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PREFÁCIO

O meu cunhado esta concorrendo a reeleição de vereador na cidade de Viana e seu tio a
prefeito. Foi solicitado ideias para o plano de governo, uma vez que já participamos de
diversas montagens de governo. O desafio é novo, pois pela primeira vez estaremos
atuando na esfera municipal, nas anteriores participamos na esfera estadual e federal, no
famoso Bolo de Noiva, do Governo Fernando Collor, e principalmente pela falta de
recursos que assolam a administrações, devido a recessão e a desonerações feitas pela
administração Dilma.

1 INTRODUÇÃO:
São todos os recursos financeiros que a Prefeitura recebe. As principais fontes de
recursos financeiros que a Prefeitura recebe são divididas em 3 grupos, apresentadas na
figura 01:
i.

Receitas Próprias;
Aquelas que a Prefeitura arrecada diretamente por meio de impostos e taxas,
como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre
Serviços (ISS), a taxa de limpeza pública, etc.

ii.

Receitas de Transferências; e,
É parte dos impostos cobrados pelo Governo do Estado e pelo Governo
Federal, como o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e o Imposto de Renda, que é repassada ao Município, FPM - Fundo
de Participação dos Municípios, etc.

iii.

Receitas de Capital.
Resultam de operações de crédito, financiamentos ou empréstimos
contratados para projetos de investimentos.

Figura 1: Fontes de Receitas das Prefeituras

Fonte: Folha de São Paulo

A recessão e as desonerações do governo Dilma reduziram a arrecadação do IR e do IPI,
cuja parcela de 24,5% é repassada às prefeituras. Segundo o governo federal, porém,
entre 2004 e 2014 os repasses aos municípios via FPM cresceram 76% além da inflação
em razão do bom ciclo econômico.
A grande maioria das prefeituras brasileiras não possui fonte própria de receita. Sem
outra fonte econômica, as prefeituras hoje dependem em quase 100% de repasses do
chamado Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de outras verbas públicas para
manter suas escolas, administrar as Unidade Básica de Saúde e financiar a construção de
obras prometidas na campanha.
Esta realidade é confirmada na pesquisa do REM-F (Ranking de Eficiência dos
Municípios da Folha), apresentado na edição do dia 29 de agosto de 2016 do Jornal
Folha de São Paulo, onde apresenta a grande maioria das 5.281 prefeituras avaliadas
(95% das 5.569 no país): 72% (3.777) dependem em mais de 80% desses repasses.

Com a recessão e as desonerações tributárias ocorridas no governo Dilma, os repasses
neste ano, de cerca de R$ 90 bilhões, devem ficar abaixo do total de 2015, quando
também já haviam diminuído.

Em crise, os municípios espelham também alguns dos principais desafios do país, como
o crescimento do gasto público, a dependência de verbas federais, a perda da dinâmica
da indústria e a ascensão do agronegócio.

Este trabalho visa apresentar sugestões de ações para integrar o plano de ação dos
governos municipais que iniciam em janeiro de 2017.

2. DESENVOLVIMENTO:

A metodologia adotada será fazer uma análise das Receitas e Despesas realizadas pela
administração municipal, cruzando com as várias bases de dados disponíveis sobre o
Município, e, dentro do contexto atual e projeção de futuro disponível, apresentar ideias
para integrar o plano de ações do próximo gestor municipal.

2.1. VIANA:
A cidade de Viana, segundo o site da Camara Municipal, é a quarta cidade mais
antiga do Maranhão e teve origem na aldeia Guajajara de Maracu, que começou
a ser povoado pelos missionários da Companhia de Jesus em 1709. Ali, os
Jesuítas edificaram uma igreja, sob a inovação de N. S. da Conceição, e
fundaram uma colônia agrícola, patrocinada pelo erário real, com o nome de São
Bonifácio do Maracu, ao tempo em que implantavam missões em outras aldeias
da região, na região denominada lagos da baixada, conforme posição
apresentada na figura 03.

Figura 03: Tipografia dos lagos Brasileiros

Fonte: Esteves 1998

Logo depois do dia 06 de junho de 1757, data da proclamação da liberdade dos
índios brasileiros, esses sacerdotes, vendo cessar sua jurisdição sobre as aldeias,
trataram de arrasar tudo que nelas havia. Entretanto, por ordem do Governador
Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, foram obrigados a reedificar todas as casas que
haviam destruído e a restituir todo o gado que haviam desencaminhado.

No dia 8 de Julho desse ano, por apresentar capacidade para a vida política e a
autonomia administrativa?, foi criada a vila de Viana. Em 1855, deu-se sua
elevação à categoria de cidade.

Formação Administrativa:


Distrito criado, com a denominação de Viana, pela Resolução Régia de
18-06-1757 e pela Lei Municipal n.º 4, de 15-02-1893.



Elevado à categoria de vila com a denominação de Viana em 08-071757. Sede na vila de Viana.



Elevado à condição de cidade, com a denominação de Viana, pela Lei
Provincial n.º 377, de 30-06-1855.



Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 o município é
constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão
administrativa referente ao ano de 1933.



Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937 o
município aparece constituído de 2 distritos: Viana e Matinha.



Pela Lei Estadual n.º 267, de 31-12-1948, é desmembrado do município
de Viana o distrito de Matinha, elevado à categoria de município.



Em divisão territorial datada de 1-VII-1960 o município é constituído do
distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014,
conforme apresentado na figura 02.

Figura 02: Munícipio de Viana

Fonte: IBGE

O Estado do Maranhão é dividido por 5 mesorregiões, conforme apresentado
pela figura 04:
1.
2.
3.
4.
5.

Centro Maranhense;
Leste Maranhense;
Norte Maranhense;
Oeste Maranhense;
Sul Maranhense

A mesorregião do Norte Maranhense, apresentada na figura 04 com o número
03, é uma das cinco mesorregiões do estado do Maranhão. É formada pela união
de sessenta municípios agrupados em seis microrregiões, juntam formam a
mesorregião mais populosa e econômica do estado.

A microrregião da Baixada Maranhense é uma das microrregiões do estado
brasileiro do Maranhão pertencente à mesorregião Norte Maranhense. Sua
população foi estimada em 2006 pelo IBGE em 518.241 habitantes e está
dividida em 21 municípios. Possui uma área total de 17.579,366 km².

Figura 04: Mesorregiões do Estado do Maranhão

Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_do_Maranh%C3%
A3o
A microrregião da Baixada Maranhense é composta pelos seguintes Municípios,
e acha-se representada na Figura 05:
1. Anajatuba

9. Olinda Nova do

2. Arari
3. Bela

Maranhão
Vista

do

Maranhão

11. Pedro do Rosário

4. Cajari
5. Conceição

10. Palmeirândia

12. Penalva
do

Lago-Açu

13. Peri Mirim
14. Pinheiro

6. Igarapé do Meio

15. Presidente Sarney

7. Matinha

16. Santa Helena

8. Monção

17. São Bento

18. São João Batista

20. Viana

19. São

21. Vitória

Ferrer

Vicente

do

Mearim

Figura 05: Microrregião da Baixada Maranhense

Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Baixada_Maranhense#/
media/File:Maranhao_Micro_BaixadaMaranhense.svg

O desafio político para a gestão municipal será se tornar o prefeito da região da
baixada maranhense e tornar Viana o centro gravitacional da microrregião.

2.2. PERFIL DAS RECEITAS

O Ranking de Eficiência dos Municípios - Folha (REM-F), publicado no dia 29
de agosto último, espelha alguns dos resultados da dinâmica atual da economia
brasileira: gastos públicos crescentes, inchaço do funcionalismo, perda de
participação da indústria e a ascensão de regiões promissoras como o Nordeste e
de áreas como o agronegócio.

O atual drama nacional: a dependência crescente que os municípios têm dos
recursos não gerados localmente e a perda de dinamismo de setores como o
industrial, que teve sua fatia no PIB reduzida de 28,5% para 22,7% na última
década.

Sem outra fonte econômica, as prefeituras hoje dependem em quase 100% de
repasses do chamado Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de outras
verbas públicas para manter suas escolas, administrar as Unidade Básica de
Saúde e financiar suas promessas de campanha.

O município de Viana não foge a regra, 96,33% das receitas realizadas no ano de
2014, segundo o IBGE, vieram de Receitas de Transferências, para 3,34% foram
gerado no próprio município, como se ve na figura 06 e 07, com base nos dados
do IBGE 2014

Figura 06: Receita do Município de Viana - Ma

Fonte: IBGE

Figura 07: % Receita do Município de Viana - Ma

Fonte: IBGE

2.3. COMO REVERTER ESTE QUADRO - RECEITAS DEPENDENTES DE
FORA DO MUNICÍPIO?

Teremos que atuar em três grandes frentes:
1. A geração de empregos tem que ser uma prioridade maior;
2. Manter os empregos, apoiando as atividade econômicas já implantadas;
e,
3. Teremos que ter ações que façam aumentar a arrecadação dos tributos.

O PIB de Viana, a preços correntes, em 2013, segundo o IBGE era de 265
milhões de reais. A administração, saúde e educação públicas e seguridade social
contribuem com a maior parte do PIB, 94 milhões. Em segundo aparece
Serviços com 91 milhões. A agricultura vem em terceiro com 66 milhões,
enquanto que a indústria aparece com uma participação de apenas de 14 milhões.
Apresentada na figura 11 e 12. Pouco acima dos 11 milhões gerados por
Impostos.

Figura 12: Produto Interno Bruto Viana

Fonte: IBGE

O PIB per capita é de R$ 5.439,20. Pouco mais de 453 reais por mês.
Figura 11: Produto Interno Bruto Viana

Fonte: IBGE

Este perfil do PIB é preocupante pois as receitas do governo estão diminuídos
pelas razões já levantadas, com isto a repercussão de um atraso de pagamento e
de diminuição do efetivo neste setor, vai trazer um impacto grande no
município.

Outro fato importante é a tendência demonstrada na figura 13 pelo número de
pessoas ocupadas em serviço que sofreu uma forte queda entre 2012 e 2013.
Também houve outra forte redução de pessoas na Indústria de perto de 50%. As

causas deste fenômeno devem ser estudas para desenvolver um programa
específico para parar esta sangria e recuperar estes postos.

Figura 13: Pessoas ocupadas por setor

Fonte: IBGE

Para as frentes de geração de novos empregos e detenção dos postos existentes
temos as seguintes considerações e proposituras:

Para Novos Empreendedores:

Deverá ser resultado de um Programa Empresa Fácil o incentivo ao
empreendedorismo por meio da criação de novas áreas industriais e do aumento
da oferta de microcrédito, oferecendo capacitações e treinamentos aos
empreendedores individuais e de MPEs e apoio na promoção de eventos que
estimulem a economia local.

Principais ações propostas:
1. Ciar e implantar o Programa Empresa Fácil;

2. Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores, através
da rede municipal de educação e parcerias;
3. Realizar mostras e feiras de negócios;
4. Criar base na web visando orientar, informar e mostrar as oportunidades
que o município disponibiliza para os empreendedores;
5. Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados
(SEBRAE, SINDESCON, ACEM,...);
6. Implantar o Condomínio de Desenvolvimento Industrial (espaço para
consolidação e aperfeiçoamento de empreendedores individuais);
7. Criar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando coletar,
analisar e organizar informações e estatísticas sobre as atividades
econômicas do Município;
8. Criar o programa universitário empreendedor, visando estimular
recémformados a abrir o próprio negócio, além de encaminhamentos
para programas de trainees em empresas locais e regionais;
9. Promover ações em parceria com o Convention Bureau, por meio do
Comtur (Conselho Municipal do Turismo), para ampliar o número de
eventos anuais na Baixada Maranhense, o chamado "turismo de eventos e
negócios";
10. Implantar o Centro de Convenções e Eventos de Viana.

Turismo

No calendário oficial o único evento oficial, desde o ano 2008, é o Círio de
Nossa Senhora de Nazaré, uma das maiores festas religiosas de toda a Região. O
Círio de Nazaré de Viana se festeja no início de novembro. São 10 dias de festa
que contam com a participação de milhares de peregrinos e devotos provenientes
de vários Estados do Brasil. A Cidade de Viana recebe a visita da Imagem
Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré de Belém do Pará acompanhada por uma
delegação da Guarda de Nazaré e da Diretoria do Festejo. A visita da Imagem
Peregrina reúne milhares de devotos nas duas maiores romarias que encerram o
festejo. O Círio de Nazaré de Viana se encerra com a grande procissão da corda
todo segundo domingo de novembro.

No site oficial não fala nada sobre os potenciais da baixada, muito menos
indicações de empresas que explorem este seguimento. O Plano Estadual de
Turismo de 2002, Plano Maior, estabeleceu como um de seus 5 polos o polo da
Baixada Maranhense, porém não implementou as politicas públicas necessárias.
Figura 15: Modelo da gestão compartilhada do turismo.

Fonte: Diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo, 2013.

O Ministério do Turismo indica a estrutura para um Macroprograma da Política
de Turismo, apresentado na figura 14, e o modelo de gestão indicada é o de
gestão compartilhada, figura 15. Cabendo ao poder municipal montar o Comitê
Municipal de Turismo e desenvolver o Plano Municipal de Turismo.
Figura 14: Macroprogramas da Politica de Turismo

Fonte: Mtur, Plano Nacional de Turismo – 2007

Para custeio dos programas de Turismo tem o Programa de Ação para o
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE), Programa de
Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal (Proecotur), o Programa de
Formação Profissional do Setor Turístico; e o Plano Anual de Publicidade e
Promoção. Sendo o principal órgão de financiamento internacional o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartidas da União,
Estados e Municípios.

As fases para desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo, sugeridas pelo
Ministério do turismo encontra-se na figura 16.
Figura 16: fases para Criação do Plano Municipal de Turismo

Fonte: Mtur, Plano Nacional de Turismo – 2007

Para Empreendedores Tradicionais

O impulso da boa fase econômica até meados do governo Dilma 1, além de
políticas locais bem-sucedidas, que contribuiu para consolidar bons indicadores
em muitas cidades no Nordeste, região que mais cresceu na última década.

Indústria e serviços normalmente demandam pessoal mais escolarizado e
treinado e são as atividades que pagam melhores salários em comparação com a
agricultura, por exemplo.

Já nos município que tem a agricultura ou da própria administração municipal com
principais atividades, concentra menos empregos e paga salários menores (do
que a indústria), o desafio dos municípios nessas regiões parece ser distribuir
melhor a riqueza gerada e diminuir seu grau de dependência do dinheiro gerado
além de suas fronteiras.

Para o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, no entanto, a
tendência de diminuição da participação da indústria no PIB e o maior
dinamismo das regiões agrícolas e do Nordeste podem estar mudando a
dinâmica de desempenho dos municípios brasileiros.

Industria

Para atrair o empreendedor industrial se faz necessário implantar a infraestrutura
para a:
1. A criação de um distrito industrial associado a uma política pública de
atrativo de empresários para investir no município.

2. A criação de um distrito industrial de construção naval e da pesca, como
a implantação de uma fábrica de gelo, um frigorífico e incentivo a
implantação de outros atores do arranjo produtivo da pesca.

3. Criar ambiente para instalação de empreendedores da indústria naval
voltada as características das lagoas (aerobarcos, fibra,... ).

Agronegócio

O agronegócio é um dos principais pilares da economia de Viana. A criação e
implantação de uma feira anual como "Show Rural da Baixada", sediada no
município, e fazer se tornar um dos maiores eventos da região de difusão de
tecnologia agropecuária é fundamental.

O Poder Público Municipal compreende um dos principais elementos de
promoção e fomento desse fundamental setor da nossa economia. Neste sentido,
a Secretaria de

Agricultura deverá desenvolver importantes programas e

projetos de apoio ao homem do campo.

Dentre as metas para os próximos quatro anos, estão a difusão do conhecimento
técnico referente à eficiência tecnológica, econômica e administrativa das
cadeias produtivas e a qualidade de produção, bem como o incentivo ao produtor
rural para diversificar atividades em culturas alternativas.

Principais ações propostas:
1. Intensificar o programa de saúde animal;
2. Incentivar o programa de inseminação artificial e transferência de
embrião;
3. Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural;
4. Implantar o Programa Caminhos do Progresso Rural, destinado à
permanente manutenção de estradas rurais, bem como gradativamente
pavimentar estradas do interior;
5. Intensificar o Programa de Saneamento Rural, abrangendo em quatro
anos ao menos 50% das comunidades rurais;
6. Implantar o Centro de Distribuição Social, destinado a receber de forma
centralizada produtos para o banco de alimentos, a compra direta, o
restaurante popular e a merenda escolar;
7. Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em
parceria com a Secretaria do Meio Ambiente;
8. Manter e ampliar programas em funcionamento, tais como Porteira para
Dentro, Patrulha Mecanizada e Nota do Produtor Rural.

Pesca

Desenvolver o Plano Municipal de Pesca e Aquicultura de Viana com o objetivo
de promover o desenvolvimento do setor pesqueiro e aquícola, agindo de forma
sustentável na agricultura familiar e na segurança alimentar dos produtores,
aumentando renda e gerando melhorias na qualidade de vida.

No entanto, para que se concretize é necessário firmar uma política de Estado
para que aja igualdade a todos e contribuição para garantir nossos objetivos, que
são:
 Promover a Infraestrutura da produção, processamento e
comercialização,

A produção, basicamente obedece a um processo com duas
etapas; produção de alevinos e engorda até o tamanho comercial;
iniciando-se a despesca dos peixes, segue o processo de
comercialização.

O tambaqui e a tilápia são as espécies de peixe mais cultivado na
Região e apresenta bom desempenho para criação intensiva,
porém há o entendimento de que faltam informações e
tecnologias para alcançar melhores níveis de sustentabilidade
econômica, social e ambiental para a piscicultura dessa espécie.

A produção organizada, como a participação de produtores na
realização de eventos, como, por exemplo, a Feira Municipal do
Peixe, é necessária já que em épocas favoráveis a esta atividade o
consumo de peixe é maior.

As atividades da função de produção são as seguintes:
identificação

dos

organismos

aquáticos

de

interesse

da

aqüicultura, utilização de práticas de desova, incubação e eclosão
das larvas, compreensão da importância da alimentação no ciclo
biológico e manejo de sistemas hidráulicos e de aeração.

A articulação de todas as etapas da cadeia produtiva é formada
pelo segmento que fornece os suprimentos necessários para o
desenvolvimento da atividade e requer além de um forte
envolvimento do setor no processo de produção, a implantação de
políticas de fomento e de desenvolvimento da atividade. A
pesquisa, o crédito, o ordenamento e a fiscalização são algumas
das necessidades para essa estruturação.

 Implantação do Centro Tecnológico,

visando pesquisas em modelos produtivos, melhoramento de
espécies, alimentos e sanidade.

 Apoiar o desenvolvimento pesqueiro,

junto as comunidades artesanais as quais se encontram em total
abandono, propondo-se então a difusão de novas tecnologias de
pesca, elevação do desenvolvimento social e econômico destas
atividades nas comunidades pesqueiras. Realizar uma visita por
mês à propriedade para apoio ao piscicultor e análise dos dados;

 Incentivo ao consumo do peixe.
A carne de peixe é nutritiva, pois contém uma quantidade elevada
de proteína, semelhante à quantidade encontrada nas outras
carnes.

Possui vitaminas A, B1, B2, B6, C, D e E e ainda

elementos minerais essenciais para o ser humano, como o sódio,

ferro, cobre e zinco. Possui pouca gordura, principalmente a
saturada, prejudicial ao nosso organismo, além ainda de conter
um ácido chamado ômega 3, que ajuda a reduzir as taxas de
colesterol, diminuindo a incidência de doenças cardiovasculares.

A introdução de peixe na alimentação das crianças é uma
importante alternativa para garantir o suprimento de ferro de boa
disponibilidade e prevenir contra o risco de anemia. Para as
crianças, os benefícios estão relacionados ao fortalecimento do
sistema imunológico e no desenvolvimento cerebral.

Pelos benefícios que esse alimento traz à saúde, recomenda-se
que o peixe seja consumido pelo menos duas vezes por semana.
Impulsionando o consumo desse alimento consegue-se a maior
valorização do produto, conseqüentemente maior renda ao
produtor.

Para a frente de aumento da arrecadação temos a seguinte consideração e
propositura:

Cadastro Imobiliário E Multifinalitário

Uma soma de tecnologias vem influenciando fortemente no incremento de
receitas tributárias nos municípios que se utilizam das inovações oferecidas pelo
recadastramento imobiliário.

Tendo como objetivo atualizar o cadastro municipal, com ênfase nos dados
tributários aplicados no cálculo do IPTU, a partir de fotointerpretação de
imagens orbitais, aéreas e terrestres, GPS e entrevistas de campo, de forma a
contribuir com a justiça fiscal.

A partir de imagens orbitais (google), aéreas (drome) e terrestres, um grupo de
fotointerpretes (profissionais de cadastro) geram os principais dados cadastrais

utilizados para geração do IPTU, tais como: Área construída, Padrão construtivo,
Uso do imóvel (residencial, comercial, industrial ou misto), Área de Terreno,
Pavimentação, Iluminação pública, Limpeza urbana, Classe do imóvel (terreno
ou construído), etc.

Estes dados interpretados são confrontados com os dados atuais do Cadastro
Imobiliário e de Logradouros da Prefeitura, resultando na entrega de um arquivo
pronto para gerar a atualização cadastral no sistema de gestão tributária da
prefeitura.

São benefícios de recadastramento:
 Rapidez na atualização dos dados;
 Baixo custo de operação;
 Farta documentação das alterações encontradas;
 Justiça fiscal (ajuste do valor cobrado, com base em estudo técnico, de
fácil comprovação);
 Não muda as normas tributárias;
 Não altera nenhuma taxa ou método de cálculo, portanto, não demanda
intervenção do poder legislativo;
 Recuperação de receita no mesmo exercício.
 Dados cartográficos entregues no Sistema de Geoprocessamento do
Ministério das Cidades, devidamente instalado na Prefeitura;
 Imagens das fachadas dos imóveis para impressão em carnês de IPTU.

2.4. MARCAR A CIDADE PARA SEMPRE

A cidade de Viana tem hoje um centro histórico que necessita de um tratamento
específico de revitalização e aproveitamento como uma das fontes motriz do
Plano Municipal de Turismo, como atrativo turístico.

Imaginar a Viana atual, figura 08, como um centro histórico, e criar uma nova
Viana, do outro lado da BR, até o lago Aquari. Vai criar dois volumes
urbanistico, um com padrão antigo e outro com o mais moderno conceito e

elementos arquitetônicos, unidos com eixos urbanísticos que integre os dois
módulos.
Figura 08: Vista aérea da sede do Município de Viana – Ma

Fonte: Google Earth

Com a implantação de um pequeno dique, de aproximadamente 50mm, figura
09, na região do Vinagre, permitir-se-á, a regularização do lago Aquiri. Abrindo
uma área a beira do lago, é como ir de encontro a uma paisagem única,
permitindo a construção de uma beira-lago, ciclovias, área para condomínio,
implantação de marinas, restaurantes,..., Vai se transformar em um dos pontos
turísticos mais visitados de Viana.

O projeto vai transformar a zona rural, em área urbana, de alto valor,
aumentando a arrecadação municipal, e uma convidativa orla. As antigas áreas
que alternavam em alagados e lamas, vão dar lugar a escritórios, residências,
academias, bares, conjuntos de cinemas e restaurantes. Puerto Aquari será um
charmoso bairro. Seu calçadão, de frente para o lago, será muito procurado por
turistas e moradores, inclusive de outros bairros da cidade.

As obras públicas de infra-estrutura como drenagem, esgotos, serviços,
pavimentação do cais, equipamentos urbanos, jardins e áreas verdes serão

financiadas pelo leilão dos terrenos edificáveis. No início desse processo de
revitalização da área, o empresariado deve relutar em fazer investimentos no
local. Mas com a implantação do projeto, as principais empresas preferem se
instalar em Puerto Aquari devido à sua localização e a um número significativo
de edifícios residenciais.

A atração de uma Universidade ou de um centro de Pesquisa, como a Embrapa,
na região deverá proporcionar uma alta circulação de jovens. Namorados serão
muito comuns nos bancos dos decks num ambiente bucólico.

Figura 09: Posição da barragem de regularização do lago Aquari

Fonte: Google Earth

Figura10: Proposta para a nova Viana – Ma e do distrito Industrial

Fonte: Google Earth

Não é sonho, mas sim estamos seguindo a tendência dos grandes centros
europeus, imaginou-se a necessidade da elaboração do Plano de Ordenamento
do Lago de Aquiri – POAqui, com vista à reconversão e reutilização de espaços,
respondendo a um conjunto de reivindicações, por parte populações e de várias
entidades públicas e privadas, constituindo por isso uma primeira tentativa de
viabilizar o crescimento da cidade de Viana, visando a assumir seu papel de
liderança dentro da região.
Plano de Ordenamento do Lago de Aquiri – POAqui, abrangia a zona entre a BR
e o lago do Aquiri, numa extensão aproximada de 14 km, sendo os seus
principais objetivos a articulação entre o desenvolvimento e modernização do
elementos urbanístico modernos, tendo em atenção a sua ligação com o resto da
cidade.

A disponibilidade de uma extensa frente de lago, que permite o desenvolvimento
de atividades ligadas as águas, como também a implantação de sistemas
habitacionais racionais e adequados a região constituiu o suporte da
transformação espacial a levar a efeito, apresentando como principais objectivos:

 Criar uma nova centralidade metropolitana, assegurando a mistura e
diversidade de usos;
 Assegurar a continuidade com o tecido urbano envolvente e transpor,
tanto funcional como visualmente, as barreiras a essas descontinuidades;
 Concretizar um ordenamento urbanístico orientado por etapas, apoiado
no traçado geral dos principais arruamentos e espaços públicos e
estabelecendo uma malha ampla - correspondente a uma técnica de
"traçado" de grandes eixos e suas rótulas e de malhas regulares;

Assegurar a unidade e coerência do conjunto através do desenho dos grandes
eixos urbanos e de um espaço público estruturante que suporte a diferenciação
arquitectónica decorrente do tempo e forma da sua concretização.
A “visão ambiciosa” para a região, alicerçada em três grandes eixos:
1. reforçar a centralidade de Viana na Microregião da Baixada;
2. aumentar fortemente a atratividade de fixar a população na cidade;
3. disponibilizar ao sector produtivo infraestrutura atraente.

O Plano de Ordenamento do Lago de Aquiri – POAqui pode ser incorporado
diretamente ao Plano Nacional de Recursos Hídricos especialmente com o seu
Programa VI: Programa de Usos Múltiplos e Gestão Integrada de Recursos
Hídricos. O programa VI apresenta dimensões relacionadas à gestão ambiental
da bacia, voltadas ao seu desenvolvimento sustentável, buscando estabelecer a
vinculação tanto com as diretrizes gerais da Política Nacional de Recursos
Hídricos – PNRH, expressas na Lei nº 9.433/97, como com as diretrizes da
Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, Lei nº 6.938/1981 e da Política
Nacional de Mudança do Clima – PNMC, Lei nº 12.187/2009, além de buscar
resguardar coerência com outras Políticas Nacionais.

2.5. PERFIL DAS DESPESAS

As despesas empenhadas pelo Município de Viana, em 2014, segundo o IBGE,
apresentados na figura 17, mostra que esta no limite da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Esta situação se complica no exercício de 2017, pois a inflação em 2016
não deve ser incorporada nele, mas sim deverá uma redução de 10%, pelo menos
é a projeção.
Figura 17: Despesas Empenhadas em 2014

Fonte: IBGE

Para fazer frente a este quadro muito sóbrio, os governos municipais e estaduais
aumentaram os chamados para que organizações sociais administrem suas
unidades de saúde, segundo instituições do setor.

"Cresceu principalmente em São Paulo, mas há um movimento de mais interesse
de governos no Rio Grande do Sul e em Brasília", afirma o CEO do hospital
Sírio-Libanês, Paulo Chapchap.

A contratação de organizações sociais de saúde passou a ser avaliada por mais
governos após o STF decidir, em 2015, pela constitucionalidade do modelo, que
vinha sendo questionada desde 1998.

Outra vantagem que contribui para o maior interesse é a possibilidade de
inaugurar serviços de saúde sem ferir a lei de responsabilidade fiscal, que limita
a fatia dos gastos com folha de pagamento.

A principal preocupação das organizações, porém, é o receio de inadimplência.
"Não estamos preocupados com inadimplência, há notícias de atrasos de até dez
dias, mas os governos têm cumprido os acordos", Paulo Vasconcellos Bastian,
superintendente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

COMO FUNCIONA
 Quem?

Governos municipais ou estaduais firmam parcerias com organizações
sociais para que estas façam a gestão da unidade de saúde por um prazo
fixo

 O que?

Hospitais, ambulatórios, laboratórios, centros de reabilitação, entre
outros

 Como?

Os repasses são fixos, feitos periodicamente, e não há taxa de
administração por parte da organização social

 110 unidades de saúde geridas pelo governo paulista funcionam nesse
modelo.

A opção é cortar custos, isto significa demitir. Esta opção implica alto custo
político e num município, como o de Viana, dependente do dinheiro público
para mover a economia, esta medida é provoca um efeito danoso. A saída das
OSIC é um paliativo que permite cumprir a Lei de Responsabilidade, manter o
sistea funcionando e os empregos, trocando apenas o empregador.

Educação

O PIB de Viana é composto basicamente da agricultura, e 8 em cada 10
habitantes vivem na zona rural, onde estão 90% das crianças. Com uma estrutura
de atendimento muito precária, que se refletiu num dos piores índice de
desenvolvimento humano do Maranhão quando os dados foram divulgados, em
2013.

Em 2010, só seis em cada dez crianças de quatro e cinco anos frequentavam a
escola, segundo o Censo. Existe também problemas de gestão, uma nova escola
seus dados ainda não aparecem no Censo Escolar, quesito fundamental para que
sejam repassados mais recursos para a educação.

Pela Constituição, os municípios são obrigados a gastar 15% de sua receita na
saúde e 25% na educação. Viana já esta neste limite.

Apesar de tudo, a educação de qualidade e em tempo integral consiste na grande
meta que pretendemos atingir nos próximos quatro anos de gestão. Para que isso

ocorra precisamos implementar ações que venham ao encontro das necessidades
educacionais dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Neste sentido, a educação de qualidade passa pelo direito ao acesso à
escolarização na Educação Infantil. É meta universalizar o atendimento às
crianças de 4 e 5 anos, bem como atender a atual demanda reprimida.
Aperfeiçoaremos o atendimento no ensino fundamental (1º ao 5º ano) e suas
modalidades (Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos).

E para elevarmos o padrão de qualidade educacional será necessário investir em
reformas, ampliações e construção de novas escolas e adquirindo material
didático compatível com a faixa etária das crianças. Sem esquecer a alimentação
escolar de excelência, bem como a formação e a valorização dos profissionais da
educação.

Principais ações propostas para o Plano Municipal da Educação:
 Criar novas vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação
Infantil);
 Construir quatro novos CMEIs;
 Construir quatro novas Escolas Municipais;
 Ampliar a educação em tempo integral;
 Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade;
 Ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais
da educação, em parceria com instituições de ensino superior;
 Manter o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para
todos os alunos da rede municipal de ensino;
 Implantar o Projeto Escola.com, disponibilizando computadores portáteis
para os alunos do 3º ao 5º ano e seus professores;

 Implantar o Projeto Biblioteca Digital, disponibilizando internet de banda
larga, de boa qualidade, a todas as escolas e um núcleo de computadores
para permitir a pesquisa a bases de dados na Web;
 Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar.

Onde conseguir recursos para um programa forte na educação? Este é um
desafio que terá de fazer parcerias com a iniciativa privadas nacionais e
internacionais e organismos mundiais de apoio a infância e ao desenvolvimento.
Também se pode fazer parte dos recursos disponíveis no linhão quilombola, que
conta o município.

Saúde

A cidade tem menos de um médico para cada mil habitantes, e apenas 59% dos
domicílios são cobertos por equipes de atenção básica.

O médico Gustavo Gusso, professor da USP e especialista em atenção básica,
diz que "a falta de foco e a busca de votos" são os maiores problemas em sua
área.

Segundo ele, os investimentos que os prefeitos fazem são proporcionalmente
maiores nos níveis secundário (especialidades) e terciário (hospitais complexos)
do que no primário (prevenção).

"Muitas vezes o prefeito não tem condição, mas constrói um hospital onde não
faz direito nem o atendimento secundário nem o primário. São elefantes brancos,
com equipamentos errados na cidade errada para pacientes errados no lugar
errado. É um clássico.
A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela
humanização do atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de saúde

até o atendimento médico, o serviço deverá ser aperfeiçoado e operado com zelo
e respeito ao cidadão vianense.

Focando na qualificação e melhora dos modelos de atenção à saúde básica, com
atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando
programas especiais para a criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com
atendimento acolhedor e integral do cidadão, observando os objetivos de
Desenvolvimento do Milênio da ONU.

Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade
de ações eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade que garanta uma
Saúde Pública que atenda às necessidades da população.

Principais ações propostas no Plano Municipal de Saude:
 Ampliar os Conselhos Locais de Saúde, fortalecendo e democratizando o
controle social nos territórios de saúde do Município;
 Implantar Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, do
idoso, urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades
especiais) com adoção de linhas de cuidado e protocolos de atendimento;
 Implantar sistema de remuneração salarial dos servidores da saúde
baseado na Gestão por Resultados por meio de indicadores em Saúde;
 Implantar o Núcleo de Formação em Serviços de Saúde para servidores
da Secretaria de Saúde, por meio da Escola de Gestão Pública;
 Ampliar equipes de atendimento do PSF (Programa de Saúde da
Família);
 Ampliar a Linha Saúde na área rural do Município;
 Renovar a frota de ambulâncias da Central de Transportes Eletivos;
 Ampliar os mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e
ambulatoriais;
 Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e
setores;

 Implantar a coleta de dados informatizada dos Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Endemias, por meio de computadores portáteis
(Palmtop);
 Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de celular) com
pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e outros
serviços);
 Construir Centro de Atendimento para Animais de Pequeno e Médio
Porte;
 Construir a Central de Abastecimento Farmacêutico e de Insumos;
 Estruturar o setor de Engenharia Clínica com sistema informatizado,
compreendendo

o

gerenciamento

do

acervo

patrimonial

com

planejamento da manutenção preventiva e corretiva de todos os
equipamentos;
 Elaborar projeto e destinar área para implantação do Hospital Municipal,
em conjunto com Estado e União;
 Construir quatro novas USF (Unidades de Saúde da Família);
 Revitalizar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) quando necessário;
 Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas;
 Ampliar o atendimento a dependentes químicos, principalmente por meio
do Cetrad (Centro de Tratamento de Dependentes de Álcool e Drogas).

Saneamento
Saneamento básico é mais discriminante do que a área da saúde, principalmente
o alcance do fornecimento de água –média de 82% entre os de maior REM-F e
43% entre os piores.
A rede de esgoto cobre, em média, a maioria absoluta dos domicílios em cidades
com índice de eficiência superior a 0,50. Nas que têm escore de até 0,30, esse
média cai para apenas 7%.
Para um desenvolvimento deste setor deve ser feito uma PPP para explorar este
seguimento, sem isto não há recursos para implantar.

Esporte e Lazer

Resgatar a maior paixão esportiva da cidade ao revitalizar o lendário Estádio de
Futebol, palco de competições desde a década de 1960 e que foi incorporado,
sem custo, ao patrimônio do Município.

Apoiar diversas modalidades esportivas amadoras e incluir novas categorias.
Viabilizar recursos para construir uma moderna Arena Multiuso. Com tudo isso,
teremos uma das melhores estruturas para a prática de esportes da baixada,
formando atletas, descobrindo talentos e proporcionando lazer e diversão aos
cascavelenses.

Principais ações propostas Plano Municipal do Esporte e Laser:
 Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em espaços
públicos nos finais de semana e feriados, oportunizando lazer e
entretenimento à comunidade em geral, por meio do programa "Praça
Ativa";
 Promover o programa "Ginástica para todos", com aulas de alongamento,
ginástica aeróbica, localizada, funcional e laboral;
 Promover a iniciação desportiva nas modalidades olímpicas e
paralímpicas;
 Ciar o programa de instalação de academias de todas as idades e
academias ao ar livre em diversos pontos da cidade e do interior;
 Viabilizar recursos para a construção de uma moderna Arena Multiuso;
 Prestigiar e apoiar atletas locais para representar o município no JEMs;
 Realizar as "Olimpíadas Municipais", com disputa de várias modalidades
esportivas, visando à integração social e promoção da saúde;
 Captar eventos esportivos e as principais categorias do iatismo nacional
para competir no lago do Aquiri;
 Incentivar a realização de competições amadoras de diversas
modalidades.

Meio Ambiente

Ser uma cidade sustentável, Viana precisa ser ambientalmente correta. Essa é a
meta. Na gestão dos recursos hídricos, na arborização urbana, no gerenciamento
dos resíduos sólidos, no saneamento ambiental e na construção de espaços
ambientais de lazer.

Além da continuidade de boas, iremos avançar e inovar, por meio da reciclagem
dos materiais e da energia, uso de tecnologias limpas, educação ambiental, bem
como regras de proteção ambiental e fiscalização.

Com o meio ambiente degradado, o ser humano resume o seu tempo de vida e a
economia não se desenvolve satisfatoriamente. É por essa razão que a qualidade
de vida e o respeito ao meio ambiente estão entre as prioridades.

Principais ações propostas para Plano Municipal de Meio Ambiente:
 Ampliar as ações de arborização urbana, por meio dos projetos Sementes do
Amanhã, Disque Árvore, Vou pela Sombra e construir o viveiro municipal;
 Implantar o programa Cidade das Águas, protegendo e conservando
nascentes e monitorando os rios do Município;
 Implantar e massificar o projeto Coleta Legal (coleta seletiva);
 Elaborar e aprovar o novo Plano de Saneamento do Município, em conjunto
com a CAEMA;
 Construir Parques Ambientais em várias regiões do Município, promovendo
a cultura da preservação, conservação e contemplação dos recursos naturais,
aliado à prática de esportes e atividades culturais;
 Instituir, no âmbito do Município, o licenciamento florestal e ambiental;
 Ampliar os mecanismos de controle e fiscalização da poluição;
 Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos;
 Municipalizar o serviço de tratamento de resíduos da construção civil.

Cultura

Viana é um centro cultural, devido a sua história e posição geográfica, mas
necessita implementar festivais e mostras, incentivar e estimular a cultura de sua
gente.

A principal meta é colocar em pleno funcionamento o Teatro Municipal,
atraindo grandes espetáculos e incentivando talentos locais, posicionando Viana
no circuito nacional do teatro.

Principais ações propostas para o Plano Municipal de Cultura:
 Reformar a biblioteca Municipal;
 Manter e ampliar os festivais de música, dança, gospel, teatro e cinema;
 Implantar o Projeto Transformar: Cultura de Paz;
 Implantar telecentros, proporcionando inclusão digital;
 Implatar o Projeto Ônibus Biblioteca;
 Implantar a Virada Cultural;
 Ampliar projetos de incentivo à leitura;
 Iniciar à digitalização do acervo da Historia de Viana, em parceria com a
Academia de Letras de Viana;
 Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de Cultura.

Segurança

Embora a segurança pública seja exercida pelas polícias federais e estaduais,
conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 144, a Prefeitura pode
e deve contribuir dentro de seus limites legais de atuação.

Por meio do GGI-M (Gabinete de Gestão Integrada Municipal), apoiaremos as
forças de segurança que atuam na cidade, buscando ampliar o efetivo de
policiais e viaturas e compartilhando a Central de Videomonitoramento, que será
instalada.

Vamos reforçar a estrutura da Guarda Municipal, visando garantir o adequado
cumprimento de seu dever constitucional, que é proteger os bens, serviços e
instalações pertencentes ao Município.

Principais ações propostas para o Plano Municipal de Segurança:
 Apoiar e fortalecer o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança);
 Manter o convênio de cedência de servidores aos órgãos de
segurança,
 Implantar o sistema de videomonitoramento (câmeras);
 Realizar audiências públicas e amplo debate com a sociedade para
avaliar e deliberar a respeito da estruturação e armamento da Guarda;
 Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança;

Transparência

Uma lei de 2009, complementar à Lei de Responsabilidade Fiscal (2000), obriga
os municípios a publicar na internet, em tempo real, suas receitas e gastos.

"Mas maioria só tem um portal com a foto do prefeito e telefones, sem dados
numéricos relevantes", diz Gil Castello Branco, secretário-geral da ONG Contas
Abertas.

Neste ano, até 30 de abril, prazo estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), só metade dos prefeitos haviam enviado ao Tesouro Nacional suas
Declarações de Contas Anuais.

Quem descumpre o prazo pode ter repasses bloqueados, como de emendas
parlamentares. Mas a sanção nem sempre é aplicada.

A LRF também é descumprida sistematicamente em relação ao limite de gastos
com servidores municipais, de 54% das receitas. Neste ano, 22,5% das

prefeituras já estão acima do teto e há outras 30% no chamado "limite
prudencial" (51,2%).

Como os prefeitos não podem deixar contas irregulares no último ano de
mandato (e com a receita de transferências em queda), haveria uma profusão de
políticos "ficha suja" a partir do ano que vem se a lei fosse cumprida.

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) diz que 95% das prefeituras podem fechar
2016 no vermelho. "Estamos falando na condenação de toda uma geração de
prefeitos", diz Gilberto Perre, secretário-executivo da FNP.

Na prática, porém, eles têm se livrado do problema com a aprovação de suas
finanças por Tribunais de Contas municipais e em câmaras de vereadores.

O site de Viana deve ser adequado para o cumprimento desta Lei.

3.CONCLUSÃO
Os desafios centrais propostos, por este trabalho, para o futuro gestor municipal, são:
a) Político - terá que ser reconhecido como o prefeito da microrregião da baixada
maranhense;
b) Econômico – Geração e manutenção de postos de trabalho dentro do município.

O Plano Estratégico do Município deverá ser composto pelos seguintes Partes:
a) Atração de Novos Empreendedores:
i.

Plano Municipal para Empresa Fácil; e,

ii.

Plano Municipal de Turismo.

b) Atração e Manutenção de Empreendedores Tradicionais:
i.

Plano Municipal para a Indústria;

ii.

Plano Municipal para a Agricultura;

iii.

Plano Municipal para a Pesca;

Para aumentar a arrecadação se faz necessário a implantação do Cadastro Imobiliário E
Multifinalitário, com base num levantamento em campo dos inmóveis urbanos e rurais
do município.
A “visão ambiciosa” do Plano de Ordenamento do Lago de Aquiri – POAqui, não é
delírio, e sim esta alicerçada em reforçar a centralidade de Viana na Microrregião da
Baixada, aumentar fortemente a atratividade de fixar a população na cidade e
disponibilizar ao sector produtivo infraestrutura atraente.

A implantação da infra estrutura do Distrito Industrial de Viana e O Distrito Industrial
de Construção Naval e da Pesca, agregada a programas de incentivo ao
empreendedorismo, Programa Empresa Fácil, a programas de atração e manutenção de
empregos e uma atenção especial a indústria do turismo, são as bases para o
desenvolvimento econômico do município e para o equilíbrio das contas públicas.

O uso de Organizações Sociais é a única maneira que vemos para cumprir a Lei de
Responsabilidade, mantendo a estrutura existente, como uma redução pequena de
efetivos e pode ser uma forma de melhorar a eficiência com uma gestão mais
profissional.

Todos os planos municipais (Educação, Saúde, Saneamento, Esporte e Laser, Meio
Ambiente, Cultura e Segurança) tem que seguir o norte do Plano estratégico Municipal
e deve ser implantada a Transparência nas informações municipais em atendimento a
Lei de Responsabilidade.

Um problema que deve ser analisado em separado e com urgência são os impactos
provocados com a implantação do programa de diques pelo governo estadual. De
imediato, cerca de 30% da área territorial do município será disponibilizado, de maneira
efetiva e constante, o ano todo para atividade econômica e moradia.
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ANEXOS

ANEXO I - OPINIÕES:

"O Brasil cometeu uma enorme extravagância na criação de 1.179 novos municípios da Constituição de
1988 para cá. Além da geração de máquinas burocráticas com custos enormes e sem atividade-fim, eles
ficaram sem uma realidade financeira"
EDUARDO GIANNETTI
Economista

"Os municípios não podem chiar. Eles tiveram um aumento de 70% sobre as receitas disponíveis. O que
fizeram com o dinheiro a mais? Basicamente, gastaram com pessoal. É muito cabide de emprego e gasto
desnecessário"
RAUL VELLOSO
especialista em contas públicas

"Por lei, a prestação de contas na internet deve ser transparente. Mas maioria só têm um portal com a foto
do prefeito e telefones, sem dados numéricos relevantes"
GIL CASTELLO BRANCO
secretário-geral da ONG Contas Abertas

"A gestão dos recursos é péssima, com malversação e corrupção. Poderíamos melhorar muito a educação,
mesmo sem mais recursos"
NAERCIO MENEZES
coordenador do Centro de Políticas Públicas do Insper

"As prefeituras têm elefantes brancos, com equipamentos errados na cidade errada para pacientes errados
no lugar errado. É um clássico"
GUSTAVO GUSSO
médico especialista em atenção básica

