvendo os quatro municípios da Grande Ilha, 

com o objetivo de criar um plano de ação levando em 

consideração o mapa de necessidades e a matriz de 

responsabilidades de doenças como febre amarela, zika, dengue 

e chikungunya. 

Outro projeto executado pela Agência Executiva 

Metropolitana, contando com parceria do Instituto Maranhense 

de Estudos Cartográficos (IMESC) e do Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE), foi a instalação das Placas de 

Divisas dos Municípios da Ilha de São Luís. O projeto foi 

finalizado e define os pontos limítrofes entre os municípios de 

São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e São Luís. 

O presente relatório também destaca obras de construção e 

revitalização de espaços públicos como praças e vias. 

Outros projetos desenvolvidos pela Agência Executiva 

Metropolitana em 2019 estão presentes neste relatório de ações, 

que descreve um ano de trabalhos intensos e focados, sempre 

com a meta de atender às demandas apresentadas pelo Governo 

do Estado diante das necessidades sociais das diversas 

comunidades que compõem a Região Metropolitana da Grande 

São Luís. 
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1. REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS 

IMAGEM 01 – MAPA DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS 

 

Fonte: IBGE. 
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A Região Metropolitana da Grande São Luís, criada pela 

Lei Complementar nº 174, de 25 de maio de 2015, é composta 

por municípios localizados na Ilha do Maranhão, Baixo 

Itapecuru, Baixo Munim e por Alcântara, inseridos no grande 

complexo estuarino do Golfão Maranhense, maior reentrância 

da costa maranhense, onde se destacam as baías de São Marcos 

e São José. Essa região é composta por treze municípios, quais 

sejam: Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatú, 

Morros, Presidente Juscelino, Paço do Lumiar, Raposa, Rosário, 

Santa Rita, São José de Ribamar e São Luís, totalizando 9.304,61 

km², uma população de 1.619.377 habitantes (IBGE, 2017), com 

densidade demográfica de 174,04 hab/km² (IBGE, 2017) e PIB de 

R$ 30.771.746,00 (IMESC, 2017).  

Segundo o Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos – Imesc1 

Esta região caracteriza-se por uma população economicamente ativa, 
com setor secundário e terciário concentrado em São Luís, onde estão as 
principais indústrias de transformação e comércio. Além do município de São 
Luís, destaca-se nos outros municípios da ilha a produção da horticultura e 
avicultura. A atividade pesqueira também é de grande importância, 

                                                           
1
 REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MARANHÃO PROPOSTA 

AVANÇADA, IMESC, 2018 

principalmente em Raposa e São José de Ribamar, garantindo parte do 
consumo ao mercado interno. 

A cidade de São Luís é o núcleo a partir do qual se desenvolveu o 
processo de ocupação do Estado para o Litoral, Baixada e pelos vales úmidos 
dos rios Itapecuru, Pindaré, Munim e Mearim. São Luís é o centro político-
administrativo do estado destacando-se turisticamente pelo conjunto 
arquitetônico colonial, considerado o maior conjunto contínuo da América do 
Sul, assim como folcloricamente com os tradicionais grupos de bumba-meu-
boi, tambor de crioula e outros, tendo sido agraciado com o título de 
Patrimônio Cultural da Humanidade.  

São Luís também se destaca por sua malha viária (BR-135, MA-201, 
202, 203), ferroviária (Estrada de Ferro Carajás, Ferrovia Transnordestina) e 
portuário (portos do Itaqui, ALUMAR, Vale, Grande e da Madeira). Dispõe 
também do maior distrito industrial do Maranhão, com presença de usinas de 
transformação, bens de consumo não duráveis, produtos alimentares, bebidas 
e outros.  

O crescimento urbano de São Luís em direção a outros municípios da 
Ilha do Maranhão, acarretou na conurbação destes municípios, concentrando 
a maior área urbana e populacional do Estado, o que justifica, portanto, São 
Luís ser o município-polo da região.  

Vale destacar também o crescimento de outras cidades como Rosário e 
principalmente Bacabeira, com a futura implantação de siderurgias. Também 
se destaca nos municípios fora da Ilha do Maranhão o setor primário com a 
produção da horticultura e mandioca, além da produção da brita, cerâmicas e 
pesca. A cidade de Alcântara, também, é importante, não só pela arquitetura 
colonial, mas por estar ali instalado o Centro de Lançamento de Alcântara – 
CLA. 
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2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA REGIÃO METROPOLITANA

IMAGEM 02 – ESTRUTURA DA REGIÃO METROPOLITANA 

 
Fonte: AGEM 
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O processo de criação das Regiões Metropolitanas no 

Brasil é um tema que se encontra disciplinado pela própria 

Constituição Federal, pelas Constituições Estaduais e Leis 

Complementares. São normas legais que muito têm contribuído 

para a consolidação da metropolização no país. 

A Constituição Federal de 1988 atribuiu à União a 

competência pela elaboração e execução dos planos regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social. Contudo, no art. 25, parágrafo 3º, delegou aos Estados a 

competência para a instituição das Regiões Metropolitanas 

(RMs), como, ainda, a execução das funções púbicas de interesse 

comum (Fpics). 

O processo de institucionalização de Regiões 

Metropolitanas no Maranhão, com base ainda no artigo nº 25, 

parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988, ocorreu com a 

Constituição Estadual de 1989, surgindo, a partir deste 

momento, a Região Metropolitana da Grande São Luís (Lei 

Complementar nº 038/89). 

Sendo assim, a fim de introduzir e efetivar o tema na 

agenda política do Governo do Estado, ocorreu a reestruturação 

da legislação por meio da Lei Complementar nº 174/2015, que 

dispõe sobre a instituição e gestão da Regiões Metropolitanas 

em comento. 

Para criar e estabelecer um novo cenário de gestão 

compartilhada entre os municípios integrantes da Região 

Metropolitana, a atual legislação, Lei Complementar Estadual nº 

174 de 2015, instituiu e criou os órgãos de gestão da Região 

Metropolitana da Grande São Luís. Dessa forma, o arranjo 

institucional necessário para concretização da dinâmica 

administrativa compartilhada, como a Agência Executiva 

Metropolitana, encontra-se em efetiva atividade. 

A estrutura da Governança Metropolitana da Região 

Metropolitana da Grande São Luís, de acordo com o art. 6º da 

LCE 174/2015, é composta pelas instâncias: 

I - Colegiado Metropolitano, com caráter executivo e 

deliberativo; 

II - Conferência e Conselho Participativo Metropolitanos, 

com caráter consultivo e deliberativo; 



 
 
 
 

 

III - Agência Executiva Metropolitana, com caráter 

consultivo e de apoio técnico e operacional ao Colegiado 

e ao Conselho Metropolitano; 

IV - Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. 

As ações das instâncias da governança atinentes ao 

Colegiado e ao Conselho Metropolitano da Grande São Luís no 

ano de 2019, sob o assessoramento técnico e administrativo da 

Agência Executiva Metropolitana, bem como, as ações 

institucionais, estão detalhadas na sequência. 

2.1 Conferência Metropolitana 

Conforme consta na Lei Complementar Estadual nº 

174/2015, art. 6º e 13, sobre a Conferência Metropolitana, é 

importante destacar que a sua realização é obrigatória uma vez 

que possui papel deliberativo e consultivo e, também, por ser o 

momento que será escolhido os representantes da sociedade 

civil para compor o Conselho Participativo Metropolitano. 

Obedecendo aos critérios bienais para a sua realização e ao 

principio de participação e controle democrático dessa instância 

deliberativa. 

Contudo, em razão do contigenciamento do governo do 

estado, não foi possível realizar a 2º edição da Conferência 

Metropolitana; o fato implicou no processo eleitoral para o 

segmento da sociedade civil organizada representantes do 

Conselho Participativo. 

Para o enfrentamento da situação, a AGEM, em diálogos 

com os conselheiros, apresentou a proposta de uma Resolução 

para renovar por mais 1 ano o mandato dos membros do 

Conselho Participativo Metropolitano. A sugestão é decorrennte 

também pelo fato das eleições municipais que acontecerão no 

ano de 2020, o que poderia fragilizar a isonomia do processo da 

eleição do Conselho. A proposta está sendo aprecida pela 

presidência para posterior encaminhamento e validação do 

Colegiado. 
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2.2 Colegiado Metropolitano 

O Colegiado Metropolitano se reuniu em três ocasiões: 02 

de fevereiro de 2017; 01 de agosto de 2017; e, 26 de abril de 2018. 

As reuniões deliberaram sobre assuntos importantes para a 

gestão interfederativa, tratando de temas como: aprovação da 

elaboração do PDDI; a aprovação do termo de cooperação dos 

serviços de transbordo e destinação final dos resíduos sólidos da 

RMGSL; convocação da 1º Conferência; aprovação da 

elaboração do Plano Integrado de Resíduos Sólidos; e, 

aprovação do fundo metropolitano. 

2.3 Fundo Metropolitano 

O Fundo Metropolitano da RMGSL criado pela Lei 

Complementar Estadual nº 174, de 25 de maio de 2015, tem 

como objetivo o financiamento da implantação de programas e 

projetos estruturantes e a realização de investimentos 

relacionados às funções públicas de interesse comum da Grande 

São Luís, estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado. 

Foi aprovado na reunião do Colegiado Metropolitano, do 

dia 26 de março de 2018, e tem a destinação obrigatória de meio 

por cento (0,5%) das quotas do Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM de cada município integrante da Região 

Metropolitana da Grande São Luís e a contribuição obrigatória 

do Estado na parcela mínima equivalente às contribuições totais 

obrigatórias dos municípios da RMGSL. Porém ainda não foi 

aprovado o decreto regulamentando a sua vigência. 

2.4 Agência Executiva Metropolitana 

A Agência Executiva Metropolitana, autarquia integrante 

da Administração Pública Indireta e vinculada à Secretaria de 

Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, foi 

criada pela Lei nº 10.567, de 15 de março de 2017, em 

consonância com o que estabelece a Lei Complementar nº 174, 

de 25 de maio de 2015 e Lei Complementar no 189, de 05 de 

junho de 2017,  e rege-se pelo Decreto nº 32.874, de 03 de maio 

de 2017. 
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IMAGEM 03 – ESTRUTURA DA ESTRUTURA DA AGEM 

 
Fonte: AGEM 
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De acordo com o art. 15 da Lei Complementar nº 174/2015, 

a Agência Executiva Metropolitana tem por competência: 

 articular-se com os municípios integrantes da Região 

Metropolitana da Grande São Luís, com órgãos e entidades 

públicas e privadas; 

 fornecer suporte técnico e administrativo ao Colegiado 

Metropolitano;   

 disponibilizar assessoria técnica e organizacional aos 

municípios da RMGSL, acompanhando a elaboração e revisão 

dos planos diretores e leis de uso, ocupação e parcelamento do 

solo, além de promover diagnósticos da realidade 

socioeconômica municipal e de âmbito metropolitano;  

 elaborar e manter estudos técnicos de interesse 

regional e constituir banco de dados com informações atualizadas 

necessárias ao planejamento e à elaboração dos programas e 

planos a serem desenvolvidos;  

 promover a implementação e execução de programas e 

projetos estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado - PDDI, bem como fiscalizar e avaliar sua execução, 

propondo ao Colegiado Metropolitano ajustes necessários;  

 gerir os recursos do Fundo Metropolitano. 

O principal objetivo estratégico da Agência é a promoção 

do desenvolvimento integrado da RMGSL, por meio da 

articulação das partes interessadas – agentes públicos, sociedade 

civil organizada e a comunidade -, de forma a alcançar soluções 

de interesse comum. 

Neste sentido, a Agência atua pela consolidação da 

estrutura da governança interfederativa da Região 

Metropolitana, com a implantação das funções públicas de 

interesse comum: saneamento básico, gerenciamento de 

resíduos sólidos e mobilidade urbana e do PDDI. 

É, também, de competência da AGEM a realização, a cada 

dois anos, da eleição dos membros da Sociedade Civil que 

comporão o Conselho Participativo. 
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3. PLANO E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS

Pensar na integração da Região Metropolitana da Grande 

São Luís é o primeiro desafio e para isso a equipe da AGEM 

conta sempre com a parceria dos representantes municipais, das 

entidades representativas da sociedade civil e de técncios dos 

governos municípais para facilitar o alcance dos objetivos da 

Agência. 

3.1 Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Mesmo considerando que a organização dos serviços 

públicos locais é da competência municipal, segundo a 

Constituição Federal de 1988, observa-se, na prática, que os 

municípios têm grandes dificuldades para gerenciarem 

adequadamente, e de forma isolada, diversas atividades sob sua 

responsabilidade, como é o caso da limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos.  

A limpeza pública e o manejo adequado dos resíduos 

sólidos urbanos no Maranhão carece de urgente solução. A 

disposição inadequada dos resíduos sólidos em lixões a céu 

aberto gera efeitos negativos para o ambiente e para a 

população, como a poluição do solo, a contaminação dos 

mananciais de água subterrânea e superficial, além da 

proliferação de vetores causadores de doenças. Estão sendo 

iniciadas ações no estado para o cumprimento das obrigações 

previstas na Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos razão pela qual entende-se que ainda há 

muito a ser feito, como a Elaboração do Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos. 

A base legal para os PGIRS constitui-se da Lei de 

Saneamento Básico nº. 11.445/2007, da Lei nº. 12.187/2009, que 

dá as diretrizes da Política Nacional sobre Mudanças do Clima 

na parte relativa às rotas tecnológicas que menos geram gases 

de efeito estufa, e da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e a consequente obrigatoriedade 

de que sejam elaborados planos nas diversas esferas 
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administrativas, bem como pelos entes privados. Para o nosso 

caso específico, a Lei dos Consórcios Públicos nº. 11.107/2005 

também é aplicável. 

Com o PGIRS concluído e encaminhado ao Gabinete do 

Governador para o encaminhamento à Assembleia 

Legislativado para aprovação e, baseado na previsão do § 9º do 

artigo 19 da Lei nº12.305/2010 e na Decisão PL-TCE nº 

572/2017, os municípios que ainda não possuem seus Planos 

Municipais aprovados poderão deixar de fazê-lo já que o PGIRS 

da RMGSL está em processo de aprovação.  

O PGIRS tem vigência por prazo indeterminado, 

abrangendo todo o território da RMGSL, com horizonte de 

atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, 

tendo como conteúdo mínimo:  

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais 

fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e 

ambientais;  

II - proposição de cenários;  

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre 

outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos 

encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases 

gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, 

associadas à inclusão social e à emancipação econômica de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das 

metas previstas;  

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a 

recursos do Estado, para a obtenção de seu aval ou para o acesso 

de recursos administrados, direta ou indiretamente, por 

entidade estadual, quando destinados às ações e programas de 

interesse dos resíduos sólidos;  

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão 

consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos;  



 
 
 
 

 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de 

gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões;  

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, 

quando couber, de resíduos, respeitadas as disposições 

estabelecidas em âmbito nacional;  

XI - previsão, em conformidade com os demais 

instrumentos de planejamento territorial, especialmente o 

zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de: 

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de 

tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos; 

b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de 

resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de recuperação 

ambiental;  

XII - meios a serem utilizados para o controle e a 

fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação e 

operacionalização, assegurado o controle social. 

Para a elaboração do Plano, a AGEM contratou a FLORAN 

ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.com um 

investimento de R$ 365.057,82, de acordo com o contrato nº 

004/18, e abrange os 13 municípios da RMGSL. 

3.2 Disposição Final de RSU da RMGSL 

O contrato firmado entre a AGEM e a Central de 

Gerenciamento Ambiental Titara prevê o recebimento de 

34.493,69 toneladas de RSU para tratamento e disposição final, 

beneficiando os municípios  de Axixá, Bacabeira, Icatu, Morros, 

Paço do Lumiar e Santa Rita. 

Já os municípios de São José de Ribamar e Raposa foram 

beneficiados pelos mesmos serviços acima mencionados, por 

meio de convênio com a Agem, onde previa a destinação final 

de 28.176,70 toneladas de resíduos. 
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3.3 Coleta Seletiva em Paço do Lumiar 

O município de Paço do Lumiar, integrante da RMGSL, em 

dezembro de 2018 encerrou as atividades do seu lixão na 

localidade Iguaíba, encaminhando então seus resíduos sólidos 

urbanos coletados, para o Aterro Sanitário Titara em Rosário, 

previamente contratado pela Agência Executiva Metropolitana – 

AGEM, de acordo com o Termo de Cooperação firmado entre o 

Estado do Maranhão e municípios da RMGSL. 

Mas, dentro das obrigações do município inseridas na Lei 

12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, está previsto ainda adotar procedimentos para reaproveitar os 

resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos e estabelecer sistema de 

coleta seletiva.  

Observe-se que trinta e oito catadores de baixa renda até 

recentemente trabalhavam por conta própria no referido lixão, 

dos quais vinte e dois compõem a Cooperativa de Catadores de 

Materiais Recicláveis – COOPCARE 

Assim, o município de Paço do Lumiar assumiu diversas 

obrigações com a COOPCARE, no que tem o apoio do Estado 

por meio da AGEM com o pagamento do aluguel de um galpão, 

que fica sob a responsabilidade da COOPCARE pelo prazo de 

um ano, destinado ao funcionamento de uma central de triagem 

de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta seletiva de 

grandes geradores do município de Paço do Lumiar. 

3.4 Plano de Acessibilidade 

O Plano Metropolitano de Acessibilidade (PMA) é um 

plano setorial orientado a partir dos campos funcionais do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região 

Metropolitana da Grande São Luís, constituindo-se como um 

instrumento norteador da política de mobilidade urbana e 

aplicável quando da elaboração e implementação de toda e 

qualquer política pública que envolva edificações públicas ou de 

uso coletivo, logradouros públicos, locais de uso coletivo, meios 

de transporte ou de comunicação, de modo a garantir o acesso, a 

permanência e a utilização por todos.  



 
 
 
 

 

A elaboração do PMA está diretamente relacionada com a 

atribuição da Agência Executiva Metropolitana (AGEM/MA) 

descrita no artigo 15, inciso V da LC 174/2015, qual seja, a 

elaboração e manutenção de estudos técnicos de interesse 

comum regional e constituição de banco de dados para 

planejamento e elaboração de projetos. (MARANHÃO, 2015).  

O PMA é um plano norteador e a observância e 

implementação de suas orientações contribuirão direta e 

significativamente no processo de metropolização da RMGSL, 

uma vez que promoverá uma melhor integração entre os treze 

Municípios que compõem essa Região.  

O PMA baseia-se no desenho universal, visando garantir 

que todos os planos, projetos e programas desenvolvidos para a 

Região Metropolitana assegurem o pleno, seguro e autônomo 

acesso por todos os indivíduos. 

Cabe destacar que, embora o PMA traga em seu nome a 

palavra acessibilidade, ele não se restringe, apenas a garantir o 

acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A 

proposta do mesmo é ampliar a compreensão de que tanto as 

cidades, quanto as Regiões Metropolitanas são para todos.  

3.5 Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

O planejamento das áreas metropolitanas tem sido objeto 

de crescente preocupação dos governos e, por essa razão, o 

governo do estado do Maranhão dedicou grande esforço e 

compromiss, desde 2017, para implementar a gestão e as 

políticas públicas destinadas a melhorar a condição de vida das 

pessoas que se encontram na Região Metropolitana da Grande 

São Luís – RMGSL.  

Considerando a dificuldade real de que os municípios 

consigam lidar sozinhos com desafios que dependem da 

articulação com municípios vizinhos e, também, com o Estado e 

a União, para criar e estabelecer um novo cenário de gestão, a 

atual legislação, Lei Complementar Estadual nº 174 de 2015, 

instituiu e criou os órgãos de gestão da RMGSL. Dessa forma, o 

arranjo institucional necessário para concretização da dinâmica 
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administrativa compartilhada, como a Agência Executiva 

Metropolitana, encontra-se em efetiva atividade. 

Sobre a questão do instrumento de planejamento que 

permitirá a realização de politicas urbanas metropolitana, o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI, encontra-

se em fase de elaboração. 

Quando da sua aplicabilidade será possível ações e 

políticas voltadas à definição e execução dos serviços públicos 

de interesse comum.  

Nessa perspectiva, o Governo do Estado, em 2017, iniciou 

o projeto de consolidação da estrutura da governança da 

RMGSL, como, também, garantiu através da parceria 

AGEM/SECID/IMESC, a elaboração do PDDI da Grande São 

Luís. 

A partir disso, foram realizadas como passos da etapa do 

diagnostico: 

 Realização da pesquisa de campo pelos pesquisadores 

do IMESC; 

 Oficina de capacitação dos técnicos das 

municipalidades integrantes da RMGSL, em 2017;  

 Oficinas De Leitura Comunitária do PDDI da Região 

Metropolitana da Grande São Luís, realizada em março de 2018; 

 Diálogos Metropolitano, realizados em 

novembro/dezembro de 2018, na qual foram apresentados a 

sociedade civil os dados preliminares obtidos durante a 

pesquisa de levantamento do diagnóstico dos eixos: mobilidade, 

sociodemográfico, territorial, econômico e institucional; 

 Audiência Pública, realizada em 30 de agosto de 2019, 

para validação do disgnóstico. 

Dentre as instâncias da governança, o PDDI foi 

referendado: 

 Na 1º Conferência Metropolitana, realizada em 2017, 

momento em que se discutiu os temas relativos aos eixos do 

diagnóstico.  

 Além disso, todos os passos referente a etapa do 

diagnóstico foram apresentados e validados junto ao Conselho 

Participativo Metropolitano. 



 
 
 
 

 

3.6 Projeto de Terminal Portuário de Pequeno Porte  

Atualmente, o Cais da Praia Grande é o único Terminal 

Hidroviário da capital maranhense, contudo somente oferece 

condições de navegabilidade durante o período de Preamar 

(faixa de 3 horas); as manobras de acostagem e atracação das 

embarcações que realizam o transporte de passageiros e 

pequenas cargas para Alcântara e outras cidades da região da 

Baixada Maranhense ficam limitadas, devido as grandes 

variações de marés, ficando inoperante durante a Baixamar. 

Com as quantidades de viagens diárias reduzidas, o 

potencial turístico de Alcântara é pouco explorado pelos 

visitantes, pela falta de opção de transporte, tornando-se a outra 

opção de viagem, pelo Ferry Boat, inviável para chegar até 

Alcântara pelo custo e tempo de percurso. 

Atualmente Alcântara tem duas opções de acesso: uma se 

dá por via terrestre, por meio da rodovia estadual MA-106, que 

interliga os municípios de Bequimão e Pinheiro, complementada 

por travessia marítima por ferry boat e, por via exclusivamente 

marítima, pela baía de São Marcos que depende do horário das 

marés.  

Diante desta demanda, a AGEM contratou empresa 

especializada para o desenvolvimento dos projetos executivos 

de arquitetura e complementares de engenharia, visando a 

futura execução das obras de engenharia necessárias para a 

construção de Terminais Portuários de Pequeno Porte nas 

cidades de São Luís e Alcântara.  

Após o recebimento, os projetos executivos foram 

analisados pelos órgãos competentes visando seu licenciamento 

ambiental. Os projetos já analisados pela Capitania dos Portos, 

IPHAN e SEMA, esta última, indicou os Estudos Ambientais 

necessários para o licenciamento ambiental. 
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IMAGEM 04 - PROJETO CAIS SÃO LUÍS 

Destaca-se que tramita junto a Superintendência de 

Patrimônio da União o pedido de cessão de uso das áreas, pois 

as mesmas são de domínio da União. 

Assim, diante da complexidade do projeto e da obra, tem-

se momentos distintos antes da contratação da execução das 

obras, um de desenvolvimento dos estudos e projetos 

necessários para os projetos executivos de arquitetura e 

engenharia dos Terminais Portuários; um segundo momento de 

ajustes e aprovação dos Projetos Executivos pelos órgãos 

competentes; um terceiro de desenvolvimento de todos os 

estudos ambientais exigidos pelo órgão licenciador visando à 

obtenção das licenças ambientais exigidas e por fim, a execução 

da obra. 

Ressalte-se que essas obras se apresentam como 

intervenções técnicas imprescindíveis para a melhoria na 

mobilidade e desenvolvimento da Região Metropolitana da 

Grande São Luís, visto que é parte integrante de um macro 

projeto de mobilidade urbana. 

Área total do cais de São Luís 6.954,46m², cais de Alcântara 

4.177,52m². 

3.7 Regularização Fundiária 

Com o intuito de promover o desenvolvimento econômico 

e social, está em andamento na Agem a Regularização Fundiária 

da ocupação conhecida como Loteamento COHABIANO X, na 

cidade de Paço do Lumiar - MA. 

Foram cadastradas 215 famílias, as quais serão 

beneficiadas com a entrega do título definitivo dos imóveis que 

ocupam. 

  



 
 
 
 

 

O objetivo do porgrama de Arbovirose é definir as 

possíveis estratégias na perspectiva de diminuição dos autos 

índices constatados, como por exemplo:  

 Capacitar professores para divulgação eficiente do risco 

eminente e da gravidade da doença nas escolas;  

 Aumentar o efetivo de agentes de saúde, que são 

insuficientes para cobrir de forma igualitária todas as áreas;  

 melhorar a coleta de pneus descartados;  

 capacitar de forma continuada os médicos para o 

tratamento dos pacientes acometidos pelas arboviroses;  

 atualizar os registros das arboviroses no SINAM (Sistema 

Nacional de Atendimento Médico);  

 sensibilizar os gestores em políticas públicas direcionadas 

ao combate e controle das doenças;  

 construção de  eco pontos  nos municípios; ações mais 

enfáticas do Ministério da Saúde. 

 No dia 13 de dezembro de 2019 a prefeitura de São José de 

Ribamar em parceria com a AGEM, realizou o dia “D” de 

Mobilização ao combate às Arboviroses. Houve uma caminhada 

pela principal avenida do município, onde se fizeram presentes, 

o prefeito de São José de Ribamar, José Eudes Sampaio e sua 

equipe, o presidente da Agência Executiva Metropolitana, Lívio 

Corrêa e sua equipe, integrantes da secretária de saúde do 

munícipio entre outros.   
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IMAGEM 05 -  PROJETO ARBOVIROSE 
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4. INVESTIMENTOS 

4.1 Obras Concluídas 

  

  
 IMAGEM 06 - PRAÇA DAS AMENDOEIRAS, JARDIM AMÉRICA 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS AMENDOEIRAS 

Com o objetivo de proporcionar  melhor qualidade de vida 

com a maior interação dos moradores com a criação de espaços 

coletivos para convívio e atividades ao ar livre, bem como evitar 

qualquer tipo de construção irregular, foi executada a obra de 

revitalização da Praça das Amendoeiras, no Bairro Jardim 

América. 

A reforma da Praça das Amendoeiras consta de execução 

de piso intertravado, instalação de academia ao ar livre e 

playground, plantio de grama, reforma da iluminação da praça, 

construção de vagas de estacionamento e bancos para leitura e 

descanso.. Área total construída de 1.706,96m². 
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URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BOM JESUS 

 

IMAGEM 07 - PRAÇA DO BOM JESUS 

 

Construção de uma praça com urbanização, academia ao ar livre para a prática de esportes, playground, áreas para descanso e 

leitura, estacionamento para automóveis e arborização, proporcionando melhor qualidade de vida por meio da maior interação dos 

moradores do local com espaços coletivos para convívio e atividades ao ar livre. Área total construída de 1.013,36m². 
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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARTA VIEIRA 

 

IMAGEM 08 - PRAÇA MARTA VIEIRA, BEQUIMÃO 

 

Construção de passeio em trecho da avenida e construção de praça com iluminação pública, bancos para descanso e academia ao 

ar livre, proporcionando melhor qualidade de vida por meio da maior interação dos moradores do local com espaços coletivos para 

convívio e atividades ao ar livre. Área total construída de 1.407,80 m². 
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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MURURU 

 

 

IMAGEM 09 - PRAÇA DO MURURU, COROADO 
 

 
IMAGEM 10 - PRAÇA DO MURURU, COROADO 

O projeto contempla a construção de uma praça com 

academia ao ar livre para a prática de esportes, áreas para 

descanso e leitura, estacionamento para automóveis e 

arborização e construção de um quiosque, proporcionando 

melhor qualidade de vida por meio da maior interação dos 

moradores do local com espaços coletivos para convívio e 

atividades ao ar livre. Área total construída de 951m². 
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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA DOMINGAS LIMA DA SILVA 

  
IMAGEM 11-  PRAÇA MARIA DOMINGAS LIMA DA SILVA, QUEBRA POTE 

O projeto contempla a construção de uma academia ao ar livre para a prática de esportes, construção de áreas verdes para 

descanso e leitura,Playground, palco para eventos e estacionamento para carros e motos, proporcionando melhor qualidade de vida 

por meio da maior interação dos moradores do local com espaços coletivos para convívio e atividades ao ar livre. Área total 

construída de 3.240,48 m². 
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CONTRUÇÃO DA PRAÇA VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

  
IMAGEM 12 - PRAÇA VITÓRIA DA CONQUISTA, COQUILHO 

 

  
IMAGEM 13 - PRAÇA VITÓRIA DA CONQUISTA, COQUILHO 

O projeto contempla a construção de uma praça com 

urbanização, academia ao ar livre para a prática de esportes, 

playground, áreas para descanso e leitura, estacionamento para 

automóveis e motos, proporcionando melhor qualidade de vida 

por meio da maior interação dos moradores do local com 

espaços coletivos para convívio e atividades ao ar livre. Área 

total construída de 2.494,74m2. 
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REFORMA DA PRAÇA MARECHAL RONDON 

  
IMAGEM 14 -  PRAÇA MARECHAL RONDON, OUTEIRO DA CRUZ 

A praça Marechal Rodon, localizada na Rua Nossa Senhora da Vitória no Outeiro da Cruz é uma área de um bairro tradicional 

de São Luís. Localizada em uma área bem privilegiada do bairro, a praça é utilizada pelos moradores da região como área de lazer e 

eventos. A obra foi executada em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. 

A praça recebeu reformas e melhoras nas seguintes áreas: pavimentação com bloquete sextavado; construção de bancos - 17 

unidades; colocação de grama nos canteiros; recomposição de meio fio; reconstrução das rampas de acessibilidade. 
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CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO 

  
IMAGEM 15 - ESTACIONAMENTO, ARAÇAGI 

A Avenida Conselheiro Hilton Rodrigues possui um grande fluxo de veículos. Aos finais de semana, por conta do comércio 

ativo existente na região, concomitantemente ao aumento do fluxo de veículos se deslocando às praias da região, a avenida sofre com  

intenso engarrafamento de automóveis que até então estacionavam na via para carga e descarga de materiais e pessoas. Visando 

solucionar tal problema, fez-se necessária a construção de baias de estacionamento próximas ao foco da concentração comercial 

existente na região, de forma a sanar o problema do tráfego na região. A obra conta com 05 baias de estacionamento, facilitando carga 

e descarga constante. 

  



 
 
 
 
 

 

REFORMA DA ESCADARIA DA FLORESTA 

   
IMAGEM 16 - ESCADARIA DA FLORESTA, LIBERDADE 

Por anos a escadaria da Floresta, localizada no bairro da Liberdade esteve degradada, com um grande acúmulo de resíduos 

sólidos e material orgânico ao longo da escadaria e dentro da galeria existente. A contenção da galeria estava deteriorada em diversos 

pontos, necessitando de reforma, bem como o muro de arrimo que sustenta algumas calçadas. Após a intervenção, foram executados 

os seguintes serviços: Remoção de camada vegetal; remoção de resíduos sólidos das galerias; recomposição dos degraus; 

recomposição de contenção existente no final da escadaria; fornecimento e instalação de corrimão; instalação de iluminação; pintura 

da escadaria; instalação de lixeiras no início e fim da escadaria; e remoção de resíduos sólidos das galerias. 
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4.2 Obras em Execução 

REFORMA DA FEIRA DA VICENTE FIALHO 
 

  

 
IMAGEM 17 FEIRA DA VICENTE FIALHO 

 
IMAGEM 18 - FEIRA DA VICENTE FIALHO 

Visando a melhoria da qualidade de vida dos feirantes e 

da comunidade por meio da recuperação da Feira do Vicente 

Fialho, que possui uma área de 450m², a AGEM está procedendo 

a instalação de uma nova cobertura em estrutura metálica, o 

piso existente está sendo recuperado, as cerâmicas das bancadas 

estão sendo substituídas, o banheiro está em reforma, assim 

como a instalação de pontos de tomadas em todas as bancadas e 

a nova pintura em toda feira. 
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AMPLIAÇÃO DA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE 

  

  

IMAGEM 19 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, ANGELIM 

Visando dar mais fluidez ao tráfego da região, a AGEM executa  a ampliação lateral no trecho compreendido entre o túnel da 

Cohab e a entrada de acesso ao bairro do Angelim.  Trecho total ampliado de 500m. 
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REFORMA DA PRAÇA DO CARATATIUA 

  

  

IMAGEM 20 - PRAÇA DO CARATATÍUA 

 

 

 

 
IMAGEM 21 - PRAÇA DO CARATATÍUA 

Em parceria com a SEAP, encontra-se em reforma a praça 

do Caratatiua, contemplando: reforma da sarjeta; pintura e 

revitalização de meio fio; instalação de novos bancos; melhoria 

na acessibilidade; revitalização do coreto; capina em áreas 

verdes; revitalização da mureta próxima à escada e próximo ao 

coreto, tampa de galeria localizada atrás do coreto; e remoção de 

placa de metal que está localizada de forma inadequada. 
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CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CANTEIRO DA AVENIDA CAMBOA

 

 

IMAGEM 22 - ESTACIONAMENTO, CAMBOA 

 
IMAGEM 23 - ESTACIONAMENTO, CAMBOA 

Visando adequar o canteiro que hoje encontra-se ocupado 

de maneira irregular, fez-se necessária a intervenção por parte 

da AGEM em um canteiro localizado no bairro Camboa, de 

forma a urbanizar e construir vagas de estacionamento 

adequadas, bem como executar pavimentação em piso 

intertravado e ajustar a iluminação do local. 
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CONSTRUÇÃO DA PONTE DA MATANÇA

 

 

IMAGEM 24 - PONTE DA MATANÇA, ANIL 

 

 

 

 

 

Construção de uma ponte de concreto 

com extensão de 10 metros e largura de 6,65m, 

no bairro do Anil, município de São Luís – MA. 

A referida obra se apresenta como intervenção 

técnica imprescindível para a melhoria na 

mobilidade urbana da região, visto que pretende 

dar mais fluidez ao tráfego de veículos bem 

como mais segurança aos pedestres.  
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4.3 Obras em Licitação 

CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA VILA BACANGA 

 

IMAGEM  25 - PRAÇA VILA BACANGA, ANJO DA GUARDA 

O projeto contempla a reforma da praça, retirada do piso antigo para colocação de piso de concreto e outras partes de bloquete, 

colocação de mesas de xadrez/damas, reforma da quadra e instalação de aparelhos de academia e playground proporcionando maior 

interação entre o moradores da região 
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SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE 

 

IMAGEM 26 -   SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, ANGELIM 

O eixo viário formado pelo trecho compreendido entre o acesso ao Bairro do Angelim de Cima e a Ford Duvel é considerado 

como primordial para receber a segunda intervenção viária que melhorará a circulação do transporte público, o tráfego de veículos de 

passeio e de carga e a acessibilidade de pessoas, pois visa qualificar a infraestrutura viária, priorizar o transporte coletivo, reduzindo 

consideravelmente os tempos de viagem, os custos operacionais, as necessidades de deslocamento, o consumo energético e o impacto 

ambiental naquela importante artéria. Trata-se, portanto, de uma intervenção na infraestrutura viária, com a ampliação lateral desse 

trecho da Avenida, cujo objetivo é a melhoraria na trafegabilidade local e proporcionar maior fluidez e segurança à via, bem como 

garantir a toda e qualquer pessoa a acessibilidade, o conforto e a autonomia nos seus deslocamentos.
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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MOCAJITUBA 

 

 

 
IMAGEM  27 -  PRAÇA  MOCAJUTUBA, PAÇO DO LUMIAR 

 
 

A Comunidade de Mocajituba solicitou à Agência 

Executiva Metropolitana – AGEM a melhoria de uma área 

próxima a uma escola para ser construída uma praça com quadra 

poliesportiva e equipamentos de esporte e lazer, playground, 

mesas fixas para xadrez, proporcionando aos moradores do 

entorno, a melhoria do espaço público e da qualidade de vida dos 

usuários.  

Assim, visando a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade por meio de espaços coletivos para convívio e 

atividades ao ar livre, bem como evitar qualquer tipo de 

construção irregular, se faz necessária a urbanização da referida 

área, contemplando as necessidades elencadas pela população e 

gerando maior qualidade de vida aos moradores do bairro. 
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AMPLIAÇÃO DA AVENIDA DOS PORTUGUESES

  

O eixo viário formado pelo trecho compreendido entre a saída da Barragem 

do Bacangae a entrada da Universidade Federal do Maranhão é apontado como 

prioritário para receber as primeiras intervenções viárias que beneficiarão a 

circulação do transporte público, o tráfego de veículos de passeio e de carga e a 

acessibilidade de pessoas, pois visa qualificar a infraestrutura viária, priorizar o 

transporte coletivo e reduzir os tempos de viagem, os custos operacionais, as 

necessidades de deslocamento, o consumo energético e o impacto ambiental naquela 

importante artéria. Trata-se, portanto, de uma intervenção na infraestrutura viária, 

com a ampliação lateral desse trecho da Avenida, cujo objetivo é o de melhorar a 

trafegabilidade local e proporcionar maior fluidez 

e segurança à via, bem como garantir a toda e 

qualquer pessoa a acessibilidade, o conforto e a 

autonomia nos seus deslocamentos. 

 

 

 
 

IMAGEM  28 -  AMPLIAÇÃO DA AVENIDA PORTUGUESES, BACANGA
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REFORMA NO ESPIGÃO COSTEIRO E AVENIDA LITORÂNEA 

Com espaços edificados criados para o lazer, o 

entretenimento, a prática de esportes e a contemplação da 

natureza e por possuir beleza natural e um rico acervo 

arquitetônico, a cidade de São Luís experimenta, nos últimos 

anos, a tendência: ser um atrativo turístico.  

Neste sentido e, após levantamentos sobre o estado de 

conservação dos principais pontos turísticos de São Luís, a 

AGEM propõe e justifica a presente contratação em face da 

necessidade de integrar ações de investimento em infraestrutura 

urbana com vistas a revitalizar e conservar o espaço público 

desses pontos turísticos de São Luís, bem como promover a 

melhoria das condições de circulação viária, de mobilidade 

urbana e de integração a outras ações correlatas como forma de 

movimentar a economia da região metropolitana de São Luís, 

com a geração de emprego e renda pelo turismo, permitindo a 

acessibilidade e inclusão social de todos os públicos aos 

municípios da grande São Luís. 

 

ROTATÓRIA DA COHAB 

Nas proximidades do bairro Angelim já estão em fase de 

finalização a 1ª etapa do projeto de alargamento da Avenida 

Jerônimo de Albuquerque, que conta também com a execução de 

retornos com livre entrada na via oposta, que possuem também a 

função de atenuar o congestionamento hoje presenciado na 

rotatória da Cohab.  

Desta forma, visando melhorar o tráfego, bem como 

unificar a via com as intervenções que já estão sendo executadas 

pelo Governo do Estado e pela Prefeitura Municipal de São Luís, 

entende-se como necessária a obra de eliminação da rotatória da 

Cohab, substituindo-a por cruzamento com conversões livres à 

direita, no bairro Cohab, na cidade de São Luís-MA. 
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REFORMA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA NA 

FEIRA DA PRAÇA DA AVENIDA JOSÉ 

Esse projeto contempla a criação de uma cobertura para a 

feira instalada na praça do Bairro Jardim América, 

poporcionando aos feirantes um ambiente de trabalho mais 

seguro e adequado, protegendo-os das intempéries. 
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4.4 Quadro Resumo dos Investimentos 

4.4.1 Obras já Concluídas 

OBRA BAIRRO ITEM VALOR Construtor 

Praça das Amendoeiras Jardim América Construção 243.500,00 VH Construções Ltda. 

Praça do Bom Jesus Bom Jesus Construção 154.632,79 ACM Construções Ltda. 

Praça Marta Vieira Bequimão Construção 300.162,58 Habili Construções Ltda. 

Praça do Mururu Coroado Construção 197.084,94 B S Construtora e Comercio Ltda. 

Praça Maria Domingas da Silva Quebra Pote Construção 365.788,41 Construsolda Engenharia Ltda. 

Praça Marechal Rondon Outeiro da Cruz Reforma 81.620,80 
Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária 

Praça Vitória da Conquista Coquilho Construção 495.530,54 
Espaço Verde Construção e Incorporação 
EPP 

Estacionamento Araçagi Construção 29.897,57 Ágil Construções e Serviços Ltda. 

Escadaria da Floresta Liberdade Reforma 61.512,00 
Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária 

TOTAL 
 

  1.929.729,63   

FONTE: DPP 
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4.4.2 Obras em Execução 

OBRA BAIRRO ITEM VALOR CONSTRUTOR 

Estacionamento e Canteiro Avenida Camboa Camboa Construção 178.411,69 Espaço Verde Construções e Incorporações Ltda. 

Ponte da Matança Anil Construção 523.887,43 Pavirrol Engenharia Eireli 

Praça do Caratatíua Caratatíua Reforma 56.350,00 
Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária 

Feira da Vicente Fialho Vicente Fialho Reforma 519.055,35 Alencar Construções Comercio Ltda. 

Avenida Jerônimo de Albuquerque Angelim Ampliação 2.384.754,59 Pavirrol Engenharia Eireli 

TOTAL 
  

3.662.459,06 
 

FONTE: DPP 

  



 
 
 
 

 

4.4.3 Obras em Licitação 

OBRA BAIRRO ITEM VALOR Construtor 

Avenida Jerônimo de Albuquerque - 2º etapa Angelim Ampliação 4.009.089,72 CONSTEC - Construtora Técnica 

Ampliação da Avenida dos Portugueses 
Itaqui / 
Bacanga 

Ampliação 577.149,72 - 

Revitalização de Praça e quadra poliesportiva na Vila 
Bacanga 

Itaqui / 
Bacanga 

Reforma 462.965,71 - 

Espigão Costeiro e Avenida Litorânea 
Ponta da Areia e 
Calhau 

Reforma 237.719,04 Construsolda Engenharia Ltda. 

Praça no Itapera 
Maioba 
Mocajituba 

Construção 523.188,14 Construtora Rampa 

Reforma e instalação de estrutura metálica na Feira na Praça da 
Av. José 

Jardim América Reforma 500.104,69 Etech Construtora Ltda. 

Reforma da rotatória da COHAB COHAB Reforma 451.011,24 Ágil Construções e Serviços Ltda. 

Desobstrução de Canais Cidade Olímpica Reforma 29.154,38 Ágil Construções e Serviços Ltda. 

Desobstrução de Canais Filipinho Reforma 30.004,40 Pavirrol Engenharia Eireli 

Urbanização da Rua São Jerônimo Cidade Operária Reforma 31.500,57 Espaço Verde Construções e Incorporações Ltda. 

TOTAL 
  

6.851.887,61 
 

FONTE: DPP 
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4.5 Projetos de Engenharia e Arquitetura em Elaboração

PRAÇA VIVA IPASE - o projeto contempla a reforma do 

Viva IPASE; com pintura do piso, e reforma de algumas partes 

do piso; construção de um palco para apresentações culturais, 

um depósito, sala de administração, banheiros masculino e 

feminino, academia e playground; proporcionando maior 

interação entre o moradores da região.  

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VILA CONCEIÇÃO - O projeto 

contempla a construção de uma praça com urbanização, 

academia ao ar livre para a prática de esportes, playground, 

áreas para descanso e leitura, estacionamento para automóveis e 

motos, proporcionando melhor qualidade de vida por meio da 

maior interação dos moradores do local com espaços coletivos 

para convívio e atividades ao ar livre. 

REVITALIZAÇÃO DE QUADRA E ESPAÇO ESPORTIVO JOÃO 

LIMA SOBRINHO – Reforma da quadra e cobertura, academia ao 

ar livre, reforma do centro de administração e reforma dos 

vestiários, proporcionando condições adequadas à praticas de 

esportes. 

PRAÇA DO EUCALIPTO: esse projeto contempla a construção 

de uma praça que contará com playground, bancos piso de e um 

caramanchão, proporcionando interação entre o moradores da 

região.  

REQUALIFICAÇÃO DO CANTEIRO LIMA VERDE: esse projeto 

contempla a requalificação de um canteiro central no bairro do 

Lima Verde transformando-o em praça, esse projeto contará 

com academia ao ar livre, bancos, colocação de piso em 

concreto, proporcionando maior interação entre o moradores da 

região.  

PRAÇA VILA INDUSTRIAL: esse projeto contempla a 

construção de uma praça na Vila Industrial que contará com 

uma quadra de esportes, caramanchão, bancos, playground e 



 
 
 
 

 

academia o ar livre, proporcionando maior interação entre o 

moradores da região.  

REFORMA DA CAPELA DE SÃO PEDRO: esse projeto 

contempla a reforma da capela, troca da lona de cobertura, troca 

de algumas peças da estrutura que a sustenta, a  pintura das 

paredes e escadarias, proporcionando aos fieis uma melhor 

acomodação durante suas cerimônias religiosas.  

PRAÇA VILA PROGRESSO: esse projeto contempla a 

construção de uma praça na Vila Progresso que contará com 

bancos, playground e academia o ar livre, proporcionando 

maior interação entre o moradores da região.  

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA AV. 13 MAIOBÃO: o projeto 

contempla a construção de uma praça de alimentação na 

avenida 13 do Maiobão, contará com a demolição do piso antigo 

e construção de um piso novo, vagas de estacionamento, bancos 

e uma área reservada para as barracas, proporcionando à 

população um espaço adequado de convivência. 

PRAÇA EM PAÇO DO LUMIAR: esse projeto contempla a 

construção de uma praça no Paço do Lumiar que contará com 

um campo de futebol, pista de cooper, bicicletário, bancos, 

academia ao ar livre, proporcionando maior interação entre o 

moradores da região.  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO RESIDENCIAL 

PARAÍSO - O projeto contempla a construção de uma quadra 

poliesportiva, construção de academia ao ar livre para a prática 

de esportes, construção de áreas verdes para descanso e leitura e 

Playground, proporcionando melhor qualidade de vida por 

meio da maior interação dos moradores do local com espaços 

coletivos para convívio e atividades ao ar livre. Área total 

construída de 1.087,40m². 

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE E 

PLAYGROUND NA ILHA DA PAZ - O projeto contempla a 

construção de uma academia ao ar livre para a prática de 

esportes, construção de áreas verdes para descanso e leitura e 

Playground, proporcionando melhor qualidade de vida por 



 

53 

meio da maior interação dos moradores do local com espaços 

coletivos para convívio e atividades ao ar livre. Área total 

construída de 742,77m². 

LEVANTAMENTO DE DADOS NA ESTRADA DA VITÓRIA  - Foi 

solicitado a Agência Executiva Metropolitana – AGEM, 

elaboração de um diagnóstico da Região da Estrada da Vitória, 

tendo seu início no bairro Apeadouro próximo a Academia 

Castelo Branco e término na Avenida dos Franceses. Esse 

diagnóstico se refere a qualidade e tamanho das vias, além da 

quantidade de imóveis que possam vir a interferir em uma 

possível ampliação das ruas. 

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA JUÇARA - O Parque da 

Juçara encontra-se na Área de Preservação Ambiental (APA) do 

Maracanã criada pelo Decreto - 12.103 - 01/10/1991. Localizada 

a sudoeste do município de São Luís, a 25 quilômetros do centro 

da capital, no Distrito Industrial. A unidade de conservação 

(UC) possui uma área de 1.831 hectares, abrangendo o bairro do 

Maracanã e partes da Vila Sarney, Vila Esperança e Rio Grande 

É caracterizada por ser uma Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável e tem como objetivos proteger a biodiversidade, 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais e 

desfrutar de um planejamento turístico sustentável. 

Atualmente, a área do Parque da Juçara, onde acontece a 

tradicional e anual Festa da Juçara, encontra-se sem estrutura 

física adequada para os usuários, as barracas estão mal 

conservadas com vários problemas estruturais, não possui 

acessibilidade, a iluminação é ineficiente, não possui coleta dos 

resíduos da produção da juçara, não tem estacionamento, 

nenhum banheiro público, enfim, a área necessita de uma ampla 

reforma visando à estruturação física para oferecer condições 

adequadas. 

Diante da análise da situação atual do Parque, a AGEM 

desenvolve o Projeto de Revitalização do Parque da Juçara, por 

meio de estudos com soluções inovadoras e apropriadas à 

realidade social das comunidades, onde serão adotadas 

possibilidades arquitetônicas que poderão ser utilizadas para o 

desenvolvimento socioeconômico, lazer, turismo, por meio de 

um projeto que explore a modulação, a flexibilidade espacial, 

acessibilidade, adaptabilidade, fácil execução e manutenção. 



 
 
 
 

 

A AGEM terá como condicionantes para o 

desenvolvimento do projeto as seguintes questões: 

a. Criar uma estrutura física necessária para o usufruto 

da área, não apenas durante os períodos de festejos, mas de 

forma permanente ao longo do ano; 

b. Desenvolver uma tipologia padrão para as 33 barracas 

de comercialização da juçara e 25 quiosques de venda de 

alimentos variados e água de coco; 

c. Propiciar ao usuário interação social, atividades 

educativas, contemplativas e esportivas;  

d. Respeitar as condicionantes sociais, urbanas, 

geográficas, topográficas e climáticas da área. 

DIAGNÓSTICO DE VIAS NOS BAIRROS DA ZONA RURAL DE 

SÃO LUÍS – MA – Os estudos consistem em levantamentos 

fotográficos e dimensionais das vias públicas, calcificando-as 

como obra de pavimentação nova e recapeamento, assim 

podendo tomar ações para melhorias. 

 

4.6 Parceria com o IPEA 

Em maio de 2019 foi celebrado entre a AGEM e o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, o Protocolo de 

Intenção nº 03/2019, para parceria técnico-científica no 

acompanhamento da dinâmica da RMGSL. 

O projeto Governança Metropolitana no Brasil, 

desenvolvido desde 2011/2012, por meio da Rede Ipea e, desde 

2017, no âmbito do INCT em Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Territorial (INPuT), agrega um amplo e 

diversificado conjunto de pesquisadores e instituições de 

pesquisa que se dedicam ao estudo, à caracterização, ao 

monitoramento e à avaliação do quadro político-institucional 

das regiões metropolitanas brasileiras, buscando investigar as 

especificidades e condicionantes da governança e gestão 

metropolitanas nas principais RMs do país. 

Em sua 5ª etapa (2019/2020), o projeto busca: (1) avançar 

no reconhecimento das relações interfederativas existentes ou 

em construção, necessárias para a gestão e para a governança 
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metropolitanas; (2) dar continuidade ao acompanhamento do 

processo de elaboração e aprovação dos Planos de 

Desenvolvimento Urbano Integrado, seja nas RMs parceiras que 

recém iniciaram essa tarefa, seja junto às RMs que tem seu PDUI 

elaborado e passam agora à sua implementação e 

compatibilização dos  Planos Diretores (PDs) municipais ao 

PDUI e ao macrozoneamento (MZ) metropolitanos.  

O setor da governança, dois relatório de pesquisa referente 

ao componente do PDDI e sobre r4ecursos financeiros. Em 2020 

será lançado o livro com os artigos produzidos pelas RMs 

parceiras no projeto Governança Metropolitana no Brasil. 

4.7 Parceria com a SEAP 

A Agência Executiva Metropolitana e a Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária – SEAP, firmaram uma 

parceira para a utilização da mão–de-obra de apenados na 

reforma e construção de equipamentos públicos, além da 

utilização dos blocos sextavados de concreto fabricados dentro 

do Sistema Penitenciário 
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5. GESTÃO ADMINISTRATIVA

A Diretoria Administrativa e Financeira (DAF) é o setor 

protagonista na promoção dos serviços da instituição, 

trabalhando de forma articulada com todos os demais setores da 

AGEM, objetivando promover um serviço eficaz e eficiente ao 

público interno e externo do órgão. 

À DAF compete planejar e coordenar as atividades 

relativas à gestão de recursos material, patrimonial e dos 

serviços gerais, a execução orçamentária, financeira e contábil, 

cumprindo e fazendo cumprir, no que concerne a sua 

competência, a Lei Complementar 174, de 25 de maio de 2015, 

além de coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as 

atividades desenvolvidas pelas supervisões administrativa e 

financeira. 

Uma das grandes preocupações da administração da 

AGEM foi com o seu fortalecimento institucional. Para isso, 

investiu na melhoria das condições de funcionamento do órgão, 

em móveis e equipamentos para a melhoria nas condições de 

trabalho. 

Destaca-se também a atuação da DAF no atendimento das 

demandas provenientes dos demais órgãos da administração 

direta do estado, em especial às Secretarias de Estado de 

Planejamento e Orçamento (SEPLAN), Transparência e Controle 

(STC) e Gestão de Pessoas (SEGEP), que de forma frequente 

solicita informações a AGEM. O atendimento dessas demandas 

tem sido feita de maneira proativa na resolução e 

encaminhamentos necessários para potencializar as ações e 

compromissos assumidos por diversos órgãos do estado. 

No que se refere a gestão financeira, a AGEM administrou 

um orçamento bastante enxuto e com pouco espaço para 

investimentos, o que foi resolvido com a emissão de créditos 

adicionais ao longo do ano, permitindo um incremento no 

orçamento em 448%, conforme pode ser observado no quadro a 

seguir. 
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QUADRO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

CLASSIFICAÇÃO 
UO / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMAÇÃO / AÇÃO 

VALOR INICIAL 
DECRESCIMO 
/ ACRESCIMO 

VALOR 
ATUAL FUNC SUBF PROG AÇÃO 

ATIVI-
DADE 

PROJETO 
OP. 

ESPECIAIS 

4 
   

ADMINISTRAÇÃO 
     

 
122 

  
ADMINISTRAÇÃO GERAL 

     

  
317 

 
Gestão Governamental 

     

   
4450 Gestão do Programa 7.087.000 

  
408.861 7.495.861 

 
127 

  
ORDENAMENTO TERRITORIAL 

     

  
587 

 
Reestruturação e desenvolvimento das Regiões Metropolitanas no 
Estado do Maranhão      

   
3232 

Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das 
Regiões Metropolitanas do Maranhão  

150.000 
  

150.000 

 
271 

  
PREVIDÊNCIA BÁSICA 

     

  
411 

 
Apoio Administrativo 

     

   
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 

  
350.000 3.000 353.000 

 
302 

  
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

     

  
302 

 
Apoio Administrativo 

     

   
963 

Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos 
Estadual   

14.000 
 

14.000 

 
451 

  
INFRAESTRUTURA URBANA 

     

  
137 

 
Construção e Melhoria de equipamentos Urbanos 

     

   
3262 Reestruturação de Vias Públicas 

 
850.000 

 
6.169.575 7.019.575 

  
586 

 
Desenvolvimento Urbano e Regional 

     

   
3264 Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL 

 
1.150.000 

 
5.381.265 6.531.265 

  
587 

 
Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do 
Estado do Maranhão      

   
3263 Elaboração e execução de Planos e Projetos 

 
50.000 

 
518.000 568.000 

  
TOTAL 7.087.000 2.200.000 364.000 12.480.701 22.131.701 

Fonte: SIGEF-ASPLAN 
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GRÁFICO 01 - DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR SUBAÇÃO 

 
Fonte: SIGEF - ASPLAN 
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Quando se analisa apenas os investimentos observa-se que 

estes foram divididos entre a melhoria de equipamentos 

urbanos e a resstruturação de vias públicas. 

No que se trata do capital humano, hoje a Agência dispõe 

de vinte e oito servidores em seu quadro e 15 estagiários, que 

dão suporte a todas às atividades do órgão, número insuficiente 

para o cumprimento das metas e programas desenvolvidos pelo 

órgão, conforme quadro abaixo. 

QUADRO 01 - SERVIDORES NA AGEM 

NATUREZA DO VÍNCULO QUANTIDADE 

Cargo Comissionado 23 

Cargo Efetivo (Cedidos de outros órgãos) 05 

Contrato de Estágio 15 

TOTAL 43 

Fonte: SUPAD 

Os Cargos Comissionados correspondem ao maior número 

de colaboradores, sobrecarregan-do-os em suas atividades. A 

seguir está apresentada a distribuição destas Cargos. 

 

QUADRO 02 - DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS 

SIMBOLOGIA DENOMINAÇÃO TOTAL 

- Presidente 1 

DGA Diretor 2 

DGA Assessor Especial 1 

DANS-1 Assessor Especial I 2 

DANS-2 Assessor Especial II 3 

DAS-1 Assessor Sênior 1 

DAS-1 Chefe Depart. de Pesquisa 1 

DAS-1 Chefe Depart. de Projetos 1 

DAS-2 Assessor Júnior 2 

DAS-2 Fiscal de Obras 1 

DAS-4 Auxiliar Técnico 1 

DAI-1 Auxiliar de Serviços 1 

DAI-4 Auxiliar Técnico I 6 

TOTAL 23 

Fonte: SUPAD 

Esta insuficiência vem sendo suprida com a terceirização 

de serviços técnicos. 
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5.1 Serviços técnicos terceirizados 

Os Serviços de apoio técnico e operacional estão 

estruturados em produtos, que representam as unidades de 

medição dos trabalhos que foram realizados, conforme 

discriminado a seguir: 

 Assessorar o desenvolvimento de atividades de 

engenharia, arquitetura e administrativa da AGEM; 

 Assessorar o desenvolvimento, uso e aplicação de 

tecnologias de apoio de monitoramento das atividades 

relacionadas às demandas de engenharia, arquitetura e 

administrativa. 

 Assessorar aos órgãos participantes da gestão plena da 

RMGSL. 

 Assessorar a gestão de espaços públicos através da 

participação popular, ações educativas e apoio técnico nas ações 

de regularizações fundiárias.  

 Acompanhar a elaboração do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado – PDDI. 

O apoio técnico e operacional aos empreendimentos dar-se 

pelo acompanhamento e documentação da execução dos 

serviços, por meio das seguintes atividades:   

 Apoio técnico e operacional na elaboração dos Projetos 

Básicos das intervenções pretendidas pela AGEM, 

compreendendo o conjunto de elementos que define a obra ou 

serviço de engenharia, com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 

e a definição dos métodos e do prazo de execução;  

 Apoio técnico e operacional ao planejamento das ações 

prioritárias e estratégicas  definidas pela AGEM, observando a 

estrutura analítica dos empreendimentos e do cronograma de 

implantação das ações, considerando a classificação e 

hierarquização dos grupos de comunidades e municípios a 

serem beneficiados;  

 Apoio técnico e operacional ao controle do andamento 

físico das obras contratadas, no estabelecimento de 
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procedimentos, diretrizes e normas técnicas visando a 

padronização dos serviços de supervisão de obras, inclusive o 

sistema de controle de qualidade e no controle dos dados e 

informações da evolução das obras para alimentação de arquivo 

técnico e elaboração dos subsídios para o preparo dos relatórios 

periódicos de acompanhamento dos empreendimentos 

executados;   

 Apoio técnico e operacional ao Colegiado Metropolitano 

na especificação de novas funções públicas de interesse comum 

no âmbito da RMGSL, na compatibilização e deliberação sobre a 

aplicação de recursos oriundos de distintas fontes, destinados ao 

atendimento das funções públicas de interesse comum, na 

promoção da articulação dos municípios da região 

metropolitana entre si e com organizações privadas, órgãos e 

entidades federais e estaduais, objetivando o planejamento e a 

gestão integrada das funções públicas de interesse comum, além 

de apoio na constituição de Câmaras Setoriais para análises, 

debates e proposições dos programas e projetos relativos às 

funções públicas de interesse comum;  

 Apoio técnico e operacional aos municípios da região 

metropolitana, com o acompanhamento da elaboração e revisão 

dos planos diretores e leis de uso, ocupação e parcelamento do 

solo, para compatibilização de seus conteúdos com o interesse 

público;  

 Apoio técnico e operacional para a promoção de 

diagnósticos da realidade socioeconômica municipal e de 

âmbito metropolitano, em parceria com órgãos estaduais e 

municipais afins e com participação da sociedade civil, visando 

subsidiar o Planejamento Integrado;  

O detalhamento a seguir apresenta os principais projetos 

norteadores do planejamento metropolitano realizados com 

apoio técnico e operacional de terceirizados, que consistiu nas 

análises e avaliações de alternativas de concepções da obra e de 

seus componentes e instalações, a saber: 

a. Projetos de Urbanização de um canteiro na Avenida 

Camboa, no bairro Camboa, em São Luís - MA.   

b. Revitalização da capela de São Pedro, na Av. Vitorino 

Freire, na cidade de São Luís - MA.   

c. Revitalização de uma cobertura da feira no bairro Vicente 

Fialho, na cidade de São Luís - MA.   
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d.  Atualização do projeto de revitalização da  quadra e 

espaço esportivo João Lima Sobrinho com academia no 

bairro do Dom Sebastião, São Luís - MA.   

e. Elaboração de material de apoio para subsidiar o início 

das tratativas acerca do processo de regularização 

fundiária no bairro Cohabiano x, localizado no município 

de Paço do Lumiar.  

f. Elaboração de projeto arquitetônico da praça Mocajituba, 

próximo a Beira Rio, município de Paço do lumiar – MA; 

g. Visita técnica para a elaboração de projeto e orçamento 

analítico para a obra no estacionamento situado na MA 

203, bairro do Araçagy, município de São José de 

Ribamar – MA; e 

h. Elaboração da poligonal georreferenciada e do memorial 

descritivo da praça do Mocajituba, Paço do Lumiar –MA. 

 

 

 

5.2 Estágios 

A AGEM desenvolve programa de estágio visando a 

preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.  

O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, é a 

instituição contratada pela AGEM para auxiliar no processo de 

aperfeiçoamento do estágio. Faz o acompanhamento 

administrativo, encaminhando negociações de seguros contra 

acidentes pessoais e cadastrando os estudantes. São 

selecionados estudantes de Instituições de Ensino Pública e 

Privada e atualmente a Agem conta com o auxílio de 15 

estudantes no programa, divididos nas seguintes áreas de 

atuação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, 

Comunicação Social – Jornalismo, Direito e Engenharia Civil.  
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5.3 Capacitação e Treinamento 

Cumpre destacar a consolidação da articulação e da 

parceria com outros órgãos do Estado, especialmente com a 

SEGEP e a Escola de Governo na promoção da capacitação dos 

servidores da AGEM. 

QUADRO 03 - SERVIDORES NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO  

Descrição 
Nº de 

Pessoas 

Capacitação no Sistema e-processos para estagiários que 
iniciam suas atividades. 

5 

Capacitação no Sistema Integrado de Gestão Administrativa 
(SIGA) 

10 

Visão do Controle Externo sobre Acumulação Inconstitucional 
de cargo 

3 

RH em Foco - Alinhamento de Processos e Rotinas 2 

Treinamento Novo Catálogo de Materiais e Serviços do Estado 2 

Seminário Modernização da Gestão Pública: Valorizando 
Pessoas e Inovando Processos 

1 

Treinamento SIGEF PPA/LOA 3 

Curso Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais 1 

Curso de Redação - EGMA 1 

Curso Parceria Público Privado 1 

Fonte: SUPAD 

5.4 Contratações 

Para a execução das atividades meio da AGEM foram 

realizadas as contratações que, pelo porte da organização, 

algumas foram realizadas por dispensa de licitação. 

A contratação de empresa do ramo de manutenção predial 

deveu-se à existência de instalações e equipamentos em 

operação nas dependências da AGEM, que exigem 

conhecimentos técnicos especializados em engenharia e 

manutenção predial, de forma a garantir seu perfeito 

funcionamento. Entre estes sistemas, têm-se as instalações 

prediais civis, elétricas, hidráulicas, sanitárias, de proteção e 

combate a incêndio, de proteção contra descargas atmosféricas e 

outras no mesmo nível de complexidade, que devem ser 

inspecionadas periodicamente para garantir segurança e 

conforto aos usuários, mantendo adequado o padrão 

operacional. 

 

http://grupointeligencia.com.br/retencoes-de-tributos-irrf-pis-cofins-csll-inss-icms-iss/
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QUADRO 04 - CONTRATAÇÕES DA ÁREA MEIO 

Nº PROC. FUND. LEGAL MODAL.IDADE OBJETO VALOR 

72667/19 Art. 24 inciso XII da lei 8666/93 Dispensa Aquisição de eletrodomésticos 6.206,00 

95316/19 Art. 24 inciso XII da lei 8666/93 Dispensa Confecções de fardamento 12.100,00 

99300/19 Art. 24 inciso XII da lei 8666/93 Dispensa Locação do imóvel (sede administrativa AGEM) 264.000,00 

128275/19 Art. 24 inciso XII da lei 8666/93 Dispensa Empresa especializada em operacionalização de programa de estágio 177.660,00 

12935/19 Art. 24 inciso XII da lei 8666/93 Dispensa Aquisição de equipamentos e serviços de readequação de rede lógica 16.890,00 

102329/19 Art. 24 inciso XII da lei 8666/93 Dispensa Fornecimento de placas de tombamento 4.950,00 

115938/19 Art. 24 inciso XII da lei 8666/93 Dispensa Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas e de software 16.950,00 

178789/19 Art. 24 inciso XII da lei 8666/93 Dispensa Aquisição de materiais de consumo 2.880,50 

228978/19 Art. 24 inciso XII da lei 8666/93 Dispensa Assinaturas de jornal 2.850,00 

103241/19 Decreto n° 7.892/2013 Adesão RDP Eventos 41.532,00 

97492/19 Decreto n° 7.892/2013 Adesão RDP Divisória em PVC 26.814,00 

83588/19 Decreto n° 7.892/2013 Adesão RDP Manutenção predial 79.996,35 

236360/19 Decreto n° 7.892/2013 Adesão RDP Locação de ônibus e van 32.450,00 

242272/19 Decreto n° 7.892/2013 Adesão RDP Água mineral 5.985,00 

120025/19 Art. 38 inciso XI da lei 866/93 Pregão Presencial Emissão de passagens aéreas 72.237,90 

99290/19 Art. 38 inciso XI da lei 866/93 Pregão Presencial Serviços de telefonia fixa 4.728,29  

178598/17 Lei Federal 10.520/02 Pregão Presencial Locação de veículo tipo passeio 46.320,00 

102932/17 Ata Registro de Preços - Locação de veículo tipo caminhonete  144.000,00 

152025/18 Ata de Registro de Preços - Serviços de limpeza e conservação 101.467,44 

36335/18 Ata de Registro de Preços - Serviços de vigilância ostensiva 217.443,84 

83588/19 Ata de Registro de Preços  Serviços de manutenção predial 79.996,35 

TOTAL     

Fonte:  SUPAD 
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No tocante à Tecnologia da Informação, durante o ano de 

2019 foram realizados procedimentos emergenciais de 

configuração do servidor, configuração e substituição dos 

roteadores com problemas, que constantemente levavam a 

queda de sinal; mapeamento de todos os pontos lógicos, 

descriminação de acesso a cada setor, substituição de cabos e 

pontos de parede defeituosos, acesso e mapeamento das 

impressoras em rede, agilizando a manutenção que passou a ser 

de forma preventiva; e desbloqueio de alguns softwares. Foi 

feita a configuração de servidores doados pela SECID para 

agilizar o backup das informações de trabalho (com isso criaou-

se dados salvos de forma mais segura).  

Foram adquiridos os equipamentos necessários para o 

funcionamento da TI, como roteadores, switchs, cabos e 

conectores rj45, estabilizadores, teclados, mouses, etc.. Além do 

levantamento necessário para instalação e configuração de 

pontos lógicos a serem implantados na nova sede da AGEM. 
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5.5 Dos Gastos 

QUADRO 05 - - EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS NA ÁREA MEIO 

DESCRIÇÃO 
ANO 

2017 2018 2019 

Pessoal 949.680,17 1.309.079,90 1.322.914,22 

Diárias 31.289,00 70.450,60 3.168,00 

Limpeza e Conservação. 37.068,00 140.270,32 103.054,23 

Serviços de Terceiros 1.231,707,91 856.471,39 3.326.025,37 

Consultoria 53.700,00 - - 

Material Permanente 132.282,25 141.007,90 98.770,88 

Material de Consumo 22.421,83 43.040,88 94.791,02 

Passagens 27.276,94 63.932,34 8.000,00 

Auxilio Transporte 11.341,41 23.796,27 27.064,00 

INSS 123.069,00 272.335,90 309.891,22 

FUMBENAGEM 3.338,53 8.146,48 13.043,77 

Adiantamento - - 11.817,47 

TOTAIS 1.391.467,13 2.928.531,98 5.318.540,18 

Fonte: SIAFEM / SIGEF 
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GRÁFICO 02 – DESPESAS DA ÁREA MEIO - 2017-2019 

 

Fonte: SIAFEM 
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QUADRO 06 – EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS NA ÁREA FIM 

DESCRIÇÃO 
ANO 

2017 2018 2019 

CONVÊNIOS  328.431,37 674.475,00 

RESTRUVIAS  217.381,37 6.115.159,29 

DESIURM  2.729.044,19 4.936.631,36 

REFUNDIÁRIA 224.989,02 299.985,36(*)- - 

CONFMETROPO 21.352,68 - 41.532,50 

ELAEPP 18.736,56 309.608,92(*) 567.819,75 

TOTAIS 265.078,26 3.574.842,29 12.335.617,90 

Fonte: SIAFEM / SIGEF 
(*) Restos a Pagar 
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GRÁFICO 03 – DESPESAS DA ÁREA FIM - 2017-2018 

 
Fonte: SIAFEM 
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6. DAS LICITAÇÕES 

6.1 Concluídas 

N º PROC 
FUNDA-
MENTO 
LEGAL 

MODALIDADE 
VALOR 

ESTIMADO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRA-

TADO 
ECONOMIA CONTRATADO 

0269882/18 
 

Tomada de Preço 
nº 13/18 

573.921,80 
Empresa para a construção de praça na 
Vila Coquilho 

431.997,54 141.924,26 
Espaço Verde Construção E 
Incorporação Ltda. 

0173467/18 
 

Pregão Presencial 
nº 01/19 

25.715,95 
Fornecimento de material de consumo-
expediente, copa e cozinha.  

17.600,00 8.115,95 Vip Distribuição E Logística Eireli 

120025/19 
 

Pregão Presencial 
nº 02/19 

77.890,90 
Agenciamento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais 

72.237,90 5.653,00 Atlanta Turismo Ltda.-ME 

0142803/19 
 

Tomada de Preço 
nº 01/19 

449.828,19 
Reforma e construção de cobertura 
metálica na Feira Vicente Fialho, 

368.638,57 81.189,62 
Alencar Construções Comercio 
Ltda.-Me 

068146/19 
 

Tomada de Preço 
nº 02/19 

239.328,37 
Obras de urbanização de um canteiro na 
Av. Camboa 

178.411,69 60.916,68 
Espaço Verde Construção E 
Incorporação Ltda. 

0083588/19 
 

Adesão a Ata 79.996,35 Serviços comuns de manutenção predial. 79.996,35 - G.H.R Guterres EIRELI 

177681/18 
 

Pregão Eletrônico 
nº 06/18 

53.471,97 
Aquisição de aparelhos de ar 
condicionado tipo split 

49.973,48 3.498,49 L S Vieira - Me 

103241/19 
 

Adesão a Ata 41.532,50 
Prestação de serviços de buffet para 
eventos 

41.532,50 - 
Visão e Perfil - Assessoria,  Eventos e 
Serviços Ltda. - EPP 

97492/19 
 

Adesão a Ata 26.814,00 
Empresa para fornecimento, confecção, 
montagem e instalação de divisórias e 
prateleira em PVC . 

26.814,00 - Global House Eireli 
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N º PROC 
FUNDA-
MENTO 
LEGAL 

MODALIDADE 
VALOR 

ESTIMADO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRA-

TADO 
ECONOMIA CONTRATADO 

99290/19 
 

Adesão a Ata 4.728,29 
Serviços de telefonia fixa comutada 
(stfc). 

4.728,29 - 
Viacom Next Generation 
Comunicação Ltda.- EPP 

072667/19 
art. 24 da Le 

8.666/93) 
Dispensa 6.335,00 Aquisição de material permanente 6.206,00 129,00 Sandro R S Pereira - Me 

95316/19 
art. 24 da Le 

8.666/93) 
Dispensa 12.100,00 

Fornecimento de fardamento 
padronizado 

12.100,00 - Cutrim &Amp  Correa Ltda. - ME 

48996/19 
art. 24 da Le 

8.666/93) 
Dispensa 2.939.792,32 

Serviços técnicos especializados de 
apoio técnico e operacional para 
desenvolvimento dos programas 
finalísticos e as competências legais da 
AGEM.    

2.939.792,32 - 
Instituto de Agronegócios Do 
Maranhão - INAGRO 

0090926/19 
art. 24 da Le 

8.666/93) 
Dispensa 84.000,00 

Locação do imóvel, tipo galpão, situado 
na rua do Fio (MA 204), número 25, 
Maioba - Mocajituba em Paço do Lumiar 

84.000,00 - Paulo Roberto Ribeiro Vilela 

99300/19 
art. 24 da Le 

8.666/93) 
Dispensa 264.000,00 

Locação de imóvel situado a av. 
Borborema, número 2a, qd. 22, calhau, 
São Luís, para sediar a Agência. 

264.000,00 - Jose Maria Pereira Veras 

128275/19 
art. 24 da Le 

8.666/93) 
Dispensa 178.452,00 

Contratação de instituição especializada 
na operacionalização de programa de 
estágio de estudantes universitários. 

177.660,00 792,00 
Centro de Integração Empresa 
Escola CIEE 

0186741/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 32.956,31 

Empresa para construção de baias para 
parada de veículos, calçada e sarjeta 
para drenagem pluvial, na avenida dos 
holandeses, no bairro Araçagi. 

29.897,57 3.058,74 
Agil Construções E Serviços Ltda.-
ME 

215046/18 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 7.848,00 

Prestação de serviços de treinamento em 
plataforma BIM 

7.848,00 - 
Arch  Studio Arquitetura &Amp; 
construção Ltda. 
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N º PROC 
FUNDA-
MENTO 
LEGAL 

MODALIDADE 
VALOR 

ESTIMADO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRA-

TADO 
ECONOMIA CONTRATADO 

0129035/19  
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 16.890,00 

Aquisição de componentes de infraestrutura 
e readequação de rede de dados 

16.890,00 - 
A&Amp; A SERVICOS E 
COMERCIO LTDA - ME 

195496/19 - 
Tomada de Preço 

003/2019 
595.818,31 

Contratação de empresa especializada para 
construção de uma ponte de concreto com 
dimensão de 10 metros e largura de 6,65 
metros, no bairro do anil, município de São 
Luís - MA, através da agencia executiva 
metropolitana.  

523.887,43 71.930,88 
PAVIRROL Engenharia Ltda. - 
EPP 

2504422/19 - 
Tomada de Preço 

006/2019 
250.284,05 

Contratação de serviços de engenharia para 
a realização dos serviços de reforma e 
revitalização de espaços públicos destinados 
ao lazer/turismo (espigão costeiro e avenida 
litorânea) 

237.719,04 12.565,01 Construsolda Engenharia Ltda. 

253774/19 - 
Tomada de Preço 

007/2019 
622.313,62 

Construção de praça com quadra 
poliesportiva no bairro Itapera, no 
Mocajituba, em Paço do Lumiar. 

523.188,14 99.125,48 Construtora Rampa – EPP 

253752/19 - 
Tomada de Preço 

008/2019 
609.042,49 

Serviços de engenharia para execução de 
estrutura e cobertura metálica, instalações 
elétricas e bancadas na área de feira na praça 
da Av. José, no bairro Jardim América. 

500.104,69 108.937,80 Etech Construções Ltda. 

258286/19 - 
Tomada de Preço 

010/2019 
500.053,88 

Execução das obras de eliminação da 
rotatória da COHAB e criação de eixo 
contínuo ligando a Av. São Luís Rei de 
França e a Av. São Sebastião, no bairro 
COHAB. 

451.011,24 49.042,64 
Agil Construções E Serviços Ltda. 
- Me 

227733/19 - 
Concorrência 

001/2019 
4.335.232,84 

Obras da  2º etapa de ampliação da Av. 
Jerônimo de Albuquerque, no trecho entre o 
acesso ao bairro do angelim de cima e a Ford 
Duvel. 

4.009.089,72 326.143,12 
CONSTEC - Construtora Técnica 
Ltda. 

0219817/19 - 
Pregão Presencial 

nº 03/19 
240.673,33 

Aquisição de 04 kits de equipamentos para 
playground e 04 kits de equipamentos de 
ginástica para academia ao ar livre 

216.500,00 24.173,33 Construsolda Engenharia Ltda. 
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N º PROC 
FUNDA-
MENTO 
LEGAL 

MODALIDADE 
VALOR 

ESTIMADO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRA-

TADO 
ECONOMIA CONTRATADO 

242272/19 
 

Adesão A Ata 5.397,00 
Contratação de empresa para aquisição 
de material de consumo tipo -  água 
mineral 

5.397,00 - S/Contrato 

236360/19 
 

Adesão A Ata 32.450,00 
Prestação de serviços de locação de 
veículos automotores de grande porte, 
com motorista e combustível. 

32.450,00 - Aguiar Locação E Turismo Ltda. 

178789/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 2.880,50 

Aquisição de material de consumo 
(expediente e copa) 

2.880,50 - VIP Distribuição e Logística Eireli 

228978/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 2.850,00 

Prestação de serviços de assinaturas de 
jornais diários, nas versões impressas e 
digitais. 

2.850,00 - R F Diniz Comercio e Serviços - Me 

0102329/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 4.950,00 

Aquisição de etiquetas de identificação 
patrimonial 

4.950,00 - 
São Luís Promoções e Eventos Ltda. 
- Me 

257833/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 29.154,38 

Serviços de engenharia para 
desobstrução de canais na cidade de São 
Luís. 

29.154,38 - 
Ágil Construções E Serviços Ltda. - 
Me  

257857/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 30.004,40 

Contratação de serviços de engenharia 
para desobstrução de canais no bairro 
Filipinho. 

30.004,40 - Pavirrol Engenharia Eirelli 

257821/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 31.500,57 

Serviços de engenharia para 
reconstrução de via na r. São jerônimo, 
cidade operária 

31.500,57 - 
Espaço Verde Construção E 
Incorporação Ltda.  

173681/18 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 8.434,00 

Fornecimento de relógio de ponto 
eletrônico. 

8.434,00 - 
PROINDDY – Serviço E Comércio 
Eireli-Me  
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N º PROC 
FUNDA-
MENTO 
LEGAL 

MODALIDADE 
VALOR 

ESTIMADO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRA-

TADO 
ECONOMIA CONTRATADO 

115938/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 16.950,00 

Empresa para fornecimento e instalação 
de catracas eletrônicas e de software 

16.950,00 - 
TEKNEW Soluções De Gestão de 
Acesso Ltda-Epp 

103366/18 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 2.065,00 

Aquisição e prestação de serviços de 
recarga de extintores de incêndio 

2.065,00 - S/Contrato 

231452/19 
Licitação 
inexigível 

Inexigibilidade 70.923,21 
Solicitação de deslocamento de postes 
de energia elétrica Av. Jeronimo de 
Albuquerque 

70.923,21 - Equatorial Maranhão 

236373/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 16.800,00 

Serviço de instalação e desinstalação de 
ar condicionado do tipo split. 

16.800,00 - Construtora Ap Engetech 

250776/19 
Licitação 
inexigível 

Inexigibilidade 20.473,31 
Serviço de deslocamento de postes de 
energia elétrica Av. dos Portugueses 

20.473,31 - Equatorial Maranhão 

   
12.543.852,84 

 
11.546.656,84 997.196,00 

 

Fonte: Comissão Setorial de Licitação / AGEM 

 

  



 

75 

6.2 Em andamento 

N º 
PROC 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MODALIDADE 
VALOR 

ESTIMADO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRATADO 

CONTRATADO 

250332/19 
 

Tomada de 
Preço 004/2019 

577.149,72 

Contratação de empresa para a execução das obras de 
ampliação da avenida dos portugueses, no trecho 
compreendido entre a saída da barragem do rio Bacanga 
e a entrada de acesso à UFMA 

-   

188145/19 
 

Tomada de 
Preço 005/2019 

462.965,71 
Contratação de serviços de engenharia para execução das 
obras de revitalização da praça e quadra poliesportiva da 
Vila Bacanga 

-   

258191/19 
 

Tomada de 
Preço 009/2019 

475.796,12 
Serviços de engenharia para execução das obras de 
requalificação de canteiro, localizado no km 0 da BR 135. 

-   

173681/18 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 8.434,00 Fornecimento de relógio de ponto eletrônico. 8.434,00 

PROINDDY – Serviço E 
Comércio Eireli-Me  

115938/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 16.950,00 

Empresa para fornecimento e instalação de catracas 
eletrônicas e de software 

16.950,00 
TEKNEW Soluções De 
Gestão de Acesso Ltda-Epp 

231452/19 
Licitação 
inexigível 

Inexigibilidade 70.923,21 
Solicitação de deslocamento de postes de energia elétrica 
Av. Jeronimo de Albuquerque 

70.923,21 Equatorial Maranhão 

236373/19 
art. 24 da Lei 

8.666/93 
Dispensa 16.800,00 

Serviço de instalação e desinstalação de ar condicionado 
do tipo split. 

16.800,00 Construtora Ap Engetech 

250776/19 
Licitação 
inexigível 

Inexigibilidade 20.473,31 
Serviço de deslocamento de postes de energia elétrica 
Av. dos Portugueses 

20.473,31 Equatorial Maranhão 

 1.649.492,07  133.580,52  

Fonte: Comissão Setorial de Licitação / AGEM 
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6.3 Revogadas 

N º PROC 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
MODALIDADE 

VALOR 
ESTIMADO 

OBJETO 

186768/18 art. 24 da Lei 8.666/93 Dispensa R$ 6.673,00 Eletrodoméstico 

212981/18 art. 24 da Lei 8.666/93 Dispensa   Placa de inauguração 

99401/18   
Pregão Eletrônico nº 
04/18 

R$ 18.962,26 
Serviços de comunicação e serviços gráficos, para divulgação em mídia do curso para 
formação de cuidador: alimentação saudável e cuidados necessários para a pessoa idosa. 

63087/18   
Pregão Eletrônico nº 
01/18 

R$ 882.541,41 
Contratação de entidade com notória especialização em serviços educacionais com o 
objetivo de executar curso para formação de cuidador: alimentação saudável e cuidados 
necessários para a pessoa idosa 

63087/19   
Pregão Eletrônico nº 
03/18 

R$ 882.541,41 
Contratação de entidade com notória especialização em serviços educacionais com o 
objetivo de executar curso para formação de cuidador: alimentação saudável e cuidados 
necessários para a pessoa idosa 

100199/18   Inexigibilidade R$ 279.000,00 
Contratação de empresa para fornecimento por demanda, em cartão e respectivas 
recargas de vale-transporte para o transporte de aluno do curso para formação de 
cuidador de idosos: alimentação saudável e cuidados necessários para a pessoa idosa. 

Fonte: Comissão Setorial de Licitação / AGEM 
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