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 O ano de 2020 foi desafiador! 

 Com a pandemia tivemos que promover uma reestruturação de ações em todos os níveis. Os 
esforços se concentraram na área da Saúde, mas sabíamos que não poderíamos deixar de colocar 
em prática projetos destinados à melhoria de infraestrutura da Região Metropolitana da Grande São 
Luís, para continuar gerando qualidade de vida para a população, sobretudo no momento delicado 
que ainda estamos passando. Era fundamental conter os avanços da pandemia, mas, também, 
manter os trabalhos que estávamos desenvolvendo desde que a Agência Executiva Metropolitana 
foi criada há quase quatro anos.

 Realizamos um trabalho integrado, pois, mais do que nunca, foi necessário unir esforços para 
gerar o resultado final para a população. Neste aspecto destacamos as obras realizadas com a 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), com a qual fortalecemos a parceria e, 
com isso, garantimos mais espaços públicos para a população, e, ainda, contribuímos para a 
ressocialização de apenados, em um projeto que vem tendo bastante sucesso.

 Foi com essa perspectiva de realidade que fizemos todas as adequações possíveis de recursos 
e mantivemos a execução de serviços essenciais. Não foi uma tarefa fácil para o Governo do Estado, 
por meio de suas diversas secretarias e órgãos, dentre os quais nós, da AGEM. Mas com esforço e 
responsabilidade conseguimos fechar 2020 com muitos projetos entregues para a população e 
outros em fase final de execução, com entregas confirmadas para os primeiros meses do ano. 

 Para 2021, nosso objetivo é, além de manter a rotina de trabalho, atuar na ampliação de 
projetos desenvolvidos. Novamente sabemos que será um desafio, mas o ano que passou nos 
ensinou a não titubear diante das adversidades. Seguimos firmes

Lívio Jonas Mendonça Corrêa
Presidente
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 O Relatório de Gestão 2020 da Agência Executiva Metropolitana é fruto de um trabalho 
coletivo, dirigido pela Presidência do órgão e desenvolvido pelas equipes técnicas. Neste 
documento, a AGEM mostra os resultados de suas ações, reconhece os desafios enfrentados em 
2020, da mesma forma que se compromete a estar cada vez mais alinhada a projetos que 
garantam o pleno desenvolvimento e a qualidade de vida para a população da Região 
Metropolitana da Grande São Luís. 

 Este relatório foi elaborado para apresentar uma visão integrada, cujo foco não está em 
descrever cada departamento ou setor da AGEM, mas evidenciar os resultados gerados pelos 
trabalhos conjuntos, que seguem as diretrizes do Governo do Estado. Neste aspecto, apesar de 
todas as dificuldades enfrentadas em 2020, a AGEM promoveu uma série de ações que resultaram 
na construção e reforma de praças e revitalização de feira livre, atuando, dessa forma, na 
ampliação de espaços públicos modernos, higiênicos e seguros. 

 Na área de mobilidade trabalhamos intensamente no alargamento de trecho da Avenida 
Jerônimo de Albuquerque; obras de contenção no Cruzeiro do Anil; na sede do Corpo de 
Bombeiros e Casa de Apoio Ninar; conseguimos finalizar o Plano de Acessibilidade, que 
beneficiará os cidadãos com mobilidade reduzida; além de termos dado andamento ao Projeto de 
Regularização Fundiária, que beneficiou diversas famílias na localidade COHABIANO. Também 
nos mobilizamos no combate à disseminação da COVID-19 e, para isso, contamos com a parceria 
do Corpo de Bombeiros, para desinfecção de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades 
de Saúde. 

 O presente relatório descreve mais detalhadamente estes projetos, bem como os demais 
desenvolvidos pela Agência Executiva Metropolitana em 2020. Com isso, demonstramos que, 
apesar dos desafios do ano que passou, conseguimos manter o compromisso assumido pelo 
Governo do Estado com a população, que é o de gerar desenvolvimento, bem-estar e qualidade de 
vida, por meio de diversas ações engajadas com as demandas sociais. 

 É assim que estamos planejando nossas ações para 2021, sempre alicerçadas no trabalho 
sério. Caso surjam novos desafios, em meio a eles encontraremos soluções para levar benefícios 
ao maior número possível de moradores da Região Metropolitana da Grande São Luís.  
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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 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, com 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). 



GOVERNO COM O
povo,

O MARANHÃO
NUM CAMINHO
novo!

AGÊNCIA EXECUTIVA
METROPOLITANA

agem

 Segundo o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – 
IMESC:
 
 ‘‘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, 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 portuária (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’’.

 ¹ Regiões de Desenvolvimento do Estado do Maranhão Proposta Avançada, IMESC, 2018
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 O processo de institucionalização de Regiões Metropolitanas no Maranhão, com base ainda 
no artigo nº 25, parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988, ocorreu a partir da Constituição 
Estadual de 1989, e assim, a Região Metropolitana da Grande São Luís (Lei Complementar nº 
038/89), teve reestruturada sua legislação por meio da Lei Complementar nº 174/2015, que 
dispõe sobre a instituição e gestão da Região Metropolitana em comento.

 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.

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 por ser o momento que serão escolhidos os representantes 
da sociedade civil para compor o Conselho Participativo Metropolitano. Deverá obedecer aos 
critérios bienais para a sua realização e ao principio de participação e controle democrático dessa 
instância deliberativa.
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COLEGIADO METROPOLITANO

 O Colegiado Metropolitano deliberará sobre assuntos importantes para a gestão 
interfederativa, tratando de temas como: aprovação da elaboração do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado (PDDI); a aprovação dos termos de cooperação; convocação da 
Conferência; aprovação da elaboração de planos e programas; entre outros.

FUNDO METROPOLITANO

 O Fundo Metropolitano da RMGSL 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.

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.

Figura 02 – Estrutura de Governança da Região Metropolitana
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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; e,
 •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 ainda 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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3.1 PRAÇAS REFORMADAS E/OU REVITALIZADAS

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA BACANGA 
SÃO LUÍS. 

Figura 03 – Revitalização da Praça na Vila Bacanga

Revitalização da Praça e Quadra Poliesportiva da Vila Bacanga
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Figura 04 – Revitalização da Praça na Vila Bacanga

PRAÇA ODORICO AMARAL DE MATOS, NO CARATATÍUA 
 SÃO LUÍS.

Figura 05 – Projeto Praça Odorico Amaral de Matos

O projeto contempla a construção 
de uma praça com 1.593m2, 
incluindo academia ao ar livre, 
áreas  para  estacionamento, 
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.

Foi realizada uma revitalização, 
com a substituição do piso 
existente por blocos sextavados, 
construída área de piso cimentado 
para instalação de academia ao ar 
livre.
Executada a revitalização do 
coreto com a substituição do 
telhado danificado, pintura e 
revisão das instalações elétricas. 
Revitalizada toda a calçada no 
entorno da Praça e adequação da 
mesma  para  uma  pista  de 
caminhada.  Adequação  de 
acessibilidade com a construção 
de rampas e instalações de 
corrimão nas escadas.
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3.2 PRAÇAS CONSTRUÍDAS

REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIRO KM 0 - BR 135 
SÃO LUÍS 

Figura 06 - Requalificação de Canteiro BR 135 – KM 0

Construção da Praça São João Batista e da Quadra Poliesportiva José de 
Ribamar Tiri, em Mocajituba - Paço do Lumiar



GOVERNO COM O
povo,

O MARANHÃO
NUM CAMINHO
novo!

AGÊNCIA EXECUTIVA
METROPOLITANA

agem

Requalificação de área de canteiro 
com 2.270m2, com melhorias de 
infraestrutura para embarque e 
desembarque de passageiros 
intermunicipais, implantação de 
barracas para a  relocação de 
c o m e r c i a n t e s  d e  v a r e j o , 
proporcionando melhor qualidade 
de vida e maior interação entre os 
c o m e rc i a n te s  l o c a i s  e  o s 
passageiros que desfrutam deste 
ambiente.

Figura 07 - Requalificação de Canteiro BR 135 – KM 0

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA E 
DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ DE RIBAMAR TIRI, EM MOCAJITUBA 

PAÇO DO LUMIAR. 

A obra contempla a construção de 
uma praça com 1.530,82m2 
incluindo uma academia ar livre, 
áreas  para  estacionamento, 
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

Figura 08 - Praça com quadra poliesportiva-Mocajituba

Figura 09 - Praça com quadra poliesportiva-Mocajituba
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3.3 FEIRAS REFORMADAS E/OU REVITALIZADAS

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA 
FEIRA DA VICENTE FIALHO, NO BAIRRO VICENTE FIALHO 

SÃO LUÍS

V i s a n d o  a  p r o t e ç ã o  d o s 
comerciantes e consumidores das 
ações  das  intempéries  e  a 
melhoria da qualidade de vida dos 
frequentadores locais, foi instalada 
uma cobertura metálica  com 
763m².

Figura 10 - Cobertura metálica na feira Vicente Fialho; 

Reforma e construção de cobertura metálica na feira do bairro 
Vicente Fialho - São Luís. 

Revitalização da Feira da Avenida José, no Jardim América 
– São Luís.
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REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA AVENIDA JOSÉ, 
NO JARDIM AMÉRICA

 SÃO LUÍS

Execução de estrutura e cobertura metálica com área de 732,60m2, instalações elétricas e 
bancadas na área de feira, com o objetivo de proteção dos comerciantes e consumidores das 
ações das intempéries e a melhoria da qualidade de vida dos frequentadores locais.

Figura 11 - Cobertura metálica na feira da Praça na Avenida José – Jardim América 

Figura 12 - Cobertura metálica na feira da Praça na Avenida José – Jardim América 
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3.4  MOBILIDADE URBANA

Tabela 04 – Investimento em Reforma e Recuperação de Espaços Públicos
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Figura 14 - Urbanização De Canteiro da Av. Camboa

Urbanização de Canteiro da Avenida Camboa, Bairro Camboa 
 São Luís 

A região foi contemplada com serviços de estacionamento, pavimentação e arborização, 
proporcionando melhor qualidade de vida para as pessoas que necessitam transitar por este 
local. Área Construída 1866,77m²

Figura 13 - Urbanização De Canteiro da Av. Camboa
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 Manutenção e Conservação de trechos da Avenida Litorânea 
São Luís 

Visando dar maior segurança às pessoas que trafegam nesta região, além de ter grande 
relevância urbanística, paisagística e arquitetônica.

Figura 15 - Recuperação de passeio e contenção de encosta, Avenida Litorânea. 

Figura 15 - Recuperação de passeio e contenção de encosta, Avenida Litorânea. 
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Reforma de Passeio Público da Avenida dos Portugueses
 São Luís 

Visa proporcionar melhor Mobilidade Urbana e maior segurança às pessoas que transitam nesta 
região, além de ter grande relevância urbanística e paisagística.

Figura 17 - Reforma de passeio público, Avenida dos Portugueses. São Luís. 

Figura 18 - Reforma de passeio público, Avenida dos Portugueses. São Luís. 
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Ponte da Matança no Bairro do Anil
São Luís

Construção de uma Ponte de Concreto com dimensão de 10 metros e largura de 6,65m com o 
objetivo de dar maior mobilidade, segurança às pessoas e melhor fluidez ao trânsito nesta região, 
além de ter grande relevância urbanística e paisagística.

Figura 19 - Ponte Matança. São Luís. 
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 Pavimentação asfáltica da Rua Correa Lima (Sampaio Correa) 
Vila Alonso Costa 

São José de Ribamar 

Visa proporcionar melhor Mobilidade Urbana e maior segurança às pessoas que transitam nesta 
região.

Figura 22 - Pavimentação Asfáltica da Rua Correa Lima, São José de Ribamar

Figura 23 - Pavimentação Asfáltica da Rua Correa Lima, São José de Ribamar
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Construção da Ponte Boca Rica sobre o Rio Itatuaba
Bairro Iguaíba 

Paço do Lumiar 

Em concreto armado, visa proporcionar melhor Mobilidade Urbana aos moradores do município, 
e maior segurança às pessoas que transitam nesta região, além de ter grande relevância 
urbanística, paisagística.

Figura 24 - Ponte de concreto armado. Paço do Lumiar. 

Figura 25 - Ponte de concreto armado. Paço do Lumiar. 
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Reforma de Passeio Público da Avenida José Sarney 
São Luís

Visa proporcionar melhor Mobilidade Urbana e maior segurança às pessoas que transitam nesta 
região, além de ter grande relevância urbanística, paisagística.

Figura 26 - Reforma de passeio público, Avenida dos Portugueses. São Luís. 

Figura 27 - Reforma de passeio público, Avenida dos Portugueses. São Luís. 
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3.5 OBRAS ESTRUTURANTES

Ampliação da Avenida dos Portugueses 
São Luís. 

Ampliação da Avenida no trecho compreendido entre a saída da barragem do Rio Bacanga e a 
região de acesso à Universidade Federal do Maranhão, visando dar maior mobilidade, segurança 
às pessoas e melhor fluidez ao trânsito nesta região, além de ter grande relevância urbanística, 
paisagística. Área construída: 507,7m

Figura 28 - Ampliação da Av. dos portugueses. São Luís.

Figura 27 - Ampliação da Av. dos portugueses. São Luís.
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2ª Etapa de Ampliação da Avenida Jerônimo de Albuquerque
São Luís

Ampliação da Avenida no trecho compreendido entre o acesso ao bairro do Angelim de 
Cima e a empresa FORD DUVEL. Visa proporcionar melhor Mobilidade Urbana e maior  
segurança às pessoas que transitam nesta região, além de ter grande relevância 
urbanística, paisagística.

Figura 31 - Ampliação Avenida Jerônimo de Albuquerque, Angelim. São Luís. 

Figura 32 - . Ampliação Avenida Jerônimo de Albuquerque, Angelim. São Luís.

Figura 30 - Ampliação Avenida Jerônimo de Albuquerque, Angelim. São Luís. 

3º  Trecho de Alargamento da Avenida Jerônimo de Albuquerque
 Angelim - São Luís. 

Visa proporcionar melhor Mobilidade Urbana e maior  segurança às pessoas que 
transitam nesta região, além de ter grande relevância urbanística, paisagística.



Pavimentação da Avenida Trindade, no Bairro da Mata 
São José de Ribamar

Visando dar maior segurança às pessoas e melhor fluidez ao transito nesta região, 
além de ter grande relevância urbanística, paisagística. Área total construída de 
957,19m².

Figura 33 - Pavimentação da Av. Trindade, Estrada da Mata. São Jose de Ribamar Figura 34 - Pavimentação da Av. Trindade, Estrada da Mata. São Jose de Ribamar 

3.6 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

GOVERNO COM O
povo,

O MARANHÃO
NUM CAMINHO
novo!

AGÊNCIA EXECUTIVA
METROPOLITANA

agem



GOVERNO COM O
povo,

O MARANHÃO
NUM CAMINHO
novo!

AGÊNCIA EXECUTIVA
METROPOLITANA

agem

Contenção na área da encosta 
do terreno situado à Rua Militar, 
no bairro Cruzeiro do Anil.
São Luís

Realização de obra de contenção na 
área da encosta de terreno visando dar 
maior mobilidade e segurança às 
pessoas.

Figura 35 - Contenção de encosta, Anil. São Luís. 

Figura 36 - Contenção de encosta, Anil. São Luís. 

Contenção de talude na área da 
Casa Ninar, no bairro Ponta do Farol. 
São Luís 

Realização de obra de contenção de 
talude na área externa do terreno que 
abriga a Casa Ninar. Visa dar maior 
segurança às pessoas que transitam 
nesta região.

Figura 37 - Contenção de talude (Casa Ninar). São Luís. 

Figura 38 - Contenção de talude (Casa Ninar). São Luís. 
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Contenção de talude do terreno que abriga o 
Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão

 São Luís

Realização de obra de contenção de talude do terreno que abriga o Quartel do Comando Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Visa dar maior segurança às pessoas que 
transitam nesta região.

Figura 39 - Contenção de talude, QCG Corpo de Bombeiro. São Luís. 

Figura 37 - Contenção de talude (Casa Ninar). São Luís. 

Figura 38 - Contenção de talude (Casa Ninar). São Luís. 

Figura 40 - Contenção de talude, QCG Corpo de Bombeiro. São Luís. 
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3.7  PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ELABORADOS.

Projeto arquitetônico de área destinada à contemplação do 
Centro Histórico, localizado na Praia Grande – São Luís.

Atualmente o espaço sofre um grande impacto da erosão devido à amplitude das marés em 
determinadas épocas do ano. Por conta disso, percebeu-se a necessidade de 
reestruturação de todo o espaço, com um projeto que contempla: estacionamento, 
quiosque, pavimentação, plantio, playground, acessibilidade, iluminação, academia e 
execução de deck em madeira.

Figura 41 - Projeto urbanização Praia Grande.

Figura 42 - Projeto urbanização Praia Grande.
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Projeto arquitetônico de praça, no bairro do Vinhais
São Luís.

O projeto foi destinado para contemplação de uma praça para uso da comunidade do 
Vinhais. O projeto contempla: quadra poliesportiva, playground, academia, pista de 
caminhada, estacionamento, acessibilidade, iluminação, plantio de árvores e bancos.

Figura 43 - Projeto Praça Vinhais. 

Figura 44 - Projeto Praça Vinhais. 



GOVERNO COM O
povo,

O MARANHÃO
NUM CAMINHO
novo!

AGÊNCIA EXECUTIVA
METROPOLITANA

agem

Projeto arquitetônico de reforma do campo Kennedy,
 no bairro da Cidade Operária – São Luís.

O projeto de reforma do Campo Kennedy tem como finalidade o melhor aproveitamento do 
espaço, dessa forma o projeto comtempla: playground, academia, bancos, troca do 
gramado, pista de bicicross, pista de caminhada, acessibilidade, iluminação, reforma do 
vestiário e estacionamento com vaga para deficiente.

Figura 45 - Projeto Reforma Campo Kenedy. 

Figura 46 - Projeto Reforma Campo Kenedy. 
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Projeto arquitetônico no bairro do Coqueiro, 
zona rural – São Luís.

O projeto arquitetônico no bairro do Coqueiro visa a sua revitalização compreendendo: 
playground, academia, área para apresentação de eventos, acessibilidade, iluminação, 
palco sem cobertura e vegetação nova.

Figura 47 - Projeto Praça Coqueiro 

Figura 48 - Projeto Praça Coqueiro 
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Revitalização de Escadaria no bairro do Caratatíua
São Luís.

A revitalização da Escadaria no Caratatíua contemplará: instalação de guarda-corpo e 
corrimão, execução de piso, acessibilidade, mureta de proteção e nova pintura. Além 
de pintura artística reverenciando o Samba que é umas das representações mais 
características da área.
Dentro do projeto foram consideradas as normas técnicas de acessibilidade utilizando 
o desenho universal em todo seu percurso. A instalação do guarda-corpo proposto 
considera alturas de acessibilidade. A proposta de reforma da escada foi elaborada 
levando em consideração o baixo custo da execução, então foram mantidos os 
patamares das edificações existentes e reformuladas todas as ligações entre 
patamares, melhorando o trânsito em suas extremidades.

Figura 49 - Revitalização Escadaria Caratatíua

Figura 50 - Revitalização Escadaria Caratatíua
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Execução de piso em bloco Intertravado (bloquete) 
na Praia Grande – São Luís.

Será executado o serviço de aplicação de piso em bloco Intertravado, para melhor 
aproveitamento do espaço existente, tendo como objetivo final a ampliação do espaço 
existente.

Figura 51 - Projeto Execução de piso Intertravado. 

Projeto arquitetônico de Praça no Residencial Luiz Bacelar
São Luís.

O projeto contempla uma praça para comunidade do Residencial Luiz Bacelar, com 
playground, academia, bancos, acessibilidade, iluminação, área verde e pista de 
caminhada.

Figura 52 - Projeto Praça Residencial Luiz Bacelar. 
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 Projeto arquitetônico da Praça dos Lírios, no bairro 
do COHATRAC IV – São Luís.

A proposta é a construção de uma praça contemplando as pavimentações de áreas 
para estacionamento de veículos, rampas de acesso, áreas para recreação infantil com 
instalação de  brinquedos (playground), áreas para atividades física ao ar livre 
(academia), execução de uma mureta em alvenaria de tijolo com alambrado para 
delimitação e proteção da praça, com o campo de futebol, canteiros (áreas verdes), 
instalação de bancos, iluminação adequada favorecendo a segurança na região no 
período noturno. 

Figura 53 -  Projeto Praça dos Lírios. 

Figura 54 -  Projeto Praça dos Lírios. 
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 Projeto arquitetônico de praça, na Vila Nazaré 
São Luís.

A proposta da Agência Executiva Metropolitana visa requalificar este local a partir da 
construção de uma praça, dispondo de academia ao ar livre, para que a população 
possa fazer exercícios diariamente, playground para as crianças da comunidade, área 
verde, quadras, além de uma iluminação pública adequada e bancos para descanso.

Figura 55 - Projeto Praça Vila Nazaré. 

Figura 56 - Projeto Praça Vila Nazaré. 



Projeto Modelo de Campo de Futebol Society

O Projeto Modelo de Campo de Futebol Society será implantado nos municípios de 
Rosário, Icatu, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino e Raposa, localizados na Região 
Metropolitana da Grande São Luís. Este projeto contempla um Campo de Futebol 
Society com 20 (vinte) metros de largura por 40 (quarenta) metros de comprimento, 
totalizando assim uma área de 800 (oitocentos) metros quadrados. O campo contará 
com a instalação de alambrado em seu entorno, com o intuito de preservar o mesmo. 
Além disso, o projeto ainda prevê a locação de arquibancadas na sua lateral.
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Figura 57 - Projeto Modelo Campo de Futebol Society. 

Figura 58 - Projeto Modelo Campo de Futebol Society. 
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Figura 59 - Projeto Praça Vila Industrial. 

Figura 60 - Projeto Praça Vila Industrial. 

 Projeto arquitetônico de praça, na Vila Industrial 
São Luís.

O projeto foi elaborando levando em consideração aspectos baseados no desenho 
universal assim como a acessibilidade orientada na norma 9050. Foram criados 
acessos em sua lateral. Foi projetada uma quadra com medidas mínimas para esporte e 
para multiuso, além de playground para atividades de lazer e academia ao ar livre.
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Figura 61 - Projeto Praça Escola Maria Pinho.

Figura 62 - Projeto Praça Escola Maria Pinho.

 Projeto arquitetônico da Praça Escola Maria Pinho,
 no COHATRAC – São Luís.

O espaço para implantação da Praça Escola Maria Pinho é um local com algumas 
complicações. Por essa razão, o projeto foi elaborado com base nas declividades 
naturais do terreno, que acumula águas pluviais de algumas ruas existentes no 
entorno. Também foi considerado, na elaboração do projeto, a preservação das árvores 
do local, com retirada restrita somente às que apresentarem risco de acidentes. O 
traçado do projeto levou, ainda, em consideração os caminhos naturais do terreno
preservando sempre o desenho universal.

Dentro do espaço foi alocada uma área de lazer, com academia ao ar livre, playground, 
campo de futebol de areia e espaço para cultivo de plantas pelos próprios moradores.
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Projeto arquitetônico da Praça do Morro do Zé Bombom

A concepção principal da Praça 
do Morro do Zé Bombom foi 
e l a b o r a d a  l e v a n d o  e m 
c o n s i d e ra ç ã o  o  d e c l i v e 
acentuado do local. Nas áreas de 
risco de queda-livre foram 
planejados espaços com grama 
para evitar possíveis acidentes 
com os moradores da região. 
Te n d o  e m  c o n t a  q u e  a 
acessibilidade deverá estar 
presente nesta implantação 
foram criados espaços de lazer 
como playground e academia ao 
ar livre.

Figura 63 - Projeto Praça Morro Zé Bombom. 

Projeto arquitetônico de Praça na COHAB, Rua Ana Amélia Valê

O projeto arquitetônico na COHAB tem como finalidade o melhor aproveitamento do espaço. A 
mesma contemplará: playground, academia, acessibilidade e iluminação.
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 Praça 21 Anjos – Alexandra Tavares – São Luís.

A praça conta com uma área de 1.435,72m² e contempla estacionamento, bancos, por toda praça; 
área verde, iluminação e playground. Além disso, vale ressaltar que a praça obedece às normas de 
acessibilidade, garantindo assim que pessoas com mobilidade reduzida ou com necessidades 
especiais tenham o direito de ir e vir sem prejudicar a sua segurança e integridade física.
Por fim, enfatizamos que a praça recebeu o nome de 21 Anjos, por escolha da própria comunidade e 
que a execução da obra foi por meio de uma parceria entre a Agência Executiva Metropolitana 
(AGEM) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Figura 64 - Projeto Praça 21 Anjos

Projetos em parceira com Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP

• Praça dos Vinte e Um Anjos, no Residencial Alexandra Tavares. O projeto contempla playground, 
brancos, área verde, acessibilidade com piso tátil e rampa e estacionamento.

• Vila Cascavel. O projeto contempla playground, academia, bancos, área verde, acessibilidade 
com piso tátil e rampa.

• Vila do Povo. O projeto contempla playground, academia, bancos, área verde, acessibilidade com 
piso tátil e rampa.

• Projeto arquitetônico de Praça na Vila Janaina.  Projeto arquitetônico, localizado na Vila Janaina, 
comtemplará: playground, academia, acessibilidade e área de vegetação.

• Projeto arquitetônico de Praça na Cidade Olímpica em São Luís.  Projeto arquitetônico 
comtemplará: playground, academia, acessibilidade e área de vegetação.

• Projeto arquitetônico de Praça na Caratatíua em São Luís.  Projeto arquitetônico comtemplará: 
playground, academia, acessibilidade e área de vegetação.
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3.8 PROJETOS E LEVANTAMENTOS EM ELABORAÇÃO 

Projeto e orçamento de 
Pavimentação da Estrada 
de Jacamim na Ilha de 
Tauá-Mirim, que beneficiará 
aproximadamente 800 famílias 
São Luís.

Figura 65 - Projeto Pavimentação Estrada Jacamim. 

Figura 66 - Projeto Pavimentação Estrada Jacamim. Figura 67 - Projeto Pavimentação Estrada Jacamim. 

Pavimentação Asfáltica de Ruas – Vila Valiam São Luís

Extensão total 1.215,15m, nas ruas do Campo (624,60m) e Evandro Bessa (589,65m)

Figura 68 - Mapa de localização Pavimentação Vila Valia. 
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3.9  CONVÊNIO FEDERAL

3.10 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

R$ 5.487.137,88
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3.11 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

 O Programa de Regularização Fundiária da Agência Executiva Metropolitana - 
AGEM tem por objetivo, a promoção de incorporação dos núcleos urbanos informais 
ao ordenamento territorial e à titulação de seus ocupantes nas regiões limítrofes dos 
munícipios da Grande Ilha de São Luís. 
 
O Programa de Regularização Fundiária da Grande Ilha de São Luís vinculado a esta 
autarquia já possui alguns estudos sobre a importância desta ação para inserção ao 
direito à cidade dos moradores de áreas ocupadas, inclusive com publicação de artigo 
no livro: “De las Urbes a los Territorios Inteligentes: Reflexiones desde la Gestión 
Sostenible del Territorio”, na Universidade Piloto da Colômbia.

 Atualmente, desenvolvemos o Programa Piloto no Bairro do COHABIANO X, 
em Paço do Lumiar, o qual se encontra em fase de cadastramento e levantamento 
topográfico da área beneficiando um total de 496 famílias. A fase inicial já foi 
concluída. A própria comunidade participou da elaboração do Plano de Ação através 
de treinamentos e escutas, como estabelece a política de desenvolvimento urbano, 
segundo o art. 2º, II, do Estatuto da Cidade. 

 Assim, objetivando o cumprimento da Lei nº 10.567 de 15 de março de 2017, 
seguiremos dando continuidade às ações, a fim de promover no âmbito 
metropolitano, alternativas e propostas para ações futuras, dentro de um 
planejamento integrado, para a melhoria da urbanização e acesso aos serviços 
essenciais desta população. 
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3.12  PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS

 A base legal para o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos - 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 
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 Legislativa para aprovação e, baseado na previsão do § 9º do 
artigo 19 da Lei nº 12.305/2010 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 
respeitados 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.
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3.13 OUTRAS AÇÕES

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL CAIS – SÃO LUÍS / ALCÂNTARA. 

 Para a construção de instalações portuárias públicas de pequeno porte nos 
municípios de São Luís e Alcântara – O projeto contempla a construção de dois cais 
flutuantes, um localizado na cidade de São Luís e outro localizado na cidade de 
Alcântara, contendo pátio de manobra, estacionamento para carros e motos, área 
verde, retroporto, píer fixo, beneficiando toda a população e transporte de mercadorias 
entre as duas cidades.

 Área total do cais de São Luís 6.954,46m². Cais de Alcântara 4.177,52m².

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL: BARRACAS ARAÇAGI – SÃO JOSÉ DE 
RIBAMAR/MA 

 Para a construção de 18 barracas geminadas, com área de 360m² cada. Cada 
barraca é composta de com 02(dois) bares/restaurantes a serem implantadas em 
conformidade com projeto arquitetônico. O projeto das barracas contempla balcão de 
atendimento, cozinha, depósito de material, banheiros e deck, além de 
estacionamento. 

 FORMAÇÃO DE COMITÊ GESTOR

 Tem por objetivo formar equipes que se responsabilizem pela gestão do 
equipamento público, que trate da manutenção quando necessária, e que zele pelo 
bem público de maneira a ser utilizado de forma correta. Trabalhamos na perspectiva 
de sensibilizar a comunidade quanto a importância do empoderamento e da 
apropriação ao seu patrimônio, evitando assim depredação e vandalismo ao 
patrimônio público. Foram realizadas 11 eleições de Comitês Gestores.



 DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA 
E FINANCEIRA 

GOVERNO COM O
povo,

O MARANHÃO
NUM CAMINHO
novo!

AGÊNCIA EXECUTIVA
METROPOLITANA

agem

4.1  AÇÕES DESENVOLVIDAS

 Unidade de Suporte Operacional diretamente subordinado ao Presidente, na 
qual compete planejar e coordenar as atividades relativas à gestão de recursos, 
material, patrimônio, serviços gerais, execução orçamentária, financeira e contábil, 
além de cumprir e fazer cumprir, no que concerne a sua competência, a Lei 
Complementar 174, de 25 de maio de 2015.

 A DAF auxilia diretamente a Presidência no atendimento de demandas de 
outras Secretarias de Estado, especialmente Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento/SEPLAN, Secretaria de Estado do Governo/SEGOV, Secretaria de 
Transparência e Controle/STC, Casa Civil e órgãos de Controle Interno e Externo.

 Além de atuar na condução nas diversas atividades da área meio da Agência 
Executiva Metropolitana, a DAF orienta tecnicamente as supervisões ligadas 
diretamente a ela e, sempre que possível, auxilia as demais áreas da AGEM na 
elaboração e implantação de projetos, orientando os responsáveis pelos projetos e 
suas equipes quanto ao uso das ferramentas como o SICONV – Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasse, do Governo Federal; SIGA – Portal de compras do 
Governo do Estado. Participou do planejamento e execução do orçamento da AGEM.

 A Diretoria Administrativa e Financeira conforme rege o Decreto nº 
32.874/2017 é assim composta:

 Supervisão Administrativa;
  a. Serviço de Recursos Humanos;
  b. Serviço de Material e Patrimônio;
  c. Serviços Gerais e Transporte;
  d. Serviço de Informática;
 Supervisão Financeira;
  a. Serviço de Execução Orçamentária; 
  b. Serviço de Controle Contábil-Financeiro;
 Supervisão Administrativa – SUPAD
  Unidade de suporte operacional da Diretoria Administrativa e Financeira 
da Agência Executiva Metropolitana – AGEM, tem como missão: 
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  Planejar, organizar, controlar, executar e avaliar os processos pertinentes 
às unidades de gestão de pessoal, material e patrimônio, serviços gerais, transportes e 
serviço de informática.
  A SUPAD presta assessoramento direto no planejamento e execução das 
rotinas da Diretoria Administrativa e Financeira, analisando e instruindo processos 
administrativos para subsidiar a manutenção da AGEM.

 Serviço de Recursos Humanos
  O Serviço de recursos humanos certamente é o setor que mais se 
conecta com todos os servidores da AGEM. Apresenta um conjunto de atividades que 
são desenvolvidas no dia a dia, além de muitos atendimentos pessoais e ainda por 
meios digitais. Em 2020 foram realizadas entre outras, as seguintes atividades: 
  - A organização de eventos em suporte à valorização do servidor e 
colaboradores da AGEM tiveram início em 2020 com a comemoração do Dia 
Internacional da mulher foi realizada palestras sobre cuidados emocionais e com a 
beleza da mulher. As demais atividades programadas foram suspensas seguindo as 
medidas de distanciamento social adotadas em razão da pandemia. 
  - Atendimento diário de todos os servidores via e-mail, whats app, 
telefone e presencialmente, envolvendo consultas, declarações, orientações sobre 
processos e vida funcional, planos de saúde, entre outros; 
  - Acompanhamento contínuo das políticas de RH junto à SEGEP – 
legislação, atos, decretos e instruções normativas; 
  - Alinhamentos com o Centro de Integração Escola-Empresa - CIEE e 
orientação aos estagiários quanto ao desenvolvimento das atividades de estágio. 
   -  Controle de frequência dos servidores, apontamentos e 
encaminhamento às unidades administrativas.
  - Participação nos treinamentos para implantação do novo Sistema de 
Gestão de Recursos Humanos - RENOVARH;
  - Lançamentos dos eventos mensais no sistema de folha de pagamento 
de pessoal – ConsistRH e Peoplesoft; conferência de relatórios; cálculos e solicitação 
de repasse financeiro para pagamento da folha e encargos.
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 Serviço de Material e Patrimônio
  
  Atividade relacionada às ações contínuas do serviço de material e 
patrimônio envolve:
  -Gerenciamento do processo de aquisição de bens e serviços, 
levantamento de necessidades e recebimento de solicitações das áreas;
  -  Cadastramento, tombamento e distribuição de bens e materiais; 
  - Acompanhamento da elaboração dos Termos de Referência, dos 
Empenhos e dos Contratos de aquisição de bens e serviços; 
  - Cotação de preços referentes às aquisições de bens ou contratações de 
serviços; Recebimento, armazenamento e distribuição dos materiais adquiridos; 
Elaboração do contrato de empenho de materiais permanentes e de consumo no 
Sistema Integrado de Administração de Serviços – SIAGEM;
  - Ateste de recebimento e conformidade de bens de consumo, 
permanente e serviços, registro no SIAGEM e controle do almoxarifado. 
  - Emissão de relatórios referentes ao estoque, movimentação de material 
de consumo, registro dos bens permanentes e do inventário anual.
 
 Em 2020 foi ainda implantado o Plano de Compras do Governo do Estado sob 
gestão da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP, da Secretaria de Estado da 
Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP. Envolvem as fases de 
planejamento, cadastramento de itens, elaboração da proposta, análise, validação e 
aprovação do plano pela AGEM. 

 Serviços Gerais e Transportes

  Atividade relacionada às ações contínuas dos serviços gerais e 
transporte envolve:
  - Acompanhamento e monitoramento dos serviços de conservação e 
limpeza, copa e cozinha;
  - Acompanhamento e monitoramento de transporte de móveis e objetos 
em geral; Serviços de carga e descarga de materiais; 
  - Acompanhamento da utilização e manutenção dos veículos locados;
  - Acompanhamento, monitoramento e validação da utilização dos 
serviços de TAXI GOV.

 Em 2020 foi implantado o TAXI GOV, o uso de táxis, Uber e similares, em 
substituição de veículos alugados. Tal medida foi definida por meio de Decreto do 
Governador no intuito de economia do dinheiro público.

 Os contratos de locação de veículos passeio e caminhonete da AGEM foram 
rescindidos e um novo contrato de locação foi realizado de apenas um veículo tipo 
passeio. Foi ainda disponibilizado pela Secretaria de Governo - SEGOV outro veículo 
tipo passeio para uso da Presidância.
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 Serviço de Informática;

  Atividade relacionada às ações contínuas do serviço de informática compreende:
  -Atividades de suporte técnico em informática, na coleta, armazenamento, 
recuperação e distribuição e o uso de dados com o objetivo de garantir o acesso, a segurança e 
a integridade dos dados armazenados.
  - Interlocução direta com a Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação – 
SEATI, da SEGOV quanto a:
  - Uso pela AGEM da Rede Unificada de Comunicação Digital.
  - Registro de e-mails; hospedagem do sítio eletrônico junto à SEATI;
  - Termo de Referência, Instrução de Processos e Adesão à Ata de Registro de 
Preços de aquisição e serviços de TI;
  - Especificações de referência para aquisição de equipamentos.

 Supervisão Financeira – SUFIN

  A supervisão financeira tem atuação técnica no acompanhamento financeiro, 
contábil, operacional, patrimonial e de prestação de contas da AGEM. Desempenha as 
atividades de acompanhamento e controle dos serviços de execução orçamentária e de 
controle contábil-financeiro.

  Serviço de Execução Orçamentária
  
  Unidade responsável por supervisionar, orientar e coordenar a execução 
orçamentária da AGEM. Em 2020 as principais atividades realizadas pela área de Execução 
Orçamentária foram:
  - Consolidar as receitas e despesas constantes da proposta orçamentária, da lei 
orçamentária e de créditos adicionais; e os demais dados e informações pertinentes à análise 
do pleito de créditos adicionais.
  - Elaborar e fornecer as projeções de outras receitas e despesas;
  - Registro e controle das despesas orçamentárias e extra orçamentária; 
  - Interagir com órgãos internos e externos, visando a aplicação e o 
aperfeiçoamento das normas atinentes à execução orçamentária;

  Serviço de Controle Contábil-Financeiro

  Controle Contábil-Financeiro é alinhado ao do estado de Maranhão seguindo 
pelas etapas: Orçamento – Programação Financeira – Empenho – Liquidação – Pagamento da 
Despesa – Prestação de Contas. É realizado por meio do Sistema Integrado de Planejamento e 
Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - SIGEF/MA.

  Além de executar a programação financeira mensal e anual da AGEM ainda atua:
  - No gerenciamento das atividades de programação e de controle do fluxo 
financeiro das receitas e despesas da AGEM;
  - No acompanhamento e cumprimento das disposições estabelecidas na Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).
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4.2  EXECUÇÃO DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS
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