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SENHORAS DEPUTADAS, 
SENHORES DEPUTADOS,
MULHERES E HOMENS DO PIAUÍ, 

Com o passar dos anos vamos nos dando conta de que as 

experiências passadas vão moldando nossos olhares e ações.  

Sendo assim, as práticas do presente, e as perspectivas para o 

que virá, seguem conectadas ao tempo. Dessa forma o que foi 

feito, nos demonstra onde estamos, como chegamos até aqui, 

e o que conseguiremos em nosso Futuro. 

Em um período de incertezas, desconfianças, indefini-

ções de rumos, sinto-me imensamente feliz por poder olhar 

pra trás, visualizar e apresentar um Piauí que se construiu 

nesses últimos anos, em cima de uma visão que integra o 

respeito às pessoas, a sensibilidade administrativa e o com-

promisso sustentável com o Desenvolvimento.

O Piauí cresceu, segundo os últimos dados do IBGE, 7,7% 

em seu PIB. Caso realizássemos um exercício didático de 

comparação, somente os países que mais crescem no mun-

do chegam à casa dos 6% ou 7%. Esse dado vem acompa-

nhado de uma série de esforços feitos para constituir o terre-

no propício para este excelente êxito. 

Posso citar esforços de desburocratização na abertura de 

empresas. Hoje no Piauí é possível abrir empresas por meio 

do sistema Piauí Digital, um sistema totalmente informati-

zado, rápido e moderno. Temos hoje, no Piauí, mais de 215 

mil empresas em pleno funcionamento. Outro quesito im-

portante nessa área do desenvolvimento econômico é o em-

penho na atração de investimento para o Estado, agregado 

ao fomento ao empreendedorismo.

Em dados mais precisos, 78.5%  do nosso PIB diz res-

peito ao setor de serviços, 12,1% faz parte da área da Indús-

tria, e 9,4 % está vinculado à Agropecuária. Dentro do setor 

Agropecuário, enfatizo também os esforços em conjunto 

ao Poder Legislativo para aprovação da Lei de Terras, uma 

lei moderna que garante segurança jurídica e o fomento 

à produção do grande e do pequeno produtor rural. Além 

dos programas de incentivo à geração de renda no campo, 

como o Viva o Semiárido, Progere, Compra Direta, que pos-

sibilitam que as famílias consigam, para além da subsistên-

cia, comercializar a sua produção. 

Nosso empenho constante em angariar recursos para 
o Piauí contribuiu para o desempenho do nosso PIB. Esses 
recursos transformaram-se em ações que potencializaram 
o Turismo, aumentaram a infraestrutura necessária para o 
desenvolvimento das forças produtivas, além de gerar em-
pregos diretos e indiretos na construção civil, no setor de 
Serviços, e até mesmo na Agropecuária. São esses esforços 
que fazem com que o Piauí seja um dos Estados que mais 
se desenvolve no Brasil, mesmo com todas as adversidades 
nacionais e globais.

Em 2019 avançamos muito nas Parcerias Público- Pri-
vadas - PPP, que mostraram que é possível desenvolver o 
setor produtivo com sustentabilidade, garantindo a preser-
vação dos nossos biomas e promovendo a inclusão social.  

Em um ano em que a questão ambiental foi debatida 
por líderes de todo o mundo, inclusive no Sínodo da Ama-
zônia, em Roma, o desafio que está colocado para todos 
os líderes do mundo é: como gerar riquezas, de maneira 
sustentável e de forma distributiva? O Piauí, que participou 
ativamente dessas discussões, hoje é referência mundial 
na produção de energias renováveis, que alavancaram o 
crescimento econômico do Estado e mudou a realidade 
de áreas antes consideradas improdutivas e dependentes 
de práticas assistencialistas. No ano de 2019 o Piauí, sozi-
nho, gerou 676,5 Megawatts (MW) médios de energia eó-
lica, sendo o terceiro produtor de energia limpa do Brasil.

Todas essas linhas de desenvolvimento traçadas até 
aqui, não nos serviriam de orgulho, caso não conseguísse-
mos alcançar o nosso objetivo primeiro, que é a redução 
da pobreza. Lembro de um Piauí que tinha, infelizmente, 
associado à sua imagem a extrema pobreza. Recentemen-
te o IBGE divulgou que saímos da lista dos mais pobres da 
Federação e avançamos muito no índice de vulnerabilida-
de, hoje o Piauí está a frente do Maranhão, Alagoas, Ama-

pá, Amazonas, Pará, Sergipe e Bahia.

Esse dado reforça o nosso compromisso com o desenvol-

vimento da nossa gente. Hoje o estado do Piauí possui uma 

das mais modernas Gestões de Planejamento e Orçamento, 

além de uma gestão Fiscal voltada para o equilíbrio das contas 

públicas, sem perder o foco no investimento social necessário. 



Reestruturamos nossos macroprocessos de planeja-

mento, fortalecemos a participação popular, com os Con-

selhos Territoriais de Desenvolvimento sustentável, possibi-

litamos audiências públicas, aprofundamos debates com 

Universidades, ONG´s, povos de comunidades tradicionais, 

representantes religiosos, poder legislativo e Judiciário, 

movimentos sociais, movimentos de minorias. Todo esse 

processo nos possibilitou a confecção de um plano plu-

rianual casado com o orçamento, que responderá às ne-

cessidades do nosso povo, além de uma gestão financeira 

voltada para o nosso desenvolvimento.
Outro ponto importante do Ano de 2019 foi a consolida-

ção do Consórcio Nordeste. Em um período adverso para 
os nove estados do Nordeste, conseguimos saídas para 
integrar e fortalecer a nossa macrorregião, conseguimos 
assegurar parcerias importantes, no turismo, na compra 
coletiva de medicamentos e insumos hospitalares, além 
de fortalecer um projeto histórico de desenvolvimento da 
região Nordeste.

Nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, e Seguran-
ça, o Piauí conseguiu resultados expressivos. O Estado 
continua a ocupar o primeiro lugar no Brasil em termos 
de provisão de atenção básica, com 99,8% de cobertura. 
A Saúde ainda conta com obras importantes que estão 
em fase de conclusão que permitirão mais melhorias no 
atendimento à população. 

Em 2019, foram distribuídos às Farmácias Ambulato-
riais do Estado, Municípios e Unidades Prisionais, através 
da Central de Abastecimento Farmacêutica – CAF, mais 
de 26 milhões de itens. Também realizamos mutirões de 
cirurgias eletivas, com um total de 3.088 (três mil e oiten-
ta e oito) procedimentos cirúrgicos, além da realização de 
1.726, 312 (Um milhão setecentos e vinte e 6 mil trezentos e 
doze) procedimentos ambulatoriais.

No que se refere à Educação tivemos 255.363 mil alu-

nos matriculados no Ensino Médio. Os resultados recentes 

das notas do Enem atestam a qualidade do Ensino Médio 

Estadual e o sucesso da política de preparação dos alunos, 

através do programa Pré-Enem da SEDUC. No que tange o 

Ensino Profissional e Técnico de Nível Médio, o estado con-

ta com 76 escolas, sendo 18 Centros Estaduais de Educa-

ção Profissional – CEEP, 13 Centros Estaduais de Educação 

Profissional Rural – CEEPRU, 09 Centros Estaduais de Tem-

po Integral - CETI, 16 Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, 19 

unidades escolares – UE e 01 Escola de Teatro. A educação 

avançou ainda na universalização do Ensino Superior, na 

modalidade EAD, presente hoje em praticamente todos os 

municípios do Piauí.

Na Cultura, continuamos com um dos maiores investi-

mentos per capita do País, superando a média do Nordeste 

e do Brasil. Nos últimos anos, conseguimos estabelecer um 

calendário de atividades que fortaleceu as manifestações 

do nosso povo, com apoio aos grupos culturais tradicionais 

e os festejos nos municípios do estado. Obras importantes 

foram realizadas, como o porto das barcas em Parnaíba, e  

reformas de teatros, casas de cultura e bibliotecas.

No ano de 2019 o Piauí obteve um dos mais baixos ín-

dices de violência do País, sendo terceiro menor do Brasil. 

Em Teresina, de 2018 para 2019, houve uma redução de 

quase 45% nos feminicídios, segundo o Relatório de Cri-

minalidade de 2019. Esse êxito é fruto de investimentos na 

área da segurança e implantação de uma política de se-

gurança pública que une prevenção, controle, inteligência 

e gestão de riscos. Outro dado animador é a redução em 

mais de 45% no comparativo de 2014 para 2019, nas mor-

tes violentas intencionais.

Todos os esforços, nas diversas áreas de atuação do go-

verno estadual, são no sentido de garantir melhor qualida-

de de vida para o povo piauiense. Para isso é preciso man-

ter uma política rigorosa de controle dos gastos, gestão 

dos recursos públicos e equilíbrio fiscal e financeiro. Man-

ter o Piauí crescendo e se desenvolvendo é um desafio que 

nosso governo se impõe para os próximos anos de gestão. 

Vamos seguir construindo o caminho para um Piauí com 

desenvolvimento muito alto. 

Entregando à sociedade um balanço de nossas ações 

e resultados, reiteramos o desejo de continuar avançando 

rumo à igualdade social, à erradicação da pobreza, à edu-

cação de qualidade, à uma segurança pública eficiente, ao 

desenvolvimento de uma economia inclusiva e solidária, 

e a uma gestão transparente e eficiente. Por fim, estamos 

comprometidos em entregar ao povo do Piauí nada me-

nos do que a certeza de que o Nosso Piauí é hoje o Estado 

que é sinônimo de Desenvolvimento Sustentável.

Muito Obrigado a todos e todas,

Wellington  Dias

Governador do Piauí
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P
ara que o Estado cresça com base nos prin-

cípios de equidade e responsabilidade socio-

econômica e ambiental, é preciso formular e 

executar ações, em especial as que fomentam 

políticas públicas que visam a geração de em-

prego e renda da população, levando em consideração 

a formação de competências locais, a atração de investi-

mentos da iniciativa privada e a execução de políticas de 

enfrentamento da desigualdade social e de promoção da 

inclusão produtiva da população.

O Piauí foi um dos estados brasileiros que mais cres-

ceu economicamente, segundo a divulgação dos dados 

do Produto Interno Bruto (PIB), ficando em primeiro lugar 

entre os estados do Nordeste, com o crescimento de 7,7%, 

atrás apenas do estado do Mato Grosso no ranking nacio-

nal, que registrou crescimento de 12,1%. Os dados referem-

-se ao ano de 2017 e foram divulgados no final de 2019.

Outra ação que estimulou o crescimento econômico 

do estado foi o investimento do governo na redução da 

burocracia para a abertura de empresas e alterações de 

documentações. A Junta Comercial do Estado do Piauí 

(JUCEPI) implantou o registro automático de processos no 

Piauí Digital para a abertura de empresas individuais nas 

modalidade Ltda e Eireli, implementou o registro simultâ-

neo de atos de filial com sede em outra unidade da fede-

ração, adotou a certificação digital e criou um novo canal 

de atendimento ao público, o que resultou num total de 

215 mil empresas ativas (incluindo Micro Empreendedores 

Individuais) até novembro de 2019.

As ações geridas pela Secretaria de Desenvolvimen-

to Econômico (SDE) estimularam o crescimento da eco-

nomia piauiense em 2019. Foi realizado um trabalho de 

diversificação da aplicação dos investimentos, evitando 

a concentração na capital e possibilitando a abertura de 

novas empresas em diversas cidades do interior, a exem-

plo das empresas UNIBRAS (usina de biodiesel), RUTTEN 

(componentes para torres de energia eólica) e GRANDE 

MOINHO CEARENSE (produção e distribuição de produtos 

derivados do trigo).

No setor energético, o Governo intensificou a promo-

ção do Piauí como um dos polos de energia sustentável 

mais dinâmicos do País. De janeiro a agosto de 2019, o 

Piauí se tornou o terceiro maior produtor de energia eólica 

do Brasil.  

O Estado já possui 60 parques em operação e cerca de 

30 parques em construção ou à construir. Vale ressaltar que 

o maior parque eólico atualmente em construção na Amé-

rica do Sul está localizado no estado, entre os municípios de 

Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio.

  O estado possui 3 usinas em operação, perfazendo um 

total de 270 Megawatts (MW) instalados. É importante res-

saltar que novos parques estão sendo projetados e gerarão 

cerca 740 MW de potência. O Piauí possui ainda, cerca de 

4900 MW de potência em empreendimentos que se encon-

tram em fase inicial de licenciamento ambiental, de acordo 

os registros da Secretaria de Meio Ambiente, SEMAR.

Na estratégia de desenvolvimento, o Governo tem am-

pliado sua carteira de Parcerias Público-Privadas (PPPs). 

Durante o ano de 2019, a Superintendência de Parcerias 

e Concessões (SUPARC) elaborou novos projetos que já 

foram contratados. Além disso, estruturou ou validou es-

tudos referentes a futuros projetos de Concessão e PPP´s, 

autorizados pelo Conselho Gestor de Parcerias (CGP).
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Entre os projetos que estão em andamento, destacam-

-se a concessão de uso do Centro de Convenções de Teresi-

na, do Terminal Turístico de Barra Grande, do Piauí Shopping 

Center Modas e do Complexo Hoteleiro Serra da Capivara.

Na área de mobilidade urbana, em 2019, o Governo do 

Estado adquiriu 03 novos VLTs que contribuíram para a 

consolidação do sistema metroviário em Teresina. Foram 

investidos R$ 46 milhões no Metrô, com indicadores de re-

gularidade/pontualidade de 98%.

No setor de turismo, a política do Governo manteve as 

ações voltadas para eventos consolidados, como o Festival 

de Inverno de Pedro II, o “Piauí Férias de Norte a Sul”, a Festa 

do Vaqueiro, a Festa do Bode, e retomou o Festival da Uva.

Recebeu do Ministério do Turismo, o Selo +Turismo, que 

vai permitir ao Estado solicitar recursos junto aos bancos de 

desenvolvimento para o financiamento de obras de infraes-

trutura no setor, fortalecendo ainda mais o turismo da região. 

Com investimentos em tecnologia, o Governo intensifi-

cou as atividades que contribuem para o crescimento do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos municípios 

do Estado, favorecendo a modernização das atividades no 

campo. Através de parcerias, o EMATER intensificou o aten-

dimento de agricultoras e agricultores familiares do Piauí. 

Entre os principais programas destacam-se, o Programa 

Água Doce, o Crédito Rural, o Projeto Dom Hélder Câmara 

e o Emater Digital.

Na agricultura familiar, a política do governo tem sido 

de fortalecer o setor, estimulando a capacitação técni-

ca e facilitando o acesso a sementes. Também foi feita a 

ampliação ao crédito por meio de bancos comunitários e 

investiu-se em projetos como o Projeto Cinturão Verde (11 

municípios da Grande Teresina), o Projeto Viva o Semiá-

rido, o PROGERE II, bem como em Feiras Territoriais e no 

fortalecimento dos assentamentos de reforma agrária e na 

juventude rural.

    A fiscalização agropecuária foi reforçada em 2019, 

com a ampliação dos serviços da ADAPI, que esteve pre-

sente em 176 municípios, além das ações de controle de 

doenças em animais, o que permitiu a realização de expo-

sições com animais de diversos estados e a comercializa-

ção do rebanho do Piauí.



14

Balanço Piauí 2019

PPPs melhoram a 
prestação de serviços 
públicos à população

Durante o ano de 2019, a Superintendência de Parce-

rias e Concessões (SUPARC) do Governo do Estado do Piauí 

acompanhou, por meio dos Comitês de Monitoramento e 

Gestão dos Contratos, a execução dos projetos já contrata-

dos, além de estruturar ou validar estudos referentes aos 

projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (PPP), 

autorizados pelo Conselho Gestor de Parcerias (CGP), que 

estavam em sua lista de prioridade 

Os estudos desenvolvidos e concluídos já no primeiro 

semestre de 2019 versam sobre projetos inovadores, tanto 

a nível nacional quanto internacional, que atendem aos 
requisitos de escolha e preferência pela adoção destes 
modelos de contratação e que melhoram a prestação do 
serviço final para a população piauiense, reduzem custos 
para a administração pública estadual, atendem aos Obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e estão den-

tro da matriz de planejamento do governo.

1 - Concessão de Uso do Centro de Convenções de 
Teresina

A concessão de uso foi autorizada pela Assembleia Le-

gislativa do Estado, por meio da Lei Nº 7241, de 31 de julho 

de 2019. O projeto visa a concessão de uso para moderni-

zação, exploração, operação e manutenção do Centro de 

Convenções de Teresina. O objetivo principal do Governo é 

adequar a gestão do Centro de Convenções a fim de suprir 

a carência de espaços, em Teresina, voltados para a reali-

zação de eventos e viabilizar melhorias socioeconômicas 

para a cidade. 
Em junho de 2019, a Superintendência promoveu o diálo-

go público, com a realização de audiência e consulta pública 
do edital e demais documentos que compõem o projeto, 
que ficaram disponíveis no site da Suparc de 10 de junho a 
10 de julho de 2019. Além disso, foi marcada para o dia 23 de 
setembro a primeira sessão de licitação do projeto, que foi 
deserta. Isso fez com que a Superintendência retomasse o 
projeto a fim de fazer a reestruturação nos estudos técnicos. 

Os estudos ajustados foram estruturados no âmbito da SU-

PARC e aprovados pelo Grupo Técnico do projeto e pelo CGP. 

O que se buscou, por meio da reavaliação técnica dos estudos, 

foi um arranjo equilibrado entre o uso adequado e a eficiên-

cia, capaz de potencializar o desenvolvimento da economia 

local, gerando receita para o Estado e renda para a população, 

assegurando a maior ocupação possível (tanto em metragem 

quanto em número de dias por ano) com reduzida vacância e 

alta rentabilidade operacional para o setor privado.

A concepção do projeto licitado em agosto teve como 

escopo principal a conclusão da obra, com instalação de 

equipamentos, para modernização do espaço, com opera-

ção e manutenção do empreendimento. Contudo, em ra-

zão da deserção e da análise dos cadernos estruturados, foi 

observada a necessidade de fazer ajustes levando em con-

ta que o objetivo principal é dar funcionalidade ao Centro 

de Convenções, que deverá iniciar a operação em até 12 

meses e deve oferecer ao público conforto e acessibilidade 

aos eventos a serem ofertados. 

A rigor, caberá à concessionária fazer com que o Centro 

inicie suas atividades no menor prazo possível, a fim de fo-

mentar novas atividades adequadas ao contexto contem-

porâneo de lazer, entretenimento e serviços congêneres.

A nova avaliação econômica e financeira teve como pro-

pósito apresentar os parâmetros de viabilidade do projeto, 

a partir da mudança no escopo dos estudos de engenha-

ria, de modo que seja aplicado ao novo modelo o conceito 

de concessão de uso. 

Para apresentar o novo projeto, foi aberto novo prazo de 

consulta pública, de 30 de setembro a 15 de outubro. Além 

disso foi realizada audiência pública, no dia 15 de outubro, 

no auditório da Secretaria de Administração, em Teresina. 

Seis empresas compareceram à audiência, demonstrando 

real interesse com a nova modelagem do projeto. 
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Diante disso, um novo edital de licitação foi publicado 

em novembro, com sessão de licitação marcada para o dia 

07 de fevereiro de 2020

2 – Concessão de Uso do Terminal Turístico de Barra 

Grande

Com a aprovação pela Assembleia Legislativa da Lei Nº 

7241, de 31 de julho de 2019, o projeto prevê a moderniza-

ção, operação, manutenção e exploração do Terminal Tu-

rístico de Barra Grande, situado no município de Cajueiro 

da Praia, litoral piauiense. A modernização deste equipa-

mento público urbano é essencial para atender a deman-

da da comunidade e, também, para melhorar os serviços 

destinados aos turistas que chegam à região.

O Terminal Turístico foi planejado a partir de uma de-

manda da comunidade, para melhorar a chegada e parti-

da de passageiros com destino à Barra Grande e diminuir 

o fluxo de veículos de grande porte no cenário da cidade. 

Havia a necessidade de um terminal para estacionamento, 

manobra e transbordo de passageiros. O Governo do Estado 

contratou e executou a construção do terminal, que servirá 

de ponto de destino e guarda, com maior segurança para os 

veículos dos turistas, e agora vai licitar a contratação da ges-

tão e exploração por meio de parceria com o setor privado.

Também em 2019, a SUPARC promoveu duas audiências 

públicas sobre o projeto. A primeira delas aconteceu em ju-

nho, no vilarejo de Barra Grande, o objetivo foi apresentar o 

projeto e os impactos sociais e econômicos dele para a comu-

nidade, além de coletar as principais necessidades da região.

Em outubro, uma segunda audiência pública foi rea-

lizada no auditório da Secretaria de Administração e Pre-

vidência, com a presença de gestores públicos, do presi-

dente das Câmaras Setoriais e empresários interessados 

em investir no projeto. Durante a audiência, foram apre-

sentados os aspectos técnicos, econômicos e financeiros 

da proposta.

No período de 04 a 25 de outubro, a minuta do edital, 

contrato e demais anexos do projeto ficaram à disposição 

para consulta pública no site desta Superintendência. Os 

interessados puderam avaliar o projeto e encaminhar suas 

sugestões, que foram avaliadas pela coordenação técnica. 

O projeto também recebeu parecer favorável da Procu-

radoria Geral do Estado (PGE) em outubro, estando, por-

tanto, apto para ser lançado ao mercado por meio de pro-

cesso licitatório. A previsão é de que o edital de licitação 

seja lançado em fevereiro, para contratação até o primeiro 

semestre de 2020. 

3 –  Concessão de Uso do Piauí Shopping Center Modas

O projeto é fruto de uma proposição do setor privado, 

apresentada por meio de Manifestação de Interesse - MIP. 

Os estudos foram desenvolvidos em conjunto com o grupo 

de trabalho criado pela SEADPREV/SUPARC, após autori-

zação expedida pelo Conselho Gestor. 

O equipamento está localizado no cruzamento das BRs 

316 e 343, uma área estratégica e privilegiada com a circula-

ção de aproximadamente 15 mil veículos diariamente. 
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Atualmente, o espaço conta com 134 unidades comer-

ciais e forte comércio no setor de vestuário e calçadista. O 

prazo de concessão será de 25 anos e o ente privado terá 

o período de 12 meses para promover as obras de requa-

lificação do local.

A SUPARC, junto com a SDE (Secretaria de Desenvol-

vimento Econômico), ao longo do desenvolvimento dos 

estudos, realizou quatro reuniões públicas com os permis-

sionários que possuem lojas no empreendimento, para 

discussão do modelo.

A concessão foi aprovada pela Lei Nº 7.177, de 09 de ja-

neiro de 2019.

Ano passado, o projeto passou por audiência pública, 

a fim de ser apresentado às empresas interessadas e am-

pliar o debate com a sociedade. Além disso, o edital e os 

documentos que compõem o projeto ficaram disponíveis 

no site da Superintendência para consulta pública pelo 

período de 30 dias. 

O projeto também recebeu parecer favorável da Procu-

radoria Geral do Estado. Sendo assim, no mês de setem-

bro, foi lançado edital de licitação, com sessão marcada 

para o dia 21 de outubro do mesmo ano. No entanto, a 

Comissão de Licitação optou por suspender a licitação a 

fim de adequar aspectos técnicos do projeto. Após ajuste, 

foi publicado no último dia 15 de novembro o aviso de re-

tomada de licitação, com sessão de licitação marcada para 

o dia 10 de fevereiro de 2020.

4 – SPE Residencial Tiradentes (Habitar Servidor)

O projeto diz respeito à implementação e execução 

do primeiro projeto do Programa Habitar Servidor, espe-

cificamente ao Residencial Tiradentes, que será instalado 

em Teresina. Os estudos foram desenvolvidos pela equipe 

da Superintendência de Parcerias e Concessões e Agência 

de Desenvolvimento Habitacional (ADH) com o objetivo de 

fundamentar e demonstrar a viabilidade e legalidade do 

projeto que possui como premissas viabilizar a compra da 

casa própria pelos servidores públicos estaduais.

É necessário enfatizar que o objetivo do projeto é dimi-

nuir o déficit de moradias no estado e melhorar a condição 

de vida dos servidores públicos estaduais, com moradia 

digna, baixo custo e excelente localização. Atualmente, a 

ADH já possui um cadastro com mais de 10 mil servidores 

do Governo do Estado que não possuem casa própria.

O projeto auxiliará ainda na capitalização do Fundo de 

Previdência do Estado, visto que 4% do valor do imóvel 

deverá ser destinado ao Fundo. Isso deverá se reverter em 

benefício aos servidores, mas também à população, uma 

vez que o estado poderá destinar os recursos atualmente 

aplicados na previdência a investimentos em outras áreas.

Está prevista a construção de 500 unidades habitacio-

nais de 2 e 3 quartos. O valor dos imóveis será oferecido 

abaixo do de mercado, uma vez que o Estado subsidiará 

o terreno onde o residencial será construído. Além disso, 

o projeto conta com financiamento garantido pela Caixa 

Econômica Federal. 

Esse é um projeto piloto dentro do Programa Habi-

tar Servidor, e o Governo já dispõe de outros terrenos nas 

mesmas condições para projetos posteriores, ampliando a 

quantidade de pessoas que serão beneficiadas. A modali-

dade de contratação do projeto é por meio de formação de 

uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, cujo edital de 

chamamento público foi lançado em novembro de 2019 e 

ficará disponível até o dia 03 de março de 2020. Em segui-

da, serão executadas as etapas de licitação e contratação.

É necessário ressaltar que após o processo de seleção 

da construtora, a ADH iniciará a etapa de cadastro dos 

servidores interessados em adquirir imóvel próprio. Inicial-

mente, os imóveis serão oferecidos prioritariamente aos 

policiais militares, visto que essa é uma demanda antiga 

da categoria. Não comercializados todos os imóveis des-

tinados a esse público, será ampliada a oferta a todos os 

servidores e à sociedade em geral.

    Para melhorar a divulgação do projeto, a SUPARC, jun-

to com a Agência de Tecnologia do Estado – ATI; desenvol-

veu um site especifico contendo todos os dados do projeto.

5 - Concessão de Uso do Complexo Hoteleiro Serra da 

Capivara

O projeto de concessão de uso do Complexo Hotel Serra 

da Capivara, localizado no município de São Raimundo No-

nato, prevê a reforma, a ampliação, a construção, a moder-

nização, a exploração, a operação e a manutenção do local. 

O objetivo é fazer com que o equipamento seja reconhe-

cido como um apoio ao turismo local, com instalações mais 

adequadas e modernas, atraindo o público que procura por 

ecoturismo, turismo de aventura, cultural e arqueológico, 

bem como proporcionar o desenvolvimento econômico e 

social, a partir do fomento ao potencial turístico da região.
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De forma mais abrangente, o projeto propõe a redução 

dos custos operacionais e administrativos do Governo do 

Estado com fortalecimento de toda a cadeia econômica 

derivada da atividade turística. Para isso, o parceiro privado 

deverá reformar a infraestrutura local, com sua total requa-

lificação; ampliar a estrutura do hotel, com a construção de 

uma nova unidade adequada ao padrão de turismo inter-

nacional; e operar e manter o equipamento utilizando-se 

das melhores práticas de redes de hotel.

A concessão de uso foi autorizada pela Assembleia 

Legislativa do Estado, por meio da Lei Nº 7241, de 31 de 

julho de 2019.

Em março do ano passado, o Conselho Gestor de Pro-

jetos (CGP) aprovou os estudos finais da concessão de uso 

durante reunião ordinária. Foram estabelecidos que o pra-

zo de concessão será de 35 anos e que o critério de jul-

gamento da licitação será o maior percentual de outorga 

sobre a receita bruta mensal.

A minuta do edital, contrato e demais anexos do pro-

jeto ficaram à disposição no site desta Superintendência 

para consulta pública no período de 13 de setembro a 07 

de outubro. Além disso, no dia 02 de outubro deste ano, a 

SUPARC promoveu audiência pública, com a participação 

de representantes do governo, presidente das Câmaras 

Setoriais e empresários do setor hoteleiro para apresentar 

os aspectos técnicos, econômicos e financeiros do negó-

cio. Esse é um passo fundamental dos projetos de parceria 

com o setor do privado do Piauí, a fim de garantir maior 

transparência e competitividade. 

O projeto, atualmente, está sob análise da Procuradoria 

Geral do Estado para emissão de parecer. A previsão é que 

o edital de licitação seja lançado em fevereiro deste ano.

6 – Projeto de PPP – Miniusinas de Energia Solar 

Fotovoltaica

O projeto de PPP das Miniusinas prevê a implantação 

de 8 sistemas de minigeração distribuida de energia solar, 

com capacidade de 5MW cada, para posterior injeção da 

produção na rede da concessionária de energia elétrica, 

com gestão do sistema de compensação da energia pro-

duzida pelas miniusinas e da consumida pela administra-

ção pública estadual.

Atualmente, o consumo de energia elétrica pelos órgãos 

estaduais gira em torno de 58.320.934 KW/ano e represen-

ta custo anual de R$ 46.073.537,90. O projeto desenhado 

contemplará, no mínimo, a quantidade de miniusinas cuja 

geração seja capaz de atender o consumo total anual de 

parte dos órgãos da administração pública selecionados 

para essa primeira etapa do projeto, e ainda produzirá ex-

cedente para utilização, pelo governo estadual, em proje-

tos prioritários para o desenvolvimento do Estado.

O projeto passou, neste ano, por duas etapa de marke-

ting sound em São Paulo, consulta ao mercado de mais de 

45 dias, audiências pública e consulta pública pelo prazo 

de 30 dias. As empresas interessadas puderam fazer suas 

observações acerca do projeto. Além disso, o projeto foi 

apresentado para empresas durante missão do Piauí na 

China e na Coreia do Sul, tendo sido, neste último, o único 

projeto brasileiro escolhido para participar do Global Gre-

en Hub Korea 2019.

Atualmente, o projeto encontra-se sob avaliação da 

Procuradoria Geral do Estado para, em seguida, ser lança-

do o edital de licitação. A previsão é de que a contratação 

do parceiro privado ocorra no primeiro trimestre de 2020.
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7 – Concessão de Serviço Público do Parque Estadual 

Zoobotânico

O Parque Zoobotânico de Teresina é uma das mais be-

las e agradáveis áreas públicas do Piauí, ocupando área de 

128 hectares. Foi criado pelo Decreto Estadual nº 1.608, de 

08 de maio de 1973, que o define como área destinada à 

proteção, conservação e pesquisa da flora e fauna. Recen-

temente foi elevado ao nível de bioparque, necessitando 

de incrementos para viabilizar essa condição. 

O parque tem um dos maiores zoológicos do Brasil 

e possui aproximadamente 350 animais em seu plantel, 

com cerca de 46 espécies. Dispõe de área para reintrodu-

ção e permutas com outros zoológicos. Dentro de sua es-

trutura atual, o Parque Zoobotânico recebe, aos domingos 

e feriados, entre 8 e 17 horas, um público médio de 300 

pessoas, além do público permanentemente vinculado 

aos diversos programas ecológicos e de educação ambien-

tal existentes no Estado.

No caso em estudo, o Parque Zoobotânico de Teresina 

configura-se como um espaço com potencial turístico con-

solidado, que necessita de gestão profissional, com capaci-

dade financeira de requalificar o equipamento, com vistas 

à execução de ações voltadas para a modernização com 

aplicação do conceito de bioparque, conservação da bio-

diversidade, e exploração comercial de forma sustentável.

O projeto de concessão de uso para revitalização, mo-

dernização, operação e manutenção do parque terá prazo 

de 30 anos, com investimento previsto de R$ 23 milhões. 

Os estudos foram aprovados no dia 25 de outubro de 2019 

pelo Conselho Gestor e seguiu para as fases de audiência e 

consulta pública, bem como pela avaliação da Procurado-

ria Geral do Estado.

8 – PPP Rodovia Transcerrados

O projeto consiste em uma PPP, na modalidade con-

cessão patrocinada, por um período de 30 anos, destinada 

à implantação, adequação, manutenção, operação, explo-

ração da infraestrutura e prestação do serviço público das 

rodovias PI-397 (Transcerrados) e a PI-262 (Estrada da Pa-

lestina) localizadas na região do Cerrado piauiense.

Os estudos consideraram dois trechos com extensão 

total de 236 km. O sistema rodoviário corta a região que 

abriga a última fronteira agrícola do país, considerada 

como o maior potencial de desenvolvimento agrícola do 

Cerrado nordestino, com forte destaque na produção de 

soja, milho e, ultimamente, a expansão da produção do al-

godão herbáceo. Essa rodovia é vital para o escoamento 

da produção e meio para promover o desenvolvimento e 

integração da região.

A rodovia PI-262, conhecida como Estrada da Palesti-

na, possui uma extensão total de 40,8 km, e também está 

localizada na região do Cerrado piauiense. Inicia-se no en-

troncamento com a rodovia BR-135, entre as cidades de 

Bom Jesus e Redenção do Gurguéia, e termina no entron-

camento com a rodovia PI-397 (Transcerrados).

O modelo de PPP patrocinada prevê a implantação, 

operação e manutenção da rodovia. A modelagem econô-

mico-financeira do projeto tomou como base alguns as-

pectos de maior relevância, dentre os quais:
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• Redução dos custos de frete aos agricultores da região, 

devido à redução do tempo de percurso;

• Possibilidade de geração de receita pela cobrança 

de pedágio;

• Economia obtida pela redução de gastos com a ma-

nutenção do trecho da rodovia;

• Aumento da atratividade de novos investimentos 

para a região.

A concessionária será remunerada mediante contra-

prestação pública e cobrança de tarifa de pedágio, poden-

do considerar outras fontes de receitas, nos termos do con-

trato de parceria. 

No mês de dezembro foram disponibilizados os es-

tudos econômico-financeiro e técnico para a análise do 

mercado e de empresas interessadas, dando andamento 

à fase de consulta pública. 

9 – Vila do Ancião
A proposição de estudo solicitada pela Secretaria de 

Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos 

– SASC, tem como objetivo a formalização de parceria com 

iniciativa privada voltada para o acolhimento e socializa-

ção dos idosos da Instituição de Longa Permanência da 

Vila do Ancião, em Teresina, e Abrigo São José, no municí-

pio de Parnaíba.

Os idosos são encaminhados através do sistema de ga-

rantia de direitos: Delegacia do Idoso, Ministério Público, 

Promotoria de Justiça e outros, mediante contato prévio 

análise e parecer social dos casos apresentados buscando, 

sempre que possível, a matricialidade da família, com o 

fim de garantir a institucionalização como último recurso. 

A faixa etária para recebimento dos idosos é a partir dos 

60 anos, que recebe a visita da equipe do programa Estra-

tégia de Saúde da Família, considerado como a porta de 

entrada ao Sistema Único de Saúde.

O projeto tem como objetivo reformar, ampliar e rea-

dequar os espaços e a aquisição de transporte para loco-

moção dos idosos, melhorar a estrutura da Unidade para 

implantação e realização das ações coletivas relacionadas  

à práticas corporais e à atividade física, bem como imple-

mentar ações de vigilância e de avaliação para dar suporte 

às estratégias de promoção de saúde e educação em saúde.

Após a aprovação do Conselho Gestor em outubro de 

2019, a SUPARC deu início aos estudos, a fim de verificar a 

viabilidade e a modalidade mais adequada para o projeto.

10 – Saneamento de Picos e Floriano

Os estudos da modelagem do projeto de subconcessão 

do saneamento de Picos decorreram da Manifestação de 

Interesse - MIP apresentada pela empresa BRK Ambiental 

Participações S.A., autuada no processo AB.002.1.000059/18-

24 e aprovada pelo Conselho Gestor do Programa Estadual 

de Parcerias Público-Privada do Estado do Piauí, em 25 de 

março de 2019. Os estudos buscaram delinear as condições 

técnicas, econômicas e jurídicas relativas à subconcessão do 

saneamento básico do município, com a possibilidade de 

adesão dos demais municípios dos Territórios Vale do Gua-

ribas e Vale do Canindé, que correspondem a 29 municípios 

e quase 300 mil habitantes.

Já os estudos da modelagem do projeto de subconces-

são do Saneamento de Floriano são resultados do Acordo 

de Cooperação Técnica celebrado entre a SUPARC e a Fun-

dação EZUTE, autuado no processo AB.002.1.000023/19-

03, o qual foi aprovado pelo Conselho Gestor do Programa 

Estadual de Parcerias Público Privada do Estado do Piauí 

no dia 20 de maio de 2019. Os estudos buscam delinear 

as condições técnicas, econômicas e jurídicas acerca da 

proposta de subconcessão do saneamento do município, 

com a possibilidade de adesão dos demais municípios dos 

territórios Vale dos Rios Piauí e Itaueira, que correspondem 

a 19 municípios e aproximadamente 160 mil habitantes.

A apresentação da modelagem dos estudos foi realiza-

da em setembro e aprovada pelo Conselho Gestor.  Atual-

mente, os gestores municipais estão avaliando os planos 

municipais de águas e esgoto. A expectativa é que os pro-

jetos sejam licitados ainda em 2020.

11 – Projeto de Ressocialização Presídio-Indústria

O projeto de Ressocialização através de Parcerias Pre-

sídio-Indústria trata da possibilidade de formalização de 

cooperação técnica para implantação de complexo indus-

trial, no Sistema Prisional de Altos e abertura de postos de 

trabalho para os condenados em penas privativas de liber-

dade custodiadas pela Secretaria de Justiça do Estado do 

Piauí. O objetivo é incluir os apenados em ciclos produtivos 

de geração de renda, proporcionando, ao mesmo tempo, 

capacitação técnico-profissional, reintegração social, renda 

e remição de pena. 
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O primeiro modelo a ser avaliado foi proposto 

pela empresa “Lençóis – Lavanderia Industrial”, CNPJ: 

10.861.126/0001-04, sediada em São Luís – MA, através do 

documento “Proposta Técnica de Implantação da lavan-

deria no sistema penitenciário do Piauí”, protocolado em 

18 de outubro de 2019 junto à SUPARC. O documeto trata 

sobre a implantação de uma lavanderia industrial no Siste-

ma Penitenciário na unidade Colônia Agrícola Major César 

Oliveira, no município de Altos.

Num contexto geral, o projeto tem por finalidade res-

socializar através da profissionalização e do trabalho, ge-

rar renda para a família e incentivar a instalação de indús-

trias nesse modelo.

A utilização de mão de obra carcerária mediante par-

cerias entre o Estado e empresas privadas traz vantagens 

para os empresários, para os detentos e para o sistema. 

Nesse caso, o preso receberá remuneração, qualificação 

profissional e redução gradativa de sua pena. 

Por outro lado, as empresas terão mão de obra mais 

acessível e mais barata, conforme prevê a Lei de Execuções 

Penais, uma vez que nesse tipo de parceria não incidem 

encargos sociais e demandas trabalhistas.

O modelo jurídico adotado será por meio de termo de 

cooperação com o prazo de 15 anos, podendo ser pror-

rogado por igual período. Os estudos do projeto foram 

aprovados pelo Conselho Gestor em reunião ordinária em 

outubro de 2019 e já estão em fase de instrução processu-

al para assinatura do primeiro termo de cooperação com 

iniciativa privada.

12 - PPP Escola de Tempo Integral

O projeto de estruturação de Parceria Público-Privada 

Escola de Tempo Integral tem como objeto requalificar 

e ampliar as escolas de tempo integral, através da cons-

trução ou reforma, com implantação de equipamentos 

tecnológicos necessários para a difusão de conteúdos e 

informações para os usuários dos serviços de educação e 

operação e manutenção de infraestrutura escolar.

O objetivo da proposição é ampliar a oferta de vagas 

em escolas de tempo integral, potencializando, através do 

uso de recursos de TI, o processo de ensino, com apoio do 

setor privado na execução dos serviços de operação e ma-

nutenção do ativo e dos equipamentos, de forma que o 

serviço pedagógico e de gestão escolar sejam exercidos de 

forma eficiente e produtiva pelos servidores do estado.

Os estudos foram apresentados e aprovados pelo Con-

selho Gestor em maio e o projeto segue para fase de con-

sulta ao mercado.

13 – Concessão de uso do Ginásio Verdão

Licitado e contratado em janeiro de 2019, com prazo de 

contrato de 20 anos, a concessão de uso do Ginásio Verdão 

prevê um investimento da ordem de quase R$ 7 milhões 

para modernização do equipamento, para que ele se torne 

um espaço de fomento da atividade esportiva e outros ti-

pos de eventos regionais, nacionais e internacionais.
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O ginásio foi reinaugurado em abril após uma fase ini-

cial de reformas e adequações do espaço para realização 

de um evento esportivo de futsal com os times da seleção 

do Piauí e Amigos do Falcão e o lançamento de um novo 

projeto, a Escolinha do Falcão, que será implantado na ca-

pital piauiense. Inicialmente, a concessionária realizou um 

investimento de R$ 300 mil, com a requalificação do local 

para seu início de operação.

Em 2019, a Arena Verdão, como passou a ser chamada, 

recebeu duas edições do preparatório do ENEM promovido 

pela Secretaria de Estado da Educação. Além disso, também 

sediou os jogos da Liga Nordeste de Futsal, em novembro. 

14 – Subconcessão do Saneamento de Teresina – Águas 

de Teresina

O projeto, que foi vencedor da categoria Projeto do Ano 

em 2018, vem mudando a realidade da cidade de Teresina 

a largos passos.  Em pouco mais de dois anos de atuação, 

a concessionária já reduziu em 30% a perda de água trata-

da. O índice saiu de 64,1% para 44,9%. A meta do contrato 

de subconcessão prevê que o índice seja de 25% até 2027, 

décimo ano de operação dos serviços na capital piauiense.

Para reduzir em 30% as perdas em Teresina, a conces-

sionária trabalhou com foco nos seguintes pilares: gestão 

de micromedição; detecção e regularização de fraudes; 

gestão de pressão nas redes; controle ativo de vazamentos; 

velocidade e qualidade nas manutenções corretivas e in-

vestimento em infraestrutura.

A empresa substituiu mais de 75 mil medidores em 

Teresina, de forma gratuita, e realiza uma média de 4.300 

correções de vazamento por mês, tendo substituído mais 

de 40km de tubulações, entre trechos de redes e ramais 

em toda a cidade.

Com a meta de universalizar o abastecimento de água tra-

tada em 2020 na área urbana, a Águas de Teresina deu início, 

em julho de 2019, à implantação de duas novas adutoras que 

ampliarão a capacidade de distribuição de água, sobretudo 

para as zonas Norte e Leste da capital. Além disso, a Estação de 

Tratamento de Água – ETA - Norte terá a capacidade ampliada, 

otimizando o fornecimento na zona Norte. Com a melhor dis-

tribuição, toda a cidade será positivamente impactada. O valor 

investido chega a mais de R$ 21,6 milhões - cerca de 170 mil 

teresinenses serão diretamente beneficiados. 

São mais de R$ 650 milhões de investimento em ape-

nas dois anos de contrato. O resultado desse trabalho é 

demonstrado em número. O índice de aprovação global 

dos teresinenses com a Águas de Teresina é de 84,3%. A 

pesquisa, realizada pela empresa, buscou aferir o grau de 

satisfação dos teresinenses com os serviços de abasteci-

mento de água e esgotamento sanitário na capital e ouviu 

629 usuários, entre os dias 6 a 20 de maio.

15– PPP Piauí Conectado

Universalizar o acesso à banda larga fixa para todos os 

órgãos do poder público estadual, em todos os municí-

pios do Estado, garantirá a eficiência, qualidade e a cele-

ridade na prestação de serviços fundamentais à popula-

ção. Esse é o principal objetivo do Piauí Conectado, que 

iniciou suas operações em junho de 2019, com a ativa-

ção de mais de 500 pontos de internet em 16 municípios 

piauienses, com investimento já realizado de, aproxima-

damente, R$ 20 milhões.

A infraestrutura de acesso à internet banda larga é 

crucial para que o Estado possa atingir suas metas de de-

senvolvimento social e econômico e possa expandir suas 

ações no setor de inovação e pesquisa cientifica. Essa ma-

triz de infraestrutura é determinante quanto à capacidade 

competitiva do Estado e faz parte de uma política de co-

municação moderna.

Ao todo, 98 municípios do Estado serão beneficiados 

com o projeto, a partir do uso da rede de fibra ótica e 

no final do cronograma de investimento, todos os 224 

deverão ser atendidos com acesso à infraestrutura de 

internet, seja por meio de fibra ótica, rádio ou satélite. 

O projeto prevê implantação de 1.500 pontos de aces-

so à internet, em unidades administrativas do governo 

estadual, cada ponto com no mínimo 30 MB. Dos 1500 

pontos definidos, 192 pontos serão instalados em áreas 

comunitárias e com livre acesso à população. O projeto 

é único nesse modelo no mundo.

Além disso, a Sociedade de Propósito Específico (SPE) 

Piauí Conectado já gerou mais de 100 empregos diretos 

e indiretos, priorizando a mão de obra local, com a pers-

pectiva de crescimento desse número com a ampliação 

da rede para mais municípios. 
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Outro ponto importante a ser destacado é a parceria 

firmada com a Cisco Networking Academy, uma das maio-

res empresas de tecnologia do mundo, que vai qualificar 

estudantes da rede pública estadual com cursos de tecno-

logia gratuitos. O projeto foi implantado, inicialmente, em 

quatro escolas de Teresina, com a perspectiva de chegar a 

21 escolas até o primeiro semestre de 2020. 

16 – Concessão de Uso da Central de Abastecimento do 

Piauí– Nova Ceasa

Com relação ao projeto em vigor, o contrato com a con-

cessionária foi firmado em maio de 2017 e o início da ope-

ração deu-se logo após a formalização da relação contratu-

al. Para fins de acompanhamento da execução do projeto, 

foi criado, através de portaria, o Comitê de Monitoramento 

- CMO, formado por funcionários da SUPARC e da Secreta-

ria de Agricultura Familiar (SAF).

Tomando como base o ano de 2019, como cumprimen-

to dos marcos formais do projeto, estabelecidos nos instru-

mentos anexos ao contrato, foram executadas as seguintes 

atividades:

• Implantação de área de comercialização para lojistas 

eventuais;

• Inauguração de um novo galpão - Serranos -  cumprin-

do a fase 01 do projeto de expansão;

• Implantação de cronograma de combate e controle 

de pagas urbanas;

• Realização de campanhas de combate às drogas e 

sensibilização contra os malefícios do álcool;

• Combate à exploração sexual e ao trabalho infantil;

• Implantação dos projetos: SAÚDE DO FEIRANTE e FEI-

RA, ARTE E MÚSICA.

No que concerne à gestão dos contratos, no ano de 2019 

foi solicitado pedido de revisão do prazo de prorrogação do 

prazo de início de pagamento da outorga pela Nova Ceasa, 

em razão de dificuldades enfrentadas para formalização do 

contrato de aluguel com diversos comerciantes. Durante o 

segundo semestre, o Comitê de Monitoramento e Gestão 

de Contratos (CMOG) da PPP do Piauí Conectado, em con-

junto com a Secretaria de Fazenda e Controladoria do Es-

tado, elaboraram e aprovaram normativas relativas ao fluxo 

de pagamento da contraprestação e relativas ao gerencia-

mento e controle do processo de homologação dos pontos 

entregues e desativação dos pontos de internet contratados 

pelo governo. Além disso, a CGE elaborou o primeiro rela-

tório de resultado econômico do projeto, comprovando a 

redução das despesas e o ganho de eficiência da PPP.

17 - Contribuição da Unidade de PPP para o desenvolvi-

mento do mercado

Ao longo do ano de 2019, a Superintendência foi de-

mandada para participar de eventos com o propósito de 

apresentar os projetos inovadores e que podem ser repli-

cados em outros Estados. É o caso da PPP do Piauí Co-

nectado, que já produz resultados efetivos, e que se tornou 

um case, sobretudo para o Nordeste, e as miniusinas de 

energia solar fotovoltáica.

Vale observar que ambos os projetos tratam de setores 

inovadores, com alto de grau de sofisticação de estrutu-

ração de estudos e, em especial, de gestão de contratos 

e resultados. São segmentos que não possuem preceden-

tes em PPP ou concessão e que podem ser replicados por 

outros governos, independente de ser município, estado 

ou união. Ambos os projetos versam sobre bens globais e 

possuem impacto social, econômico e de crescimento de 

PIB bastante significativo.

No mais, é importante destacar que o trabalho desen-

volvido pela unidade de PPP do Piauí é hoje um dos mais 

reconhecidos no País, especialmente pela capacidade de 

estruturação e entrega de estudos desenvolvidos pela pró-

pria equipe de governo. 
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Com VLT, Metrô de 
Teresina oferece conforto 
e ganha mais passageiros

   Em 2019, o Governo do Estado adquiriu 03 novos VLTs 

que iniciaram a consolidação do sistema metroviário, bem 

como a atração da população para a utilização do Metrô de 

Teresina. Dentre as ações que merecem destaque estão: o 

acréscimo na operação aos sábados, as melhorias em algu-

mas estações, o serviço de limpeza e remoção de entulho 

na via permanente, a conservação e melhoria na linha férrea 

e a melhoria nas instalações da oficina de manutenção.

Serviços de limpeza e remoção de entulhos na via per-

manente

No exercício de 2019 a CMTP já realizou serviços de lim-

peza na Região do Grande Dirceu, Ilhotas e Cabral, com re-

moção de cerca de 300 carradas de lixo/entulho, além de 

limpeza de valetas, poda de árvores e roço/capina na faixa. 

A empresa gastou em média R$ 267 mil com es-

ses serviços. 

Serviços de recuperação da linha férrea

No exercício de 2019 foram realizados os seguintes ser-

viços: substituição de 2.740 dormentes de madeira, lastre-

amento de 1.284 m³ de brita, conservação de 2.285 juntas 

de trilho, nivelamento e alinhamento contínuo de 5.886 

m via, correção de bitola de 1.250 m via, recuperação de 

passagens em nível, bem como o fornecimento de alguns 

materiais (prego de linha, parafusos e talas para trilho TR 

370). Até o momento foram investidos pela CMTP R$ 625 

mil. Outros serviços também foram realizados em parceria 

com a FTL, empresa operadora de carga em que a CMTP 

tem trecho compartilhado na capital. 
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Novos equipamentos ferroviários

Novos veículos, passaram por testes estáticos e dinâ-

micos na linha para verificação e aferição do desempenho 

dos VLTs e componentes na via permanente, simulando, 

inclusive viagens com carregamento.  Esses testes dinâmi-

cos são importantes para verificação de velocidade comer-

cial nos trechos da via, tempo de viagem, tempo de parada 

para embarque/desembarque nas estações, consumo de 

combustíveis e lubrificantes, temperatura interna nos va-

gões, acionamento do sistema de portas, marcos de frena-

gem, etc. Esses testes determinaram a velocidade máxima 

na linha de 45 Km/h, tempo médio de viagem de 30 minu-

tos, tempo de parada nas estações de 40 segundos, tem-

peratura de 19 °C nos vagões, dentre outros parâmetros. 

O Governo do Estado investiu R$ 46 milhões nos VLTs 

em operação. Os indicadores de regularidade/pontualida-

de dos veículos na operação são superiores a 98% na grade 

de circulação. A demanda do Metrô de Teresina teve acrés-

cimo na ordem 53,8% com a operação com os novos VLTs. 

A satisfação dos usuários é plena com os novos 

equipamentos, em relação à regularidade/pontualida-

de, ao tempo de viagem, à climatização, ao conforto e 

à segurança. 

Ampliação da operação do metrô

Com a chegada dos novos VLTs, os usuários reivindica-

ram sua operação aos sábados, durante o horário comercial. 

A partir de 26/10/2019, o sistema iniciou a operação aos sába-

dos, A operação aos sábados também serviu para melhorar 

a divulgação do Metrô de Teresina, bem como a captação 

de usuários que ainda não utilizavam o sistema metroviário.
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Em 2019, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(SDE) fez um trabalho para diversificar a aplicação dos in-

vestimentos em diversas cidades do interior, evitando a con-

centração na capital. Como resultado dessa estratégia, des-

tacam-se novas empresas que passarão a atuar no Estado:

Empresa: UNIBRAS

Objeto do negócio: Usina de Biodiesel

Origem da empresa: Mato Grosso – MT

Localização: Floriano

Fase do projeto: Fase de implantação, com o incentivo 

fiscal já aprovado e empresa já habilitada para participar 

de leilões de biodiesel da ANP.

Empresa: RUTTEN

Objeto do negócio: fabricação de componentes para tor-

res de energia eólica, especialmente cabos de propensão.

Origem da empresa: São Paulo – SP

Localização: Paulistana

Fase do projeto: Fase de regularização de documenta-

ção e dando entrada no incentivo fiscal.

SDE atrai novas empresas 
e expande negócios para 
o interior do Estado

EMPRESA: GRANDE MOINHO CEARENSE
Objeto do negócio: Produção e distribuição de produ-

tos derivados do trigo

Origem da empresa: Fortaleza – CE

Localização: Teresina

Fase do projeto: Em fase final de aprovação do alvará de 

construção com previsão de funcionamento até o meio do 

ano de 2020.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem 

como objetivo estimular o desenvolvimento do Estado do 

Piauí no âmbito da indústria, comércio e formação profis-

sional, buscando o bem-estar social, a qualidade de vida 

e a geração de emprego e renda. Na área de indústria e 

comércio, dá apoio aos setores e colabora com ações vol-

tadas para o fortalecimento das principais atividades eco-

nômicas do Estado.

As principais ações que se destacam no ano de 2019, refe-

rem-se à busca ativa de demandas e solicitações de institui-

ções e da classe empresarial, para fomentar o desenvolvimen-

to local, a mediaçao de demandas pendentes, entre outros.

Fortalecimento da produção em Picos e Piripiri
A SDE acompanhou a execução dos projetos do III Edi-

tal dos Arranjos Produtivos Locais e está inserida no pro-

cesso de efetivação do polo Industrial do município de Pi-

cos, que já se encontra nos trâmites administrativos para 

venda dos lotes.

O polo têxtil de Piripiri é outra iniciativa que conta com 

o acompanhamento da SDE, com inauguração prevista 

para o dia 22 de janeiro de 2020.

Em outra ação da SDE, foi desenvolvido o Sistema de 

Gestão Administrativa e de Pessoas do Piauí Center Modas, 

para o acompanhamento e monitoramento das ações ali 

desenvolvidas que, com o envolvimento efetivo dos lojistas, 

culminou no sucesso do II FASHION TRENDS.
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A SDE também trabalhou para o desenvolvimento do 

Selo de Inspeção Municipal (SIM), com o objetivo de bali-

zar ações conjuntas em prol do Programa de Desenvolvi-

mento Territórioal – PRODETER, coordenado pelo Banco 

do Nordeste em parceria com o Governo do Estado. O 

SELO SIM tem como meta integralizar instituições gover-

namentais e não governamentais e diminuir a distância 

entre o poder público e a sociedade civil. O intuito é im-

pulsionar o desenvolvimento econômico e o empreende-

dorismo, atrelado à formalização máxima de empreende-

dores e empresas.

 A ação tem por meta atingir os 12 territórios definidos 

pelo projeto PRODETER no Estado do Piauí.       

Eventos fora do Piauí

Ainda em 2019, a SDE participou do Brasil Forum In-

vestment (BIF), organizado pelo Governo Federal por meio 

da Apex-Brasil, do Ministério da Economia e do Ministério 

das Relações Exteriores, em parceria com o Banco Intera-

mericano de Desenvolvimento. 

Neste ano, a SDE fez a prospecção de empresas inte-

ressadas em investir no Piauí, além de dar continuidade 

a contatos realizados com as mais variadas áreas com o 

objetivo de atrair investimentos.

A integração da SDE com outros órgãos que atuam na 

área de desenvolvimento, como a Secretaria de Mineração, 

a SUPARC, a Secretaria de Planejamento, e a Coordena-

doria de Comunicação, resultou na confecção do material 

gráfico – Piauí, um estado de oportunidades – para divul-

gação e propaganda das potencialidades e oportunidades 

do Piauíí.

A SDE esteve também em Fortaleza, onde visitou o 

secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

do Ceará, Francisco de Queiroz Maia Júnior e o secretário 

Executivo de Trabalho e Empreendedorismo, Kennedy 

Montenegro Vasconcelos, para conhecer o plano de de-

senvolvimento econômico do Ceará – Ceará Veloz – que 

inclui políticas públicas de apoio aos pequenos negócios 

naquele estado, com o objetivo de traçar estratégias para a 

viabilização de um projeto similar no Piauí.



27

Imepi: 
quase 50 
mil vistorias 
realizadas 
em 2019

 O Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (IMEPI) 

destaca-se no processo de fiscalização no estado. Em 2019 

foram vistoriadas mais de 49.487 bombas de combustível, 

balanças, taxímetros, radares e cronotacógrafos; cerca de 

15.800 produtos pré-medidos, como produtos de cesta bási-

ca, fósforo, papel higiênico, produtos para festas e materiais 

de limpeza. Na área de qualidade, mais de 16.225 produtos 

foram avaliados, entre eles brinquedos, material elétrico, e 

cabos equipamentos automotivos. 

O IMEPI também fez parceria com a Piauí Fomento, 

com o objetivo de viabilizar o acesso na aquisição de ba-

lanças digitais pelos feirantes, que atuam nos mercados 

públicos de Parnaíba, dentro das normas estabelecidas 

pelo INMETRO.

O órgão tem trabalhado arduamente em todo o Piauí, 

qualificando seu pessoal, com o intuito de prestar um ser-

viço de qualidade para os consumidores do nosso estado. 

Diante disso é importante destacar, também, outros pontos 

relevantes em 2019, entre eles: a implantação da fiscalização 

do cronotacógrafos (medidores de tempo e velocidade), por 

imagem, junto à Secretaria de Transporte do estado, fazen-

do com que o Piauí  se tornasse pioneiro nesse sistema de 

trabalho, servindo de laboratório para outros estados; a fis-

calização permanente na regional de Parnaíba, com equi-

pes instaladas na própria cidade, para atender melhor os 

comerciantes e principalmente os consumidores; a fiscali-

zação em blocos cerâmicos; a aquisição de novos coletores 

e equipamentos de ponta, otimizando o trabalho dos fiscais; 

a consolidação da ouvidoria, que vem recebendo um nú-

mero maior de denúncias; a criação do laboratório da qua-

lidade em fios e cabos, como também blocos cerâmicos; e 

o investimento no serviço de pessoal por meio de cursos e 

treinamentos, aperfeiçoando e qualificando ainda mais o 

fiscal, para que ele possa lograr êxito no trabalho exercido. 

27
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Secretaria de Agronegócio 
investe em melhorias na lei 
e feiras de alcance regional 

Em 2019 foram desenvolvidas uma série de ações para 

o desenvolvimento do agronegócio e empreendedorismo 

rural no Estado do Piauí. As principais ações do órgão con-

templam a articulação de atividades governamentais com 

vista à execução de terras públicas junto ao comitê técnico 

para regulação de terras públicas a empreendedores, bus-

cando fomentar o desenvolvimento econômico e social do 

Estado do Piauí; o apoio financeiro para a realização de di-

versas exposições no Estado, como a “EXPOPAULISTANA”, 

“EXPOACAUÃ”, “FEIRA DE AGRONEGÓCIO DE SIMÕES”, 

visando o fomento ao desenvolvimento do agronegócio 

no Estado do Piauí e reestruturar o setor pecuário de pe-

quenos e grandes animais e melhoria no padrão genético 

das raças;  a execução dos serviços de construção de um 

parque de exposição no município de Caldeirão Grande 

do Piauí; a passagem molhada no município de Simões; 

a implantação de sistema de abastecimento de água no 

município de Assunção do Piauí; a formalização de con-

vênio para aquisição de combustível para recuperação de 

estrada vicinal no município de Caridade, que foram de 

extrema importância para o desenvolvimento do agrone-

gócio e empreendedorismo rural no estado do Piauí.

Junto à Assembleia Legislativa do Estado, a SEAGRO apoiou 
a criação da Comissão e Frente Parlamentar do Agronegócio, 
bem como participou da nova lei de regularização fundiária, 
tema de grande importância para o agronegócio de grãos.

Atuou junto à ADAPI por meio de fiscalização sanitária 
e ações que garantem a sanidade dos rebanhos, propor-
cionando o trânsito e a comercialização segura dos ani-
mais. Articulou ações de controle da peste suína em diver-
sos municípios, bem como, no controle do mormo, doença 
que afeta equinos e outros animais.

A SEAGRO também realizou e apoiou a 69ª Exposição 
Agropecuária do Piauí- EXPOAPI, realizada no Parque de 
Exposição Dirceu Arcoverde, no município de Teresina-PI, 
sendo o maior evento agropecuário do Nordeste, reunindo 
criadores do país e movimentando aproximadamente R$ 
20.000.000,00 em negócios.

A 69ª EXPOAPI obteve um número muito maior de visitan-
tes, tendo em vista as ações para a melhoria na utilização dos 
ambientes, as boas condições do parque, bem como, ativida-
des e atrações.

Outro destaque foi o apoio financeiro aos diversos even-
tos agropecuários e exposições em todo o estado do Piauí, 
buscando fomentar o desenvolvimento do agronegócio, 
bem como o apoio aos produtores de grãos dos Cerrados 
do Piauí, em função do grande impacto da atividade na 
economia do Estado.

28
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Piauí: um dos polos 
energéticos mais 
dinâmicos do Brasil

Os setores de energia e mineração vêm se destacando 

como fortes atuantes no impulsionamento da economia 

do Estado. A Secretaria de Mineração, Petróleo e Energias 

Renováveis (SEMINPER), órgão responsável por essas áre-

as, atua realizando esforços institucionais para atração de 

novos investidores e estímulo para expansão dos negócios 

consolidados. O trabalho da secretaria busca fazer do Piauí 

um dos polos energéticos mais dinâmicos do país.

No caso da energia, o Piauí vem acompanhando a cres-

cente demanda mundial pelas formas alternativas de pro-

dução, por ser detentor de grandes potencialidades nessa 

área. Segundo estudos realizados pela empresa de energia 

Casa dos Ventos, o Piauí possui aproximante 16 GW de po-

tencial de geração de energia éolica. Para o caso da ener-

gia solar fotovoltaica, o Piauí possui elevados índices de 

irradiação solar, apresentando valores médios de cerca de 

1700 kWh/kW por ano de potencial de geração em termos 

de rendimento energético, segundo o Atlas Brasileiro de 

Energia Solar. 

No tocante à mineração,  o Piauí é apontado pelos sites 

nacionais especializados em mineração como a nova fron-

teira de extração de minérios. O estado possui potencial de 

exploração de grandes jazidas e ocorrências de minérios 

como diamante, opala, ferro, calcário calcítico e dolomíti-

co, níquel e cobalto, entre outros. 

Dentre as modalidades de ação da SEMINPER, a pre-

sença em eventos e ocasiões destaca-se relevante para a 

apresentação e promoção das riquezas do Piauí e suas po-

tencialidades no campo mineral e energético. Em 2019, a 

secretaria participou de eventos importantes como: 

• Brazil Windpower 2019, realizado em maio em 

São Paulo/SP;

• GRI China-Latam Infra Summit & Week, realizado em 

agosto na China;

• Fórum Nacional Eólico 2019, realizado em agosto em 

Natal/RN;

• Fórum de Infraestrutura Regional, realizado em agosto 

em Teresina/PI;

• Expo e Congresso Brasileiro de Mineração, realizado 

em setembro em Belo Horizonte/MG;

• Fórum de Investimentos do Brasil, realizado em outu-

bro em São Paulo/SP.

Em 2019, a secretaria se fez presente nas audiências pú-

blicas para implantação do Projeto Piauí Níquel no muni-

cípio de Capitão Gervásio de Oliveira, para implantação do 

Complexo Eólico Delta 10, nos munícipio de Ilha Grande 

e Parnaíba e para implantação do projeto de exploração 

mineral de ferro magnetítico nos municípios de São Rai-

mundo Nonato, Dirceu Arcoverde, São Lourenço, Bonfim 

do Piauí e Fartura do Piauí.

Outra forma de atuação da secretaria é o acompanha-

mento direto dos projetos que estão em processo de im-

plantação ou já implantados no Estado, realizando visitas 

técnicas in loco buscando assim estabelecer um bom rela-

cionamento entre os setores privados e público. 

Em 2019, técnicos da secretaria visitaram parques 

eólicos já instalados na região de Caldeirão Grande do 

Piauí, Marcolância, Queimada Nova e Lagoa do Barro. 

Além disso, visitaram as obras da usina de energia solar, 

em construção na região de São João do Piauí e da fábri-

ca de torres eólicas de concreto, instalada no munícipio 

de Lagoa do Barro.
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A SEMINPER também estreitou relações com as comu-

nidades através do Programa de Eletrificação Rural e Urba-

na, que realiza obras de instalação de redes de iluminação 

pública e obras para regularização de consumidores clan-

destinos ou em situação irregular. A realização dessa ação 

impacta na melhoria do fornecimento de energia elétrica 

para a população, com ganhos para os aspectos de atrati-

vidade de investimentos nos municípios beneficiados. Em 

2019, os munícipios beneficiados com esta ação foram Ala-

goinha do Piauí e Curimatá.

Terceiro produtor de energia eólica do país

O Piauí é o terceiro produtor de energia eólica entre 

os estados brasileiros considerando a energia entregue no 

período de janeiro a agosto de 2019 (676,5 MW médios). 

Segundo dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), 

o Piauí bateu o recorde histórico na geração de energia eó-

lica em setembro de 2019, com a produção de 1159 MW. 

Quando se fala em capacidade instalada para a produção 

de energia a partir da força dos ventos, os dados consolida-

dos da CCEE apontam o Piauí com 1.638,1 MW, ocupando 

a quinta colocação no cenário nacional. O estado já possui 

60 parques em operação e cerca de 30 parques em cons-

trução ou a construir. Vale ressaltar que o maior parque 

eólico atualmente em construção na América do Sul está 

lozalizado no Piauí, nos municípios de Lagoa do Barro do 

Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio.

  

Energia fotovoltaica

 O estado possui 3 usinas em operação, perfazendo um 

total de 270 MW instalados. Além disso, parques que ge-

rarão cerca 740 MW de potência estão em construção ou 

a construir. Destacando ainda o grande potencial fotovol-

taico do estado, o Piauí possui, segundo a SEMAR, cerca 

de 4900 MW de potência em empreendimentos que se 

encontram em fase inicial de licenciamento ambiental.
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Piauí Digital acelera 
abertura de empresas

As ações implementadas pela Junta Comercial do Es-

tado do Piauí (JUCEPI), durante o exercício de 2019, envol-

veram, especialmente, ajustes no sistema Piauí Digital – o 

portal de serviços JUCEPI, com vista ao seu aprimoramen-

to. As intervenções visaram capacitar o sistema para rece-

ber as demandas de serviços prestados pela Junta, sendo 

eles de qualquer natureza, de forma online, com a devida 

segurança e eficiência. Para viabilizar essas ações, que lan-

çaram mão de recursos essencialmente tecnológicos, im-

portantes providências, de natureza administrativa foram 

adotadas, como a atualização de cadastro e treinamento 

para o público usuário (servidores, contadores e parceiros). 

Dentre as melhorias ocorridas no Piauí Digital, destacam-se:

Implementação do login único por meio do portal 

gov.br, para os serviços de viabilidade, certidões e pro-

cessos exclusivos.

Esta providência possibilitou maior segurança contra a 

ação de hackers e melhor controle do acesso ao sistema, 

inclusive, para fins de apuração de tentativas indevidas de 

acesso ou manipulação de dados. A ação promoveu, as-

sim, maior proteção às informações constantes na base 

de dados da JUCEPI e aos documentos constantes de seu 

arquivo digital, bem como maior segurança jurídica para 

empresários, seus fornecedores e clientes.

Adequação e parametrização do sistema Piauí Digital 
para adequação das modificações causadas pelas MP 876 
e MP 881, condensadas na Lei da Liberdade Econômica.

Entre outras imposições, a Lei 13.874, de 20/09/2019, es-

tabeleceu a extinção de taxas para encerramento de em-

preendimentos de diversas naturezas, bem como suprimiu 

a necessidade de expedição de alvarás e respectivas taxas 

de licenciamento, quando da abertura de empresas, não 

apenas no exercício de atividades econômicas considera-

das de “baixo risco” (com alcance de mais de 90% dos no-

vos negócios no Estado), como também desburocratizou e  

desonerou o processo de registro empresarial.

Implementação do registro automático de processos no 

Piauí Digital para abertura de empresa individual, Ltda,  e Eireli.

As sociedades empresariais menos complexas, ao exer-

cerem atividades econômicas consideradas de baixo ris-

co, podem optar por contratos padrão, obtendo, assim, 

o arquivamento automático da constituição do negócio 

empresarial, ficando as análises documentais e inspeções 

devidas para um segundo momento, tendo o empresário 

liberação automática para iniciar suas atividades. Esta ini-

ciativa beneficiou, diretamente, a maioria dos novos em-

preendimentos e promoveu benefícios indiretos a todos, 

uma vez que os recursos humanos foram alocados de ma-

neira eficiente e voltados para os processos que exigem 

análise mais criteriosa.

Implementação da funcionalidade de livros digitais.

A medida possibilitou o recebimento, com protocolo, 

autenticação e homologação de livros, de forma digital, 

tornando o processo mais seguro e eficiente. 

Implementação do registro simultâneo de atos de fi-

lial com sede em outra unidade da federação.

O registro simultâneo facilitou o respectivo arquivamento, 

desburocratizou os procedimentos e desonerou os custos. A 

medida beneficiou, especificamente, empresários sediados 

em outros estados da federação, com desejo de expansão de 

seus negócios no Estado e vice-versa, a realizar alterações ca-

dastrais ou nas atividades empresariais desenvolvidas.

As medidas administrativas relacionadas a seguir foram 

adotadas para dar suporte ou viabilizar a execução das 

ações operacionais listadas anteriormente.

Cancelamento administrativo de empresas conforme 

o art. 60 da Lei 8.934, das empresas sem arquivamento 

há mais de 10 anos. 

Esta medida objetivou proceder um chamamento aos 

empreendedores inertes em relação à JUCEPI que, há 

mais de 10 anos, não arquivavam quaisquer atos na Junta. 

Outra função adotada foi a atualização cadastral da socie-

dade empresarial ou o cancelamento administrativo do 

empreendimento. 
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implementação por meio da Portaria 006/2019, que 
trata da obrigatoriedade de utilização da certificação 
digital para registro digital dos arquivamentos de atos 
mercantis

De utilização possível e facultativa desde 2016, a obrigato-

riedade de utilização de certificado digital traz inúmeras van-

tagens para a JUCEPI, bem como para seu público usuário 

(contadores, advogados e empresários). Entre outras:

a) Segurança: o uso do certificado digital permitiu a ge-

ração de uma assinatura digital com o mesmo valor jurídi-

co da assinatura manuscrita, que garante a integridade e a 

autenticidade do documento eletrônico, garantindo total 

validade jurídica.

b) Redução de custos: a assinatura digital elimina cus-

tos, agiliza processos, reduz riscos e é sustentável. Quando 

o certificado digital é utilizado para assinar documentos, 

algumas etapas do processo de negócio são eliminadas: 

compra, impressão e manuseio de papel, autenticação, 

deslocamentos para o envio de documentos e armazena-

mento. O conteúdo passa a ser produzido, assinado e en-

viado no meio eletrônico. 

c) Sustentabilidade: o certificado digital evita a impressão 

de papel, sem autenticação adicional e com validade jurídica, 

tudo de forma simples e totalmente digital.

d) Comodidade e mobilidade: Para emissão do certifi-

cado digital não há exigência da assinatura do documento. 

Basta acessar uma das plataformas de assinatura e a apro-

vação é concedida, com economia de tempo e dinheiro.

A partir da implantação da obrigatoriedade de uso da 

certificação digital foi possível realocar pessoas que traba-

lhavam com os procedimentos abolidos (como protocolo 

e verificação de documentos, por exemplo) para outras ati-

vidades necessárias e carentes de pessoal, possibilitando, 

assim, a otimização dos recursos humanos disponíveis.

Realização de seminários de registro digital
Com a finalidade de orientar e instruir os profissionais 

contábeis para uso correto da certificação no sistema 

Piauí Digital, foram ministradas palestras nos municípios 

de Teresina, Parnaíba, São Raimundo Nonato, Floriano, 

Oeiras e Picos, alcançando a participação de cerca de 

300 profissionais na capital e 30 (em média) em cada 

munícipio cidadão.

Realização de seminários sobre a Lei da Liberdade 
Econômica e impacto para os municípios 

Para orientar e instruir os usuários do sistema, tendo 

vista o impacto trazido pela legislação, foram ministradas 

palestras nos municípios de Esperantina, Picos, Oeiras e 

Parnaíba para contadores, empresários e gestores munici-

pais, com média de 40 participantes.

Novo canal para atendimentos ao público usuário 
Além do tradicional canal telefônico do suporte ao 

Piauí Digital, para sanar dúvidas de natureza operacional, 

a Junta conta, desde agosto de 2019, com o canal “JUCEPI 

Responde”, para esclarecimento de dúvidas e atendimen-

to às reclamações. A demanda média é de 1.000 atendi-

mentos ao mês.

É importante evidenciar o fato de que, em 2019, foi ob-

servada a continuidade da tendência de crescimento, no 

estado do Piauí, do saldo positivo no balanço entre abertu-

ras e fechamento de empresas, alcançando-se a marca de 

215 mil empresas ativas (incluindo MEIs), já em novembro 

deste exercício.

Finalmente, é importante mencionar o salto em mais 
de 235% da receita média mensal da JUCEPI - inferior a 

R$ 200.000,00 até o ano de 2015 e, em novembro/2019,  

superior a R$ 650.000,00 – em função, sobretudo, do con-

trole financeiro eficaz, que evita as fraudes referentes aos 

serviço do sistema Piauí Digital.
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Atividades para o 
crescimento do IDH sem 
tirar o homem do campo

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado do Piauí (EMATER – PI) realizou em 2019 diversas 

atividades que contribuem diretamente para o crescimen-

to do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos mu-

nicípios piauienses. Com parcerias estaduais, nacionais e 

internacionais, o EMATER buscou atender mais e melhor 

as agricultoras e agricultores familiares do Piauí.

Desde projetos que visam fortalecer nossas potenciali-

dades a programas que auxiliam na melhoria da condição 

de vida da população, o Instituto seguiu sua missão de pro-

porcionar a da segurança alimentar das famílias atendidas, 

além de abrir portas para o aumento da comercialização 

dos produtos da agricultura familiar e ainda a permanên-

cia do homem e da mulher no campo. 

Programa Água Doce
O Programa Água Doce - PAD é uma ação do Governo 

Federal, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Regional em parceria com diversas instituições federais, 

estaduais, municipais e da sociedade civil, que visa estabe-

lecer uma política pública permanente de acesso a água 

de qualidade para o consumo humano, por meio do apro-

veitamento sustentável de águas subterrâneas, incorpo-

rando cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas 

de dessalinização. 

Por meio do Programa Água Doce, o EMATER-PI tem 

beneficiado a população do semiárido piauiense com me-

lhores condições de vida, reduzindo a mortalidade infantil 

por doenças renais, e assim, aumentando a longevidade 

da população, contribuindo para aumentar o IDH dos mu-

nicípios beneficiados. Atualmente o programa atende 12 

municípios (201 comunidades), assim distribuídos:

• Território Serra da Capivara: Campo Alegre do Fidalgo 

e Lagoa do Barro.

• Território Vale do Rio Itaim: Curral Novo do Piauí, Betânia, 

Acauã, Caldeirão Grande do Piauí, Massapê e Queimada Nova.

• Território Vale do Rio Canindé: São Francisco de Assis do Piauí.

• Território Vale do Rio Piauí e Itaueira: Pedro Laurentino.

• Território Vale do Guaribas: São Julião e Vila Nova.

No Estado estão sendo investidos desde 2012, em 67 

sistemas de dessalinização, o valor de R$ 13.250.044,87, 

sendo repasse Ministério do Desenvolvimento Regional R$ 

11.834.950,38 e contrapartida do Estado de R$ 1.314.994,49.

Crédito Rural

O Crédito Rural é um dos instrumentos mais importan-

tes para a manutenção e ampliação da atividade agrope-

cuária no estado do Piauí. Em 2019, houve um aumento 

de 100% na operacionalização do crédito, concretizando o 

atendimento de aproximadamente 4 mil projetos elabora-

dos e contratados com cerca de 9 mil famílias assistidas.  No 

que diz respeito a valores, o EMATER-PI foi responsável pela 

liberação de R$ 26.346.991,00 para a agricultura familiar 

piauiense em 2019. Os valores representam mais que o do-

bro do liberado em 2018, R$ 11.334.197,00, e quase o dobro 

da meta estipulada pelo Instituto no início da gestão, que 

era de R$ 15 milhões. Neste contexto, a meta do EMATER 

para 2020 é quadruplicar a operacionalização de crédito.

Fonte: EMATER/PI



34

Balanço Piauí 2019

Projeto Viva o Semiárido

O Projeto Viva o Semiárido (PVSA) tem como obje-

tivo geral contribuir para a redução da pobreza e dos ní-

veis de extrema pobreza da população rural do semiárido 

piauiense por meio do incremento das atividades produti-

vas predominantes e do fortalecimento organizacional dos 

produtores rurais. No Piauí o programa é executado pelo 

EMATER, em parceria com a Secretaria de Estado da Agri-

cultura Familiar (SAF).

O EMATER é parte importante do projeto, pois partici-

pa na organização dos grupos de beneficiários (grupos de 

agricultores, associações, cooperativas); na capacitação nos 

arranjos produtivos priorizados pelo projeto; na realização 

de seminários e oficinas junto aos beneficiários do PVSA; 

na preparação dos grupos de agricultores para acesso ao 

Fundo de Investimentos do Projeto e prestação de serviço 

de assessoria técnica e gestão coletiva.

Atualmente o EMATER, no contexto do PVSA, atende 67 

grupos/associações de agricultores familiares, totalizando 

2.115 famílias com ações diretas de assistência técnica e ex-

tensão rural. Esse atendimento inclui a elaboração e comple-

ta implementação de Planos de Investimentos Produtivos – 

PIPs, financiados via PVSA, sendo o trabalho realizado junto 

aos agricultores, assim como junto às associações para viabili-

zar a integral implementação dos referidos planos, somando 

um valor total de projetos contratados de R$ 15.831.625,83.

Projeto Dom Hélder Câmara

O programa Dom Helder Câmara é composto por 

ações referenciais de combate à pobreza e apoio ao de-

senvolvimento rural sustentável no semiárido. No Piauí, o 

programa é executado pelo EMATER em parceria com a 

Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

ANATER. O programa conta com a elaboração de proje-

tos para agricultores familiares em diversas áreas, como: 

ovinocaprinocultura, avicultura, suinocultura, apicultura, 

horticultura, agricultura de sequeiro (milho, feijão, mandio-

ca, etc.), e quintais produtivos, bem como não agrícolas 

como artesanato, panificação, produção de doces e sal-

gados, entre outros.

Em 2019, o Projeto Dom Helder Câmara realizou, por 

meio do EMATER, 12.291 visitas técnicas individuais a agri-

cultores do Estado, além da realização de 22 oficinas re-

ferentes ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com 

a apresentação dos programas e formas de acesso, benefi-

ciando assim 660 agricultores diretamente.

Fomento às atividades produtivas rurais

O Programa para Fomento Rural visa desenvolver ser-

viços de assistência técnica e extensão rural na área da 

produção e comercialização e organização social para 

1000 famílias.
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Atualmente, o projeto compreende 13 municípios di-

vididos entre os territórios Entre Rios (Altos, Regeneração, 

Lagoa Alegre e São Pedro do Piauí); Cocais (Barras, Joca 

Marques, Madeiro, N.S dos Remédios, Porto e Batalha) e 

Carnaubais (Assunção, Boqueirão do Piauí e Pau D’arco).

O beneficiamento acontece em atividades agrícolas 

como horticultura e criação de aves e suínos, além de ativi-

dades não agrícolas como artesanato e extrativismo (fabri-

cação de vassouras).

PROGERE II

O Programa de Geração de Emprego e Renda no Meio 

Rural - PROGERE II busca aumentar a renda dos (as) pe-

quenos (as) produtores (as) rurais em situação de pobreza, 

mediante a concessão de incentivos financeiros e de as-

sistência técnica para a implantação de práticas agrícolas 

ambiental, social e economicamente sustentáveis, e a in-

clusão desses (as) produtores(as) nos mercados dos arran-

jos produtivos relevantes.

Em 2019, o EMATER, por meio do PROGERE II, aprovou 

sete projetos beneficiando 139 famílias nos territórios dos Car-

naubais, Cocais e Entre Rios em áreas como a implantação 

de quintais produtivos e o incentivo à ovinocaprinocultura.

Criação do EMATER digital

Também neste ano, o EMATER – PI planejou e lançou 

a plataforma de gestão EMATER Digital, com objetivo de 

realizar o acompanhamento em tempo real das ações do 

Instituto, facilitando um melhor atendimento aos agricul-

tores familiares. Durante os meses de outubro e novem-

bro, foram realizadas capacitações com os servidores do 

Instituto de como operar o aplicativo que já está disponível 

para download.

Dentro da plataforma será possível obter uma me-

lhor filtragem nos dados referentes à quantidade de 

atendimentos realizados, natureza dos atendimentos 

e número de pessoas beneficiadas com os programas 

do EMATER-PI. 

• PANORAMA DO NÚMERO DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO EMATER - PI

TOTAL: 245. 527
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Turismo local destaca-se 
em feiras nacionais e lança 
novos roteiros de lazer

 A Secretaria de Turismo participou, por meio de parce-

rias e incentivos, de eventos que acontecem durante todo 

o ano e em todo o estado do Piauí. Eventos que atraem 

um grande público, movimentando, entre outros, o turis-

mo gastronômico, a rede hoteleira e o comércio local.

Em junho, a Secretaria de Turismo disponibilizou uma 

equipe de turismólogos para a 16ª edição do Festival de 

Inverno que aconteceu em Pedro II, nos dias 20, 21, 22 e 

23. Na ocasião foram apresentadas as potencialidades da 

região como o Morro do Gritador, o Sítio Buritizinho, as ca-

choeiras do Salto Liso e do Urubu-Rei.

Paralelo ao Festival que reuniu grande público na Praça 

da Bonelle, a Setur contribuiu com um orçamento no valor 

de R$ 150.000,00 para a realização do circuito de ciclismo, 

“Desafio das Opalas 2019”, que ocorreu no mesmo período 

do Festival, nas cidades de Pedro II e Piripiri.

   Em julho, em uma parceria entre a Coordenadoria 

de Comunicação do Estado e Fundespi, a Setur apoiou o 

evento “Piauí Férias de Norte a Sul”, o qual contou com prá-

ticas esportivas, de cidadania e de lazer, movimentando as 

cidades de Teresina, Amarante e Luís Correia. Destaca-se 

também a presença de estandes de órgãos como a Sasc, 

Sesapi, Cendrogas e Secretaria de Segurança, os quais es-

tiveram no local do evento fazendo atendimento ao públi-

co, levando informações e serviços aos turistas.

Em agosto, a Setur teve participação na Festa do Va-

queiro que aconteceu na cidade de Bonfim do Piauí, even-

to que em sua 20ª edição reuniu uma grande quantidade 

de turistas de Teresina e região. Em setembro, o órgão par-

ticipou da Semana Cultural de Caracol, 5 horas de evento 

que contou com a presença de quase 90 artistas, entre 

eles, alunos do Centro Cultural de Andradas; ocorreram 

oficinas, apresentações culturais, e exposição de artesana-

to, um investimento de R$ 30.000,00. 

Em outubro, a Secretaria de Estado do Turismo investiu 

R$ 30.000,00 na tradicional e consolidada Festa do Bode, 

com objetivo de promover a cadeia produtiva da caprino-

vinocultura e estimular o turismo local. A festa acontece 

na cidade de Batalha e reúne gastronomia, ecoturismo, 

shows, feira de artesanato e a escolha do Rei e Rainha do 

Bode.

Um dos eventos mais aguardados por piauienses e tu-

ristas de Estados vizinhos, é o “Sabor Maior”, festival realiza-

do pelo Governo do Estado, em parceria com a prefeitura 

municipal e apoio do Sebrae. Ele aconteceu nos dias 14, 15 

e 16 de novembro, no município de Campo Maior, desde 

sua primeira edição impulsiona a gastronomia, proporcio-

na oportunidade de negócios, empregos e renda, levando 

entretenimento à população local e aos visitantes, aque-

cendo a economia do município. EM 2019, na sua oitava 

edição, as novidades foram a inserção de novos passeios 

turísticos, além do Festival de Arrumadinho e a presença 

da vice-campeã do Master Chef Brasil, Lorena Dayse.
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Em novembro, na cidade de Parnaíba, a Setur apoiou 

o evento o “Salão de Turismo da Rota das Emoções”, rea-

lizado pelo Sebrae. O evento surgiu como estratégia para 

integrar e compartilhar informações sobre os três estados 

(Piauí, Ceará e Maranhão) que compõem a Rota das Emo-

ções. Entre os objetivos do evento, destacam-se: a disse-

minação dos princípios de sustentabilidade; a geração de 

negócios; e a apresentação de novos roteiros e produtos 

turísticos. De acordo com o Sebrae, durante os dias de 

evento mais de 6 mil pessoas estiveram no local.

Ressalta-se também que, em agosto, o Piauí saiu na 

frente e montou seu roteiro dentro da Rota das Emoções, 

demonstrando suas belezas naturais e paisagens deslum-

brantes. A Trilha das Emoções foi criada com o intuito de 

colocar o turista de todo o mundo mais próximo de nos-

sas praias e proporcionar experiências incríveis ao lado 

de uma natureza única. A trilha tem início no município 

de Chaval, no Ceará, passando por Cajueiro da Praia (in-

cluindo o povoado de Barra Grande), Luís Correia e Ilha 

Grande, encerrando na divisa com o Maranhão.  Ela passa 

ainda por importantes pontos como o Projeto Peixe-Boi, 

o Cajueiro Rei, Lagoa do Portinho, Dunas do Portinho e 

Tabuleiros Litorâneos. O turista também terá a opção de 

conhecer as praias de Macapá, Maramar, Arrombado, Co-

queiro, a Lagoa do Sobradinho, a Pedra do Sal, o Porto das 

Barcas e o Delta do Parnaíba.

Ainda em novembro, a Setur apoiou o 7º Festival da 

Uva que foi realizado no município de São João do Piauí. 

O evento é realizado pelo Governo do Estado em parceria 

com a prefeitura municipal e traz uma vasta programação 

voltada ao destaque do potencial sanjoanense de fruti-

cultura irrigada. A festa proporciona à cidade geração de 

emprego e renda, aumento na circulação da economia e 

atração de investimentos.

O início do mês de dezembro também foi bastante 

movimentado na região litorânea. O Festival Gastronômico 

Begê – Sabor e Sal, realizado pelo Sebrae em parceria com 

o Governo do Estado, aconteceu em Barra Grande e atraiu 

turistas da região para a mistura de sabores e belezas na-

turais. Dentre as atrações do evento destacam-se: apresen-

tações culturais, feira de exposição, estandes com degus-

tação de produtos típicos, informações turísticas, oficinas 

com chefs de cozinha e palestras para incentivo do setor.

Feiras e ações

ABAV EXPO 2019

O Piauí esteve presente levando o turismo gastronômi-

co com degustação de produtos regionais e destacando 

os principais atrativos do Estado na 47ª ABAV Expo Inter-

nacional de Turismo e no 52º Encontro Comercial Braztoa 

2019, que acorreram em São Paulo, uma das maiores e 

mais importantes feiras de negócios e turismo do Brasil. Ao 

reunir toda a cadeia turística, a ABAV Expo desempenha 

o importante papel de agente transformador do setor. O 

evento aproxima as pessoas e propõe um novo olhar para 

trabalhar o turismo contemporâneo. 

O estado do Piauí foi bem representado em uma das fei-

ras mais importantes de negócios da América Latina, a Feira 

Internacional de Turismo (Festuris), que aconteceu no Serra 

Park, em Gramado (RS). O evento contou com a participa-

ção da Setur e na ocasião foram apresentadas as belezas do 

litoral piauiense, as serras e sertões. Também aconteceram 

momentos de capacitação para agentes de viagens que ven-

dem os principais destinos do Piauí, entre eles a Trilha das 

Emoções, a Rota das Emoções, Serra da Capivara e outros.

Outro ponto de destaque foi a entrega, em novem-

bro, pelo Ministério do Turismo do Selo +Turismo à Se-

cretaria de Turismo do Estado do Piauí. Com a certifica-

ção, o estado piauiense poderá solicitar recursos junto 

aos bancos de desenvolvimento para o financiamento 

de obras de infraestrutura no setor, fortalecendo ainda 

mais o turismo da região.
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ADAPI presente em 
176 municípios 

Atualmente, a Agência de Defesa Agropecuária do 

Piauí (ADAPI) tem trabalhado para conquistar o status de 

zona livre de febre aftosa sem vacinação, empreitada pro-

gramada para 2021. No combate à Febre Aftosa, a ADAPI 

não se preocupa apenas com os índices vacinais e sim com 

os pilares de sustentação de um sistema de defesa sani-

tária animal, que são: a própria vacinação, base cadastral 

sólida e auditável, atenção veterinária, controle do trânsito 

de animais e educação sanitária.

As ações de defesa sanitária vegetal têm contribuído 

para o desenvolvimento do agronegócio piauiense, espe-

cialmente nas regiões dos cerrados, onde predomina a 

produção de grãos e no platô de Guadalupe com a produ-

ção de bananas para consumo interno e exportação com 

Certificado Fitossanitário de Origem.

Adquirimos o status de Zona livre do Moko da Bananei-

ra e Sigatoka Negra.

O Serviço de Fiscalização de Agrotóxico tem desempe-

nhado a sua função no controle e uso deste insumo em 

todo o Estado, principalmente no que se refere: cadastro 

de agrotóxicos, registro de estabelecimentos, fiscaliza-

ção de propriedades, revendas, transporte e destino das 

embalagens vazias com vistas a preservar a saúde do 

trabalhador e do consumidor, além de minimizar o im-

pacto ambiental.   

Na execução de suas atividades, à ADAPI buscou o 

apoio, como sempre, de parceiros importantes como: 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por 

meio da Superintendência Federal de Agricultura no 

Piauí – SFA/PI, da Federação da Agricultura do Estado do 

Piauí – FAEPI/SENAR, do Banco do Nordeste, da Polícia 

Militar do Piauí, da Polícia Rodoviária Federal, das prefei-

turas, do Ministério Público, das associações de criadores, 

cooperativas, bem como do Conselho Estadual de Defesa 

Sanitária Animal e Vegetal.

O Serviço de Defesa Sanitária Animal e Vegetal cobriu 

todo o Estado através de 35 Unidades de Saúde Animal 

e Vegetal – 41 USAVs localizadas estrategicamente em 41 

municípios piauienses e 135 EACs (Escritórios de Atendi-

mento à Comunidade), perfazendo um total de 176 muni-

cípios com a presença da ADAPI, dos 224 existentes. (Ver o 

Mapa do Piauí, com as Unidades). O trabalho esteve apoia-

do em 15 barreiras fito e zoossanitárias fixas, implantadas 

nos limites com os Estados vizinhos. 

PROFILAXIA E CONTROLE DAS PRAGAS DOS VEGETAIS

1 Produtores Orientados nº 350

2 Área com Culturas Atendidas ha. 787

3 Fiscalização de Estabelecimentos que Revendem Vegetais nº 45

4 Levantamento Fitossanitário nº 1.498

5 Inspeção de Carga na Entrada do Piauí nos PVA’s ton. 18.200

ÁREA DE DEFESA VEGETAL – CONTROLE DE AGROTÓXICOS

1 Municípios fiscalizados nº 94

2 Estabelecimentos Fiscalizados que revendem agrotóxicos nº 132

3 Fiscalização de Propriedades Rurais que utilizam agrotóxicos nº 299
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PROGRAMA DE COMBATE À FEBRE AFTOSA

1 Nº de vacinações com acompanhamento oficial cab. 50.084

2 Nº de Propriedades com Vacinação acompanhada prop. 1.488

3 Nº de Bovídeos Vacinados – 1ª Etapa/Maio/2019 cab. 1.317.589

4 Nº de Propriedades Cadastradas com Bovídeos prop. 65.108

5 Nº de Propriedades Fiscalizadas com Bovinos, prop. 41.227

6 Nº de Notificações/Advertências a Criadores inadimplentes Nº 1.920

7 Nº de Multas aplicadas a Criadores que não vacinaram c/F.A. Nº 07

8 Nº de Multas aplicadas a Criadores  por outros motivos Nº 05

9 Nº de Fiscalizações a Propriedades de maior Risco p/ F.A. Nº 1.335

10 Nº de Fiscalizações do Comércio de Vacinas c/Febre Aftosa Nº 2.914

11 Nº de Atendimentos a suspeita de Enfermidades Vesiculares Nº 03

12 Índice Vacinal do Rebanho – 1ª Etapa % 84

13 Fiscalizações a Vaquejadas e exposições Nº 130

14 Fiscalizações volantes realizadas Nº 56

15 Veículos abordados em fisc. Volantes e fisc. Nos PVA’s Nº 94

INSPEÇÃO ESTADUAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

1 Estabelecimentos Registrados nº 44

2 Número de Vistorias realizadas em estabelecimentos nº 60

3 Quantidade de Produtos Inspecionados - Abate  cab 521.180

 3.1 - Bovinos cab 8.600

 3.2 – Ovinos e Caprinos cab 8.980

 3.3 - Suínos cab 3.600

3.4 - Aves cab 500.000

4 Quant. de Produtos Inspecionados - -

4.1 - Embutidos  kg 547.000

4.2 – Corte de Carnes kg 340.000

4.3 - Ovos ud. 85.478.300

5 Quant. de Produtos Inspecionados – leite e derivados - -

5.1 - Leite pasteurizado litros 2.625.000

5.2 - Leite desnatado litros 43.000

5.3 – Bebida láctea litros 55.416

5.4 - Iogurte litros 216.340

5.5 - Manteiga kg 51.500

5.6 – Queijo coalho kg 450.000

5.7 - Mussarela kg 80.000
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Agricultura familiar 
torna-se mais produtiva

A Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) tem por mis-

são promover o desenvolvimento rural sustentável e solidá-

rio, através do fortalecimento da agricultura familiar, visan-

do o aumento da produção, a sustentabilidade ambiental 

e a melhoria da qualidade de vida, gerando segurança e 

soberania alimentar para o homem e da mulher do cam-

po. Para isto, a SAF durante o ano de 2019 desenvolveu um 

conjunto de ações que seguem detalhadas abaixo:

RESGATE E FORTALECIMENTO DAS SEMENTES CRIOULAS 

A SAF, atendendo à demanda dos movimentos sociais 

do campo, conseguiu adquirir e distribuir 57.848 kg de se-

mentes crioulas de milho, feijão e arroz, através de uma 

chamada pública lançada pela Companhia Nacional de 

Abastecimento - CONAB-PI. Com esta aquisição, visa-se for-

talecer as casas de sementes da fartura, criar bancos comu-

nitários de produção de sementes e constituir o fundo de 

reposição de no mínimo 50% das sementes distribuídas.

Outra ação importante foi a proposição, juntamente 

com os movimentos sociais, do projeto de lei, que poste-

riormente foi aprovado, tornando-se a lei que institui a Po-

lítica de Incentivo aos Bancos Comunitários para a preser-

vação das sementes e mudas crioulas.

ANÁLISE DE FERTILIDADE DE SOLOS – FERTMOVEL

Para garantir ao agricultor familiar o acesso aos serviços de 

análises de fertilidade do solo e de recomendações de adu-

bação e calagem, a secretaria fez a aquisição de dois furgões 

adaptados para o funcionamento dos laboratórios móveis. 

Muito em breve, estes estarão montados e prestando 

serviços em 12 bases regionais, que têm como referência 

os municípios de Bom Jesus, Uruçuí, Floriano, Oeiras, São 

Raimundo Nonato, Canto do Buriti, Paulistana, Picos, São 

Pedro, Campo Maior, Piripiri e Parnaíba. Esta ação está sen-

do desenvolvida em parceria com a Embrapa Solos e Meio 

Norte, UESPI e o EMATER.

FORTALECIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA PRODUÇÃO 

ORGÂNICA

A SAF tem apoiado as ações da Rede Piauiense de 

Agroecologia, Comissão Municipal de Produção Orgânica 

– CMAPO - e Comissão Piauiense de Produção Orgânica 

- CPORG. Esteve diretamente envolvida na realização dos 

Encontros Territoriais e no Seminário Estadual de Agroe-

cologia, abrangendo diretamente cerca de 500 pessoas. 

Garantiu o deslocamento da delegação do Piauí que parti-

cipou do XI Congresso Brasileiro de Agroecologia realizado 

em Sergipe, no mês de novembro.

SUBSÍDIO DE ENERGIA ELÉTRICA
O Programa de Subsidio de Energia Elétrica teve seu 

prazo de concessão prorrogado até dezembro de 2022. 

Beneficia irrigantes/piscicultores/aquicultores com os mes-

mos descontos, a depender da área beneficiada, sendo 

este custeado pelo governo do Estado, por intermédio de 

convênio com Equatorial. Em 2019, tendo como referên-

cia o mês de setembro, foram beneficiados com o subsídio 

cerca de 4.611 agricultores/aquicultores, onde o Governo do 

Estado investiu R$ 11.356.373,70.

CÂMARAS SETORIAIS E TERRITORIAIS

As câmaras setoriais e territoriais são instrumento de 

articulação dos setores e de interlocução com o Estado. 

Em 2019, como forma de fortalecê-las e orientar possíveis 

investimentos para a resolução de problemas priorizados 

por elas, foi elaborado e assinado por 31 instituições o Pacto 

Interinstitucional pelo Desenvolvimento do Piauí, que vem 

sendo acompanhado pelo Conselho dos Presidentes das 

Câmaras. Esta secretaria tem acompanhado e articulado 

discussões importantes e desenvolvido ações estratégicas. 

Na cajucultura discutiu-se sobre o oídio, doença que 

tem acometido o cajueiro no Estado, que culminou com 

a realização um seminário e dias de campo para capacitar 

agricultores e técnicos sobre o manejo integrado do oídio. 
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Na apicultura realizou-se o X Seminário Piauiense de Api-
cultura e discutiu-se no Território do Guaribas os impactos 
do uso dos agrotóxicos na apicultura. Na ovinocaprinocul-
tura, discutimos a Lei Nacional de Incentivo ao setor.

PISCICULTURA
No âmbito da piscicultura, a SAF investiu R$ 182.000,00, 

realizando a produção e distribuição de alevinos e capaci-

tação dos piscicultores. 

Com este investimento foram beneficiados 612 pisci-

cultores da agricultura familiar, dos 12 Territórios de De-

senvolvimento do Estado. O impacto direto desta ação 

é a produção média anual de 2.000kg de peixes por 

família, garantindo assim na mesa do/a agricultor/a fa-

miliar um alimento saudável e rico em proteína e uma 

renda extra para a família. Os dados desta atividade en-

contram – se da tabela abaixo.

MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS ATENDIDOS POR AÇÃO, VOLUME DE RECURSO INVESTIDO E NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIADOS EM 2019.

AÇÃO 
REALIZADA

MUNICÍPIOS TERRITÓRIOS QUANTIDADE VALOR 
INVESTIDO R$

FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS 

Produção e 
distribuição de 

alevinos

Alto Longá
Angical do Piauí
Barra D’alcântara

Barras Batalha
Beneditinos
Bom Jesus

Cabeceiras do Piauí
Campinas do Piauí
Caridade do Piauí

Cocal
Coivaras

Cristino Castro
Elesbão Veloso

Esperantina
Fartura do Piauí

Floriano
Fronteiras

Gilbués
Itainópolis

Jaicós
Jardim do Mulato

Jatobá do Piauí
Joaquim Pires
José de Freitas

Jurema
Landri Sales

Madeiro
Manoel Emídio

Miguel Alves
Miguel Leão

Monsenhor Gil
Nazária

Nossa Senhora Dos Remé-
dios

Novo Santo Antonio
Palmeira do Piauí

Paquetá
Pau D’arco do Piauí

Pavussu
Pedro Laurentino

Pimenteiras
Pio Ix

Santa Luz
Santa Rosa do Piauí

Santo Inácio do Piauí
São Félix do Piauí

São Francisco do Piauí
São João do Arraial
São José do Peixe

São Miguel do Fidalgo
São Pedro do Piauí
Sigefredo Pacheco

Teresina
União

Várzea Grande
Wall Ferraz

Carnaubais
Chapada das Mangabeiras

Chapada do Itaim
Cocais

Entre Rios
Planície Litorânea
Serra da Capivara

Tabuleiros do Alto Parnaíba
Vale do Rio Canindé
Vale do Rio Guaribas

Vale do Sambito
Vale dos Rios Piauí e Itaueira

1.516.000 180.000,00 606
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AÇÃO 
REALIZADA

MUNICÍPIOS TERRITÓRIOS QUANTIDADE VALOR 
INVESTIDO R$

FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS 

Capacitação em 
Piscicultura

Gilbués
Manoel Emídio

Valença do Piauí
Canavieira
Teresina

Esperantina

Chapada das Mangabeiras
Vale do Sambito

Tabuleiros do Alto Parnaíba
Cocais

Entre Rios

06 2.000,00 120

PROJETO CINTURÃO VERDE

O Projeto Cinturão Verde é uma ação da SAF desen-

volvida em 11 municípios da Grande Teresina, em parceria 

com o Conselho Gestor do Projeto e o EMATER. Em 2019 

conseguiu-se a liberação de três caminhões para apoiar no 

deslocamento dos insumos e da produção das comunida-

des beneficiadas pelo projeto.

Com intuito de fortalecer a comercialização da pro-

dução dos/as agricultores/as, realizou-se em 2019 oito 

feiras do Projeto Cinturão Verde, no pátio desta secreta-

ria e apoiou-se os grupos e/ou agricultores/as isolados/as 

que apresentaram oito propostas vitoriosas na Chamada 

Publica lançada pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

para adquirir a produção da agricultura familiar, represen-

tando uma receita para os agricultores/as da ordem de R$ 

780.089,78.

Ainda como forma de garantir uma assessoria técni-

ca continua, desenvolveu-se em parceria com a UFPI um 

trabalho de extensão, com os alunos de agronomia, nos 

Assentamentos 17 de Abril e Resistência Camponesa. Rea-

lizou-se visitas mensais de orientação de plantio, tratos cul-

turais, produção de mudas, implantação de kits de irriga-

ção, confecção de compostagem e curso de agroecologia.

PROJETO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - PROGERE II

O Programa de Geração de Emprego e Renda no Meio 

Rural - PROGERE II faz parte do Projeto Pilares de Cresci-

mento e Inclusão Social, através do acordo de empréstimo 

TERRITÓRIO MUNICÍPIOS Nº DE 
COMUNIDADES 

ATENDIDAS

Nº DE
 FAMÍLIAS

Nº DE 
MULHERES

Nº DE 
JOVENS

INVESTIMENTO
BIRD/ESTADO

CONTRAPARTIDA VALOR 
TOTAL

Entre Rios 10 12 243 179 55 1.944.566,16 670.833,00 2.615.399,16

Carnaubais 4 4 84 55 11 527.294,30 161.703,48 688.997,78

Cocais 8 12 244 184 57 1.790.961,13 521.685,31 2.312.646,44

Total 22 28 571 418 123 4.262.821,59 1.354.221,79 5.617.043,38

com o Banco Mundial e tem como objetivo aumentar a 

renda dos (as) pequenos (as) produtores (as) rurais em situ-

ação de pobreza. O programa é desenvolvido pela SAF nos 

territórios dos Cocais, Carnaubais e Entre Rios. A meta é a 

implantação de 120 Planos de Investimento Produtivo – PIP. 

Em fevereiro de 2018 foram assinados os termos de co-

laboração dos seis PIP Pilotos do Programa, que tiveram a 

liberação dos recursos até junho de 2019 e estão em fase de 

conclusão, com a aplicação de 90% dos recursos. Em 2019 

foram concluídos e aprovados pelo Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural e Política Agrícola – CEDERPA, para 

liberação dos recursos, 22 Planos de Investimento Produtivo. 

Segue tabela com resultado sistematizado por território:
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Deste total de investimento assegurado para a melhoria 

de vida de famílias pobres da zona rural do Estado, já foram 

liberados recursos de 11 projetos, que totalizam um volume 

na ordem de R$ 2.190.363,57.

Com intuito de melhorar as capacidades técnicas, inves-

tiu-se na qualificação das equipes de ATS – Assistência Técni-

ca Sistemática - com um total de 20 capacitações para esse 

púbico, abrangendo temáticas como gênero, geração, raça 

e etnia (três capacitações), licitações e prestações de contas 

(dez capacitações), além de capacitações sobre a elabora-

ção dos projetos e uso do SIGMA - Sistema WEB de Gestão, 

Monitoramento e Avaliação utilizado pelo PROGERE II (sete 

capacitações). O programa, além de treinar as equipes de 

ATS, realizou ainda capacitações variadas e intercâmbios 

para o público de beneficiários do PROGERE II nas seguin-

tes temáticas: agroecologia (quatro), planejamento e gestão 

do PIP (três), associativismo (um), produção alternativa de 

ração para aves caipiras (uma),  artesanato (duas), produção 

de cajuína (duas) e corte e costura (uma). 

GARANTIA SAFRA - SEGURO DA PRODUÇÃO DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR

O Garantia-Safra é executado em parceria com o Go-

verno Federal e tem como objetivo garantir condições mí-

nimas de sobrevivência aos agricultores familiares de mu-

nicípios sistematicamente sujeitos a perda de produção, 

em razão do fenômeno da estiagem ou excesso de chuvas, 

situados na área de atuação da SUDENE. 

O Governo do Estado, em 2019, conseguiu liquidar o 

aporte estadual das safras 2017/18 e 2018/19, no valor total 

de R$ 16.294.806,00, tendo como adesão 159.753 agricul-

tores. Para safra 2017/18, está sendo pago 19.595.900,00 de 

benefícios a 17.732 agricultores, envolvendo 24 municípios 

que comprovaram perdas acima de 50% da produção.

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

O Programa de Aquisição e Distribuição de Alimentos - 

PAA/Compra Direta Local é executado em parceria com o 

Governo Federal, através do Ministério da Cidadania, e tem 

como finalidade incentivar a agricultura familiar, através 

da aquisição de seus produtos, e combater a fome, com a 

distribuição de alimentos junto à população carente que 

vive em situação de vulnerabilidade alimentar, contando 

para isto com a ajuda de uma rede de instituições sócio-

-assistenciais, a exemplo: CRAS, Escolas Famílias Agrícolas 

- EFAS, creches, abrigos, APAE e outras.

No ano de 2019 executamos um montante de 

5.600.000,00 de reais, beneficiando diretamente 2.600 

agricultores (as) familiares de 90 municípios, de 11 terri-

tórios de desenvolvimento do Estado, beneficiando com 

a distribuição dos alimentos 90 instituições que prestam 

serviços sócio-assistenciais.

FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR

As feiras da agricultura familiar são espaços/oportu-

nidades de comercialização, que contribuem de forma 

significativa para a divulgação da agricultura familiar, 

aproximam novos empreendimentos e empreendedores, 

articulam novas parcerias, além de despertar nos agricul-

tores a necessidade para a produção em escala e de forma 

sistemática, com vistas à comercialização nos mercados lo-

cais e institucionais, como o PAA e Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), dentre outros circuitos locais 

de comercialização. Desta forma se fortalece as parcerias 

com o Banco do Nordeste, SEBRAE, EMATER, SENAR, Pre-

feituras municipais, FETAG PI e sindicatos.
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• Quantidade de feiras apoiadas em 2019: 42 Feiras 

em 09 territórios 

• Nº de agricultores comercializando a produção: 

1.900 Agricultores

• Publico envolvido: 35 mil pessoas

• Volume de recursos comercializados: R$ 1,8 milhão

• Número de municípios envolvidos: 50 

• Principais produtos comercializados: 

Área vegetal: milho, feijão, melancia. banana, ma-

mão, melão, macaxeira, abobora farinha, goma, azeite 

de coco, polpa de frutas, doces, cheiro verde.

Área animal: caprinos/ovinos, suínos, galinha caipira, peixes

Comidas típicas: maria isabel, panelada, sarapatel, 

galinha, carneiro assado, peixe frito

Atrações culturais: Reisado, São Gonçalo, Carimbó, 

Boi, Baião Balandê, Coral dos Vaqueiros,

As feiras têm dado visibilidade às áreas de reforma 

agrária e comunidades tradicionais, e incentivado os agri-

cultores/as familiares a adotar novos conhecimentos no 

processo de beneficiamento da produção e na comerciali-

zação, gerando oportunidades de trabalho e renda para as 

famílias que apostam nesta ideia.

Mas ainda temos desafios: é preciso mais investimen-

to; mais inovação; qualificação; divulgação e valorização de 

nossos produtos e cultura; e, em especial, o  fortalecimento 

dos grupos de produção da agricultura familiar

RECURSOS HÍDRICOS

Atendendo uma demanda apresentada pela Ação Ar-

quidiocesana e movimentos sociais, a SAF contratou, atra-

vés de chamada pública, a construção de 150 cisternas de 

placas, para captação e armazenamento de água da chuva 

destinada ao consumo humano, que irá beneficiar as fa-

mílias da Comunidade Serra do Inácio, que fica entre os 

municípios de Curral Novo e Betânia.

Sistemas de Abastecimento de Água - SAA – Nas comu-

nidades rurais dos municípios de Miguel Alves e Assunção 

do Piauí foram licitados os sistemas que irão beneficiar 500 

famílias com um investimento de aproximadamente R$ 

350.000,00. No âmbito do Crédito Fundiário, para apoiar o 

desenvolvimento dos assentamentos, foram implantados 

mais 29 SAA, que ao todo atendem a 24 municípios, totali-

zando um volume de recursos de R$ 1.345.959,77.

VIVER BEM NO SEMIÁRIDO

O Projeto Viva o Semiárido – PVSA - é um programa do 

Governo do Estado em parceria com o Fundo Internacio-

nal de Desenvolvimento Agrícola - FIDA. O principal ob-

jetivo é a redução da pobreza, com a melhora do padrão 

de vida das populações que vivem na região do semiárido 

piauiense.

O PVSA busca desenvolver atividades produtivas, so-

ciais e ambientais, melhorando a produção e a renda para 

agricultores/as familiares, organizados em entidades legal-

mente constituídas, como associações e cooperativas. Tem 

atuação em cinco territórios de desenvolvimento do Esta-

do, 89 municípios e com público prioritário para mulheres, 

jovens e quilombolas. A seguir vamos apresentar a ação do 

PVSA em 2019, segundo os três componentes:

Componente 1- Desenvolvimento Produtivo

• 05 projetos produtivos conveniados: 03 em quintais 

produtivos/bioágua, 01 em cisterninha/piscicultura/avicultu-

ra e 01 em apicultura. Total: R$ 832.522,43. 107 famílias bene-

ficiárias diretas, das quais 85 mulheres chefes de família. 03 

comunidades quilombolas atendidas: Saco da Várzea em 

São José do Piauí e São Martins e Chupeiro, em Paulistana. 

• Assistência técnica, social e ambiental aos 211 projetos 

de investimento produtivos.

• Impactos na apicultura: ampliação e modernização 

de 09 casas de mel implantadas, 4.761 colméias adquiri-

das. Ovinocaprinocultura: melhoramento de rebanho com 

a aquisição de 13.027 animais e construção de 561 apriscos. 

Cajucultura: recomposição de pomares e melhoramento. 

Mandiocultura: implantação de 02 unidades de propagação 

rápida de maniva em Marcolândia e São João do Piauí. Avi-

cultura: aquisição de 5.297 aves e construção de 155 aviários.

• Intercambio técnico em quintais produtivos, ovinoca-

prinocultura, mandiocultura, capacitando 150 agricultores 

familiares.

• Implantação de um projeto de bioágua, com apro-

veitamento da água de reuso para pequenos cultivos de 

quintais no Município de Lagoa do Sítio.

• Aplicação de 150 cadernetas agroecológicas em 09 

PIPS do PVSA.

• Desembolso financeiro: R$ 12.385.173,63. Pagamento de 

PIPs, ATS, despesas operacionais (dados de até nov/2019).
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A assistência técnica, componente fundamental do su-

cesso deste projetos, é prestada por um conjunto de or-

ganizações/instituições: EMATER, CÁRITAS, CEAA, CELTA, 

EMPLANTA, ENGETER, SEMEAR, COOTAPI, ARC CONSUL-

TORIA, CASA APIS, COCAJUPI, COMAPI, ASCOBETANIA.

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2019:

- Melhoria no manejo alimentar, sanitário e reprodutivo 

dos animais;

- Segurança alimentar para os animais: plantio de ca-

pim de corte e pisoteio, palma, banco de proteínas, reser-

vação de forragens com a produção de feno e silagem;

- Introdução de novas raças de animais;

- Capacitação de agricultores familiares: ovinocaprino-

cultura, avicultura, apicultura, gestão compartilhada de re-

cursos, mandiocultura, quintais produtivos, associativismo, 

cooperativismo, etc;

- Recomposição da caatinga para pasto apícola e pro-

dução de forragem animal;

- Melhoria de renda;

- Segurança alimentar e nutricional das famílias;

- Fortalecimento da gestão financeira das associações 

comunitárias.

Componente 2 - Desenvolvimento Humano e Social

Educação contextualizada para o semiárido

- Aprovação de lei autorizativa para concessão de bolsas 

de monitoria, pesquisa e projetos especiais para alunos e 

professores

- Contratação de empresa para realização de 80 ofici-

nas em sistemas produtivos e implantação de 60 sistemas 

produtivos agroecológicos em escolas públicas.

- Desembolso financeiro: R$ 616.630,24. Pagamento de 

despesas operacionais e sistemas produtivos.

Qualificação profissional de jovens

- Em 2019 foram realizado 39 cursos de qualificação 

profissional para jovens do semiárido piauiense, em diver-

sas áreas, sendo os mais solicitados: apicultura, informáti-

ca, bolos e salgados e mecânica de motos. Ao todo foram 

capacitados 975 jovens.

- Desembolso financeiro: R$ 1.163.225,62 (realização de cursos).

Componente 3 - Fortalecimento institucional

Focalização Juventude

II Seminário de Juventudes Rurais do Semiárido 
do Nordeste - O evento aconteceu em Picos e reu-

niu cerca de 500 participantes de seis estados do 

Nordeste (Sergipe, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco 

e Paraíba) durante três dias. Além de oficinas, plená-

rias e mostra de produtos, o encontro ainda teve uma 

conferência especial, com o teólogo Leonardo Boff, e 

apresentações culturais. Foram realizadas 14 oficinas 

com temas diversos (juventude quilombola, grafite, 

manipulação de bonecos, gênero, agroecologia, co-

municação, empreendedorismo), e três plenárias que 

trataram de temas como Plano Nacional de Juventu-

de e Sucessão Rural: os novos rumos da política públi-

ca de juventude do campo; Quebrando Paradigmas: 

juventude, relações de gênero e diversidade sexual; 

e Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável: 

alternativas de trabalho para a juventude rural.
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PAÍS TEMA

Colômbia Comercialização em rede

África do Sul Liderança de Juventude

Argentina Mapeamento de experiências exitosas

Portugal Segurança alimentar

Bolívia Mudanças climáticas

INTERCÂMBIO FORA DO PAÍS EM 2019

Capacitação de jovens em recursos audiovisuais 
e rede viva o semiárido – atividade realizada pelo Ins-

tituto ICOMRADIO, capacitando 130 jovens em comu-

nicação e divulgação das ações do PVSA no aplicativo 

NESTANTE.

Intercâmbio em ovinocaprinocultura - O inter-

câmbio teve como objetivo preparar os participantes 

da Estação de Terminação de caprinos e ovinos do 

assentamento Lisboa - São João do Piauí, para a co-

mercialização da produção.

Focalização Mulheres

Intercâmbio em quintais produtivos – Os inter-

câmbios aconteceram em Picos e São Raimundo 

Nonato, tiveram como objetivo realizar troca de ex-

periências, capacitações e apresentação de técnicas 

inovadoras voltadas para a prática dos quintais pro-

dutivos entre mulheres beneficiárias ou não do PVSA. 

Participaram cerca de 100 mulheres.

Encontro de mulheres do semiárido - O objetivo 
foi possibilitar um espaço de troca de experiências e 
debates sobre a organização social e produtiva das 
mulheres rurais beneficiárias do PVSA. Participaram 
aproximadamente 85 mulheres dos cinco territórios 
de abrangência do projeto, dos movimentos sociais e 

de órgãos do estado. 

No evento, foram discutidos diversos temas deste 

universo, entre eles, a contribuição econômica das mu-

lheres, a presença feminina nas cadeias produtivas, a 

gestão nas organizações, os quintais produtivos, foram 

feitas apresentações de experiências bem-sucedidas e 

debates sobre a Marcha das Margaridas, envolvendo 

estratégias de mobilização e de participação.

Capacitação em gênero, juventude e quilombolas 
para ATS - Teve como objetivo melhorar o acompa-

nhamento técnico realizado pelas empresas e entida-

des de ATS do PVSA, fortalecendo o empoderamento 

dos grupos prioritários dos projetos produtivos.

Capacitação para o uso de cadernetas agroecoló-

gicas - A Caderneta Agroecológica é um instrumento 

de mensuração criado pelo Centro de Tecnologias Al-

ternativas da Zona da Mata - CTA/ZM para dar visibi-

lidade ao trabalho das agricultoras familiares. Nela, 

é registrado o consumo, a troca, a venda e a doação 

do que é cultivado nos quintais produtivos. No PVSA 

estão sendo aplicadas 160 cadernetas em 09 PIPS: 

APASPI, Canto Fazenda Frade, APROFORNOS, AMPE-

PI, AMAI, Serra do Inácio, Tapuio, AMOR JARDIM e São 

José dos Cocos. Os municípios beneficiados foram 

São Raimundo Nonato, Oeiras, Bela Vista do Piauí, 

Picos, Itainópolis, Betânia do Piauí, Queimada Nova, 

Ipiranga do Piauí, Francisco Santos e Campo Grande 

EVENTO PARTICIPANTES LOCAL

Oficina sobre quintais 

produtivos para 

mulheres beneficiárias 

do PVSA

30 Queimada 

Nova

Encontro de mulheres 

beneficiárias do PVSA

85 Teresina

Uso de cadernetas 

agroecológicas

150 PI



47

GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS

Ação estratégica de modernização da SAF. 

Importantes ações foram realizadas, voltadas à infraes-

trutura física, tecnológica, bem como no âmbito da gestão 

de pessoas. Essas ações requereram significativos investi-

mentos financeiros, conforme destacados a seguir:

• Melhoria da frota - Quinze veículos foram adquiridos 

com recursos de convênios federais, recursos do PROGERE 

II, do PVSA e do crédito fundiário, num montante de R$ 

1.755.990,00. Esse investimento apresenta como resultado 

principal a agilidade do atendimento das demandas que 

dependem de deslocamento das equipes de trabalho.

• Reforma, adequação e construção da estrutura físi-

ca e tecnológica, onde investiu-se R$ 336.351,90, sendo R$ 

21.952,53 destinados à reforma da Unidade de Gestão de 

Projeto do Fida e R$ 314.399,37 para a reforma do prédio 

da Unidade de Gestão de Projeto em Teresina e da Uni-

dade Regional de Esperantina  do PROGERE II. Quanto à 

tecnológica, foram investidos R$ 150.220,00 na aquisição 

de computadores. Estes investimentos somam um total 

de R$ 486.571,90.

• Capacitação de servidores - Foram capacitados 130 

servidores, com investimento em torno de R$ 13.597,70. 

Este valor refere-se à participação nos eventos de capaci-

tação em outras cidades ou fora do Estado e em oficina de 

planejamento e capacitação da equipe técnica e adminis-

trativa da SAF. 

• Aquisição de sistemas de gestão e monitoramento - 

Adquiriu-se três importantes sistemas informatizados, com 

investimento total de R$ 169.535,91. Uma dessas aquisi-

ções, o SIGMA, contribui diretamente na gestão do Projeto 

Estadual de Geração de Emprego e Renda - PROGERE II. 

O sistema de banco de preço agiliza os processos de com-

pras de produtos e serviços, pela realização de pesquisa de 

preços de mercado de forma mais rápida e segura. Já o de 

licitações-e possibilitam à SAF, por meio de delegação da 

SEADPREV, realizar seus próprios pregões eletrônicos.

• Para manter e conservar a estrutura da SAF, assim 

como dar suporte a execução das atividades cotidianas, foi 

necessário a aplicação de R$ 2.497.773,92. 

OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAF

Importante ressaltar outras ações estratégicas que for-

talecem o desenvolvimento rural, a exemplo dos convê-

nios com os municípios, entidades da sociedade civil e as 

contratações diretas, voltadas principalmente para a im-

plantação e melhoria de infra-estrutura hídrica, produtiva 

e social com a construção e recuperação de estradas vi-

cinais, açudes e barreiros, pontes e passagens molhadas, 

beneficiando efetivamente 22 municípios, em suas várias 

localidades, com aproximadamente, .400 km de estradas 

vicinais construídas ou recuperadas, incluindo a constru-

ção e recuperação de açudes e barreiros, totalizando um 

aporte financeiro de cerca de R$ 4 milhões.

Ainda cabe registrar o avanço da SAF na execução de 

dois programas herdados da Diretoria de Combate a Po-

breza Rural – DCPR, que são o Programa Nacional de Habi-

tação Rural e a Unidades Básicas de Saúde – UBAS.

SITUAÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS DO PNHR  - ANO 

DE 2015 ATÉ AGOSTO DE 2019

Em 2019 foram construídas 52 casas, o que corresponde 

a um volume de recurso de R$ 1.482.00,00.

MUNICÍPIO CONSTRUÍDAS EM 

ANDAMENTO

VALOR

 LIBERADO

N° DE 

FAMÍLIAS

VALOR TOTAL

Alto Longá 44  1.298.000,00 44 1.298.000,00

Wall Ferraz 48  1.416.000,00 48 1.416.000,00

São 
Raimundo 

Nonato

27 4 796.500,00 27 914.500,00

Baixa 
Grande do 

Ribeiro

19 560.500,00 19 590.000,00

São Braz 
do Piauí

25 7 737.500,00 25 944.000,00

Coivaras 35 11 1.032.500,00 35 1.357.000,00

Olho 
D’água do 

Piauí

10 12 295.000,00 10 649.000,00

Olho 
D’água do 

Piauí

7 13 206.500,00 7 590.000,00

Avelino 
Lopes

29 11 855.500,00 29 1.180.000,00

TOTAL 244 58 7.198.000,00 244 8.938.500,00

Valor por unidade habitacional - R$ 29.500,00.



48

Balanço Piauí 2019

Fiscalização das ações 
humanas e preservação 
do meio ambiente

A SEMAR-PI, criada pela Lei 4.797 de 24/10/1995, é o ór-

gão responsável pela gestão dos recursos hídricos e uso 

sustentável do meio ambiente. Para cumprir sua meta de 

fortalecimento institucional e de planejamento das ações 

visando à proteção e o uso racional dos recursos naturais 

no estado do Piauí, a Secretaria realizou um importante 

pecurso:

AÇÕES

• Implantação de três novas unidades: 

 Parque Estadual da Serra do Santo Antônio, situa-

do no Complexo Vegetacional de Campo Maior; 

 Área de Relevante Interesse Ecológico-ARIE da La-

goa do Portinho, localizada nos municípios de Parnaíba e 

Luís Correia; 

 Área de Proteção Ambiental-APA da Lagoa de Na-

zaré, localizado entre os municípios de Nazaré do Piauí e 

São Francisco do Piauí.

• Organização do inventário das áreas de proteção e 

conservação ambiental do estado para implementar o 

programa Ativo Verde, através do qual se desenvolverão 

projetos que permitam o trabalho sustentável para as co-

munidades do entorno.

• Entrega de equipamentos no escritório sede do Comi-

tê da Bacia Hidrográfica do Rio Gurguéia, que vai fortalecer 

as políticas voltadas à preservação dos recursos hídricos 

daquela bacia e do Estado. 

• Reativação e posse dos membros do Conselho Esta-

dual do Meio Ambiente (Consema). A ação visa fortalecer a 

participação social nas políticas de monitoramento e con-

trole do meio ambiente.

• Publicização da Certificação no SELO AMBIENTAL 2019 

dos municípios piauienses para adesão ao ICMS Ecológico.

 • Realização do Cadastramento Ambiental Rural (CAR) 

de comunidades rurais do Piauí.

• Cadastramento de usuários de águas subterrâneas na 

região do Vale do Guaribas - em conjunto com Companhia 

Geológica do Brasil (CPRM) - com sede em Picos. Ação faz 

parte do projeto Piauí Pilares de Crescimento e Inclusão 

Social financiado pelo Banco Mundial.

• Instalação de réguas para monitorar o nível dos princi-

pais açudes do Piauí na ação.

• Monitoramento das barragens do Semiárido, que teve 

eficiência de 98,21% no indicador de transmissão e recebi-

mento de dados. 

• Preparação do levantamento aerofotogramétrico do 

litoral piauiense, para a reavaliação do traçado da linha de 

praia do Estado.

• Realização do mapeamento da área em busca de in-

dícios de contaminação por óleo no estuário do Rio Carpi-

na. Mais de 5 km do rio foram mapeados.

• Cadastramento de poços na região Sudeste do Piauí, 

tendo em vista a redução do nível da água subterrânea na 

bacia do Rio Guaribas.

• Elaboração, em Demerval Lobão, de um plano de ações 

que tem como base o fomento à educação ambiental.

• Elaboração de cartilha com instruções voltada aos in-

teressados na criação amadora de pássaros nativos.

• Realização de forma pontual em Teresina de passeios 

turísticos pelas trilhas do CEA e da Floresta Fóssil, onde são 

conscientizados com um verdadeiro panorama sobre a 

importância da conservação ambiental.

FISCALIZAÇÕES

 • Realização de seis campanhas de fiscalização am-

biental em cidades do interior para combater ilícitos am-

bientais, especialmente a caça predatória.
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• Fiscalização e autuação do derreamento de cimento 

asfáltico de petróleo proveniente de uma carreta em Bom 

Jesus/PI; de denúncias de desmatamento e extração ile-

gal de madeira no município de São Miguel do Tapuio; de 

retirada de madeira próxima à comunidade quilombola 

Macacos; de exploração clandestina de areia dentro do lei-

to do Rio Canindé, no povoado Gameleira, zona rural de 

Amarante.

• Apreensão de duas cargas de madeira no município 

de Cabeceiras do Piauí. 

• Com apoio da Polícia Militar, prisão de três pessoas por 

porte ilegal de arma de fogo ao extraírem madeira ilegal-

mente em Parnaguá. 

• Em Teresina, 30 toneladas de madeira ilegal foram 

apreendidas.

• Fiscalização na “Lagoa Azul” localizada no município 

de Barras.

• Fiscalização da presença de veículos nas praias do li-

toral piauiense.

• Desarticulação de criadouro de aves clandestino no 

município de Monte Alegre do Piauí.

• Apreensão de arara utilizada como animal de estima-

ção, o animal foi encaminhado para o Parque Zoobotânico.

• Inspeção em praias do Piauí e no Delta para registros de 

óleo provenientes de desastre ambiental no litoral brasileiro. 

• Realização de ação na cidade de Prata do Piauí, com 

o tema “Ocupação do Solo Piauiense: Colonizadores versus 

Povos Indígenas”.

VISITAS TÉCNICAS

• Às praias piauienses, para identificar áreas atingidas 

por óleo

• À Lagoa do Portinho, para verificar a situação do local, 

em vista de sua transformação em Área de Relevante Inte-

resse Ecológico.

 • Ao Rio Poti, para observar o avanço da eutrofização.

QUEIMADAS

• Alinhamento de estratégias, junto ao Corpo de Bom-

beiros, de preparação para combate ao fogo e condutas 

preventivas de proteção ao meio ambiente.

 • Criação de brigadas nas cidades onde se concentram 

os maiores índices de focos de calor. 

• Realização do Primeiro Fórum Municipal de Preven-

ção e Combate a Incêndios de São João do Piauí. 

 • Aplicação de testes em 45 candidatos ao curso de for-

mação de brigadistas na cidade de Ribeiro Gonçalves.

 • Capacitação de brigadistas para atuarem no período 

mais quente do ano.

EVENTOS

• Posse da Secretária como conselheira do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) representando os 

nove Estados do Nordeste.

 • Realização da Semana do Meio Ambiente.

 • Participação no V Curso de Espeleologia e Licencia-

mento Ambiental, em Belo Horizonte.

 • Realização do Primeiro Encontro de Revitalização da 

Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. 

 • Participação da Conferência Brasileira de Mudança do 

Clima (CBMC), em Recife, Pernambuco. 

 • Participação no 1º Fórum Piauiense de Recursos Hí-

dricos, com o tema “Atualização da Legislação Estadual 

de Recursos Hídricos e a Cobrança de Água Bruta”. Or-

ganização do projeto Domingo no Parque Zoobotânico, 

em Teresina.  

 • Participação em reunião do Conselho de Administra-

ção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sus-

tentável do Nordeste, em Recife (PE). 

 • Participação no I Seminário de Educação Ambien-

tal de Pedro II. 
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 • Participação no V Seminário Regional de Educação 

Ambiental e Escolas Sustentáveis – SEMEARES.

 • Participação na Feira de Piscicultura do Festival do 

Peixe de Esperantina. 

 • Participação no VI Encontro de Implantação do Ca-

dastro Ambiental Rural, realizado pelo Serviço Florestal 

Brasileiro.  

 • Participação do Viva a Mata 2019 em São Paulo, orga-

nizado pela fundação SOS Mata Atlântica. 

 • Participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado 

Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hi-

drográficas, em São Luís.

 • Participação da Capacitação Estadual em Gestão de 

Orlas e Praias. 

 • Participação da 90ª Reunião Ordinária da Associação 

Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abe-

ma), em Belo Horizonte. 

 • Participação em encontro da Agência Nacional de 

Águas – ANA,  do Programa de Consolidação do Pacto Na-

cional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO).

 • Participação na “Mesa Redonda Recursos Hídricos em 

Pedro II: problemas e estratégias de uso e conservação”. 

REUNIÕES

• Participação da reunião do Consórcio Nordeste na Eu-

ropa junto ao Governador Wellington Dias.

 • Reunião com representantes da Atlantic Energias Re-

nováveis, com o objetivo discutir investimentos na área.

 • Realização da XIV Reunião Ordinária do Conselho Es-

tadual de Recursos Hídricos (CERH/PI).

 • Participação de reunião para discutir empreendimen-

tos da Enel Brasil em instalação no Piauí.

 • Realização de reunião sobre a destinação dos recur-

sos provenientes da Compensação Ambiental de empre-

endimentos de significativo impacto ambiental, licencia-

dos Semar.

 • Realização de reunião com usuários de recursos hídri-

cos dos Açudes Bocaina e Ingazeiras para deliberar sobre 

ações de alocação de água.

 • Realização de reunião sobre segurança das barragens 

no Estado do Piauí com auditores da Semar e ANA.

 

TREINAMENTOS

• Treinamento para coleta e armazenamento adequado 

de substâncias oleosas de equipes designadas pelas pre-

feituras de Cajueiro da Praia, Parnaíba e Luís Correia.

 • Participação de treinamento em Sistema de Ar-

mazenamento de Combustíveis (SASC). para sistemas 

de armazenamento de derivados de petróleo e outros 

combustíveis.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

• Realização de audiência Pública para discussão do 

EIA/RIMA de empresa Piauí Níquel Metais S.A. (PNM) de-

nominado “Projeto Piauí Níquel”.

 • Realização de audiência pública na região da planície 

litorânea do Complexo Eólico Delta 10. 

 • Participação de audiência pública promovida pela 

Assembleia Legislativa sobre competências de abertura e 

fechamento das comportas de barragens.







Gestão Eficiente
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DETRAN: ações 
educativas para mais de 
350 mil pessoas

No ano de 2019, o DETRAN/PI realizou ações voltadas 

para a melhoria das condições de trabalho dos servidores 

da instituição e celeridade do atendimento à população 

em geral. Também dedicou especial atenção à melhoria 

do trânsito por meio de sinalização viária, fiscalização e 

educação no transito, buscando a diminuição de acidentes 

e promovendo mais segurança aos usuários.

Uma das ações em destaque foi a implantação do mo-

delo da Placa Mercosul no Estado, em parceria com o se-

tor de Tecnologia da Informação (TI), colocando o estado 

como a oitava unidade federativa a efetuar a implemen-

tação da placa. É importante ressaltar que o processo de 

emplacamento se tornou mais rigoroso, com um maior 

controle, implicando diretamente na regularidade dos veí-

culos em circulação no estado.

O DETRAN/PI deu continuidade à desburocratização do 

processo de obtenção da carteira nacional de habilitação 

(CNH). No a no de 2019, a Diretoria de Habilitação realizou 

63.551 exames práticos em 21 cidades do Estado: Teresina, 

Valença do Piauí, São Raimundo Nonato, Regeneração, 

Piripiri, Picos, Paulistana, Parnaíba, Oeiras, Marcolândia, 

Fronteiras, Floriano, Esperantina, Corrente, Canto Do Buriti, 

Campo Maior, Bom Jesus, Barras e Água Branca. Também 

foram emitidas 38.371 mil carteiras de 1ª habilitação, reno-

vadas 129.682 mil e emitidas 11.508 2° vias de CNH.

Por meio da Diretoria de Engenharia e Tráfego, foram 

realizadas reformas e construções das Ciretrans, sinaliza-

ções horizontais e verticais em várias cidades do Piauí. 

Conforme a planilha de 2019, as principais atividades exe-

cutadas foram a reforma da 5° Ciretran em Piripiri, e a 

implantação das sinalizações de trânsito no municípios 

de Miguel Leão, Elesbão Veloso, Buriti dos Lopes e São Mi-

guel do Tapuio.

Através da Escola Piauiense de Trânsito, o Estado rea-

lizou ações educativas, blitz e palestras em parceria com 

outros órgãos do estado como SEST/SENAT, CENDROGAS, 

STRANS, DNIT, PRF, CIPTRAN, SESAPI, SEMJUV, BPRE, en-

tre outros, com a finalidade de proporcionar a educação 

no trânsito seguro e de qualidade para crianças, jovens e 

adultos, conscientizando a população sobre a necessidade 

de termos um transito mais seguro com obediência às nor-

mas para uma boa convivência para todos.
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O estado realizou 263 ações educativas com 356.792 

mil pessoas em 136 municípios, entregando cerca de 

104.198 mil unidades de material gráfico. Os municípios 

beneficiados por essas ações foram Acauã, Água Branca, 

Alvorada do Gurgueia, Amarante, Anísio de Abreu, Antô-

nio Almeida, Aroazes, Aroeiras do Itaim, Assunção do Piauí, 

Avelino Lopes, Baixa Grande do Ribeiro, Barras, Barreiras do 

Piauí, Bela Vista do Piauí, Belém do Piauí, Bertolínia, Betâ-

nia do Piauí, Bocaina, Bom Jesus, Bonfim do Piauí, Brejo do 

Piauí, Buriti dos Montes, Cajueiro da Praia, Caldeirão Gran-

de do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, 

Campo Maior, Canavieira, Canto do Buriti, Capitão Gervásio 

Oliveira, Caracol, Caraúbas do Piauí, Caridade do Piauí, Co-

lônia do Gurgueia, Colônia do Piauí, Conceição do Canindé, 

Coronel José Dias, Corrente, Cristalândia do Piauí, Cristino 

Castro, Curimatá, Currais, Curral Novo do Piauí, Dirceu Ar-

coverde, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Esperantina, 

Elesbão Veloso, Eliseu Martins, Fartura do Piauí, Flores do 

Piauí, Floresta do Piauí, Floriano, Francinópolis, Francisco 

Ayres, Gilbués, Guadalupe, Guaribas, Hugo Napoleão, Ilha 

Grande, Isaías Coelho, Itainópolis, Itaueira, Jacobina do 

Piauí, Jardim do Mulato, Jerumenha, José de Freitas, João 

Costa, Juazeiro do Piauí, Júlio Borges, Jurema, Lagoa do 

Barro do Piauí, Lagoa do Sítio, Landri Sales, Manoel Emí-

dio, Marcos Parente, Massapê do Piauí, Miguel Leão, Milton 

Brandão, Monsenhor Hipólito, Monte Alegre do Piauí, Mor-

ro Cabeça no Tempo, Nazaré do Piauí, Nazária, Nova Santa 

Rita, Novo Santo Antônio, Oeiras, Padre Marcos, Paes Lan-

dim, Pajeú do Piauí, Palmeira do Piauí, Palmeirais, Parna-

guá, Parnaíba, Patos do Piauí, Paulistana, Pavussu, Pedro II, 

Pedro Laurentino, Piripiri, Picos, Pimenteiras, Porto Alegre 

do Piauí, Prata do Piauí, Queimada Nova, Riacho Frio, Ri-

beira do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, San-

ta Cruz do Piauí, Santa Filomena, Santa Luz, Santo Inácio 

do Piauí, São Braz do Piauí, São Francisco de Assis do Piauí, 

São Francisco do Piauí, São Gonçalo do Gurguéia, São João 

da Serra, São João do Piauí, São José do Peixe, São Lou-

renço do Piauí, São Miguel do Fidalgo, São Raimundo No-

nato, Sebastião Barros, Sebastião Leal, Sigefredo Pacheco, 

Simões, Simplício Mendes, Socorro do Piauí, Teresina, Tam-

boril do Piauí, Uruçuí, Várzea Branca, Várzea Grande, Vera 

Mendes e Wall Ferraz.

Outras ações importantes realizadas no ano de 2019 

foram: “Carnaval Sem Acidentes” - voltada para escolas 

públicas e privadas, orientando as pessoas quanto ao uso 

da faixa de pedestres, estacionamento em fila dupla, em-

barque e desembarque de alunos , o perigo do consumo 

de bebida alcoólica para o trânsito; Maio Amarelo; Festi-

val de Inverno em Pedro II; Férias de Norte a Sul; Projeto 

Detran nas Praças; Semana Nacional do Trânsito - com a 

finalidade de esclarecer dúvidas sobre primeira habilita-

ção, multas, licenciamentos, seguro DPVAT, entre outros.

O consumo de bebida alcoólica é um dos fatores que 

mais acarreta na incidência de acidentes de trânsito, o 

DETRAN/PI realizou ações de prevenção e cumprimento 

da Lei Seca. Foram realizadas blitzs da Operação Lei Seca 

executando 34.478 abordagens, 5.129 aplicação de testes 

de alcoolemia, 27 prisões em flagrante e 125 autuações 

por embriaguez.
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Piauí investe em 
modernização da 
gestão fiscal 

O Governo do Piauí, com atuação da Secretaria de Fa-

zenda do Piauí (Sefaz-PI), investiu R$ 12 milhões em 2019 

na modernização da gestão fiscal. Os recursos são do Pro-

grama de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco II). 

O programa é uma linha de crédito do Banco Interame-

ricano de Desenvolvimento (BID) aos Estados para finan-

ciamentos de projetos de melhoria da administração das 

receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial.

Os investimentos se concentraram na aquisição de 

programas de computador, licenças, solução integrada de 

inteligência, baseada em nuvem para atendimento ele-

trônico virtual, além de equipamentos como raios-x para 

a inspeção de caminhões e balanças eletrônicas para veí-

culos de carga. 

Foram adquiridos ainda com esses recursos 30 novos 

veículos para as gerências regionais. A nova frota vai me-

lhorar o patrulhamento de estradas, principalmente nas 

regiões de divisa. Os veículos vão atender os 224 municí-

pios piauienses, melhorando as atividades de cadastro, vis-

torias, notificação e diligências fiscais.

Para acompanhar os investimentos feitos, os servidores 

passaram por capacitação. Foram oferecidos cursos nas 

áreas contábil, orçamentária e patrimonial, totalizando um 

investimento de R$ 120 mil.

Atendimento online vai usar inteligência artificial

A Sefaz se prepara para o atendimento aos contribuin-

tes através de inteligência artificial. Está em fase de testes 

a atendente virtual “Teresa”. Ela estará disponível 24 horas 

por dia e em todos os dias da semana. A tecnologia ain-

da está em fase de implantação, mas já responde sobre 

IPVA, Nota Piauiense, Alíquotas de ICMS, DIEF, e-AGEAT, 

Documentos Fiscais, Malhas Fiscais, ITCMD, dentre outros. 

Foram investidos R$ 1.192.260,00.



57

Novas malhas fiscais melhoram o controle fiscal

Foram criadas em 2019, doze malhas fiscais que permi-

tem o controle fiscal de todos os contribuintes do estado. 

Essas malhas permitem a autorregularização feita pela pró-

pria empresa via internet, inclusive sem cobrança de multas.  

A Unidade de Fiscalização da Sefaz criou ainda o sistema 

de análise dos limites dos regimes especiais de autopeças, 

medicamentos, hospitalar, atacadista, visando agilizar a li-

beração das renovações dos incentivos fiscais.

Passou a ser feito de forma automatizada o cálculo do 

PMPF (Preço Médio Ponderado de Combustível), e ainda, foi 

desenvolvido o Sistema Eletrônico de Fiscalização (SEF), que 

visa tornar as auditorias mais ágeis, eficazes e transparentes.  

Piauí é referência em eficiência administrativa
O Piauí se destacou nos últimos anos entre os estados 

do país pela sua eficiência administrativa. Isso vem garan-

tindo o equilíbrio financeiro das contas públicas. Foram fei-

tos investimentos em tecnologia, modernizando a gestão 

administrativa e fiscal. O moderno Sistema de Administra-

ção Financeira do Estados (Siafe-PI), adquirido em 2016, 

vem propiciando o maior controle da gestão das finanças 

do Estado. O investimento foi financiado com recursos do 

BID no montante de R$ 9,3 milhões. 

O SIAFE está sendo aperfeiçoado cada vez mais com o 

desenvolvimento e a aquisição de novos módulos de inte-

gração com outros sistemas. É composto pelos módulos 

de Planejamento e Execução Contábil e Financeira e, ago-

ra, um dos avanços nesse processo de modernização foi a 

integração com o sistema de Folha de Pagamento. 

A automatização aumentou o grau de fidedignidade 

das demonstrações contábeis e, com isso, a transparência 

das informações da gestão fiscal e prestação de contas à 

sociedade. Em vista desse aperfeiçoamento tecnológico, o 

Piauí foi destaque na Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

Desta vez foi no Ranking da Qualidade da Informação 

Contábil e Fiscal, em que o Estado ocupa a 5ª posição. O 

Piauí obteve destaque na pontuação da dimensão contá-

bil. O ranking da qualidade da informação contábil e fiscal 

é uma iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional que foi 

criada para avaliar a consistência da informação que o Te-

souro recebe por meio do Sistema de Informações Contá-

beis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi – e, conse-

quentemente, disponibiliza para acesso público.

Além disso, o Piauí adotou um modelo de política 

fiscal que possibilitou maior controle de gastos e in-

cremento nas receitas do Estado. Quanto à redução 

de custos, o governo, por meio da Comissão de Gestão 

Financeira e Gestão por Resultados (CGFR), vem apro-

vando resoluções com as medidas necessárias para 

compatibilizar a execução das despesas com a situação 

financeira do Piauí. 

Redução de custeio

A Sefaz, analisando cada despesa, contribuiu para uma 

redução superior a 20% no custeio do Poder Executivo, em 

comparação ao ano anterior. Ao todo, a economia superou 

os R$ 300 milhões. Isso fez com que o Piauí conseguisse 

aprimorar o seu fluxo financeiro de pagamentos. 

Com a automatização nos procedimentos, houve uma 

redução de 53% nos documentos emitidos no Siafe, com-

parado ao mesmo período de 2018, destinando mais tem-

po e recursos para análises, produção de documentos e 

relatórios. Ainda no contexto da modernização e aperfei-

çoamento da gestão fiscal, podem-se constatar ganhos de 

qualidade na gestão dos recursos financeiros do Tesouro 

Estadual. O uso das ferramentas “limite de saque”, a partir 

do exercício de 2017, e “cota financeira”, no ano de 2019, 

vem proporcionando maior controle e priorização no cum-

primento das despesas públicas obrigatórias das unidades 

orçamentárias do Poder Executivo em consonância com o 

princípio da unidade de Tesouraria. 

O cumprimento das metas do programa Gestão Mo-

derna Orientada para Resultados, no objetivo n° 05 do PPA, 

também vêm ocorrendo com a diminuição dos casos de 

execução financeira dissociada do uso do Sistema de Ad-

ministração Financeira, graças ao fortalecimento institu-

cional da relação entre SEPLAN e SEFAZ na área de finan-

ças públicas. De 2018 a 2019, a redução foi cerca de 20%. 

Além disso, a contabilização automática de documentos 

contábeis acarreta avanços substanciais de relevância, re-

presentação fidedigna e tempestividade nos relatórios e 

demonstrações contábeis. 
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Planejamento com resultados
1 Superintendência de Planejamento Estratégico  (SUPLE):

1.1 Elaboração do PPA 20-23:

A nova metodologia de planejamento adotada pela 

Secretaria de Planejamento (SEPLAN) forneceu base de 

saberes técnicos para a construção do macroprocesso in-

tegrado de planejamento do Plano Plurianual (PPA) 2020-

2023. Nesse mote, a SEPLAN realizou no início do ano de 

2019 uma capacitação inicial no auditório da Obra Kolping 

em Teresina, com objetivo de nivelar os agentes técnicos 

de todas as unidades gestoras do Estado, com a nova pro-

posta que efetivou o planejamento e o orçamento para 

resultados. Em parceria com a empresa de consultoria 

Macroplan, durante 3 dias, técnicos em áreas fiscais, tribu-

tárias, orçamentárias, gestores, secretários de Estado de-

bateram a conjuntura econômica, os aspectos legais, e os 

possíveis rumos para a formulação de um novo PPA.

A SEPLAN, por meio da Superintendência de Plane-

jamento Estratégico (SUPLE), inovou na forma de elabo-

ração do PPA 2020-2023. O macroprocesso de planeja-

mento envolveu uma estratégia participativa e dialogada 

de confecção das ações do Estado para o atingimento de 

objetivos que ajudarão no processo de elevação do IDHM 

dos municípios piauienses. O foco do novo Plano Pluria-

nual é “Desenvolvimento Econômico com equidade social, 

segurança e sustentabilidade”, em consonância com os 17 

Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que foram 

assimilados de modo mais substancial pelos seis desafios 

estratégicos: 1) Elevar a expectativa de vida do piauiense, 2) 

Elevar a escolaridade e a qualidade da educação, 3) Dina-

mizar a economia do estado, 4) Reduzir a pobreza e todas 

as formas de desigualdade, 5) Promover o desenvolvimen-

to, e 6) Promover a gestão pública eficiente e participativa.  

Durante os meses de maio a outubro, ocorreu o proces-

so de elaboração e construção de oficinas com os demais 

órgãos do Estado para a construção de objetivos e diretri-

zes setoriais que compuseram os dez programas temáti-

cos do PPA 2020-23. 

Foram mais de dez oficinas coordenadas por técnicos da 

SUPLE, as quais introduziam discussões sobre o diagnós-

tico socioeconômico de cada área; com explicação aos 

técnicos das setoriais sobre como construir os objetivos de 

cada setorial com foco nos seis eixos estratégicos estabele-

cidos; além de introduzir e treinar o manuseio a nova aba 

do sistema eletrônico utilizado para construir o PPA 2020-

2023, dentro da nova metodologia de Orçamento por Re-

sultado adotada pelo estado.

Também em 2019, a SUPLE inovou ao optar por fazer a 

rodada de negociações de ações territoriais do Plano Plu-

rianual na cidade de Teresina, que aconteceu nos dias 17 a 

19 de setembro e estiveram presentes representantes dos 

12 Territórios de Desenvolvimento Sustentável (TDs), movi-

mentos sociais, ONGs, organizações sindicais, povos de co-

munidades tradicionais, organizações do campo, associa-

ções empresariais, agentes territoriais, técnicos da seplan, 

gestores e técnicos dos mais diversos órgãos e sociedade 

civil. Foram três dias de intensas discussões e negociações 

para a territorialização de ações orçamentárias que se inse-

riram no PPA 2020-2023 e na LOA 2020. 

1.2 Cooperação Técnica Internacional SEPLAN/PNUD:

A Organização das Nações Unidas define desenvolvi-

mento sustentável como a capacidade de satisfazer as ne-

cessidades da geração atual, sem comprometer a capaci-

dade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias 

necessidades. Ainda, segundo a ONU, para que o desenvol-

vimento sustentável seja alcançado, é crucial harmonizar 

três elementos centrais: crescimento econômico, inclusão 

social e proteção ao meio ambiente.
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Em setembro de 2015, chefes de Estado, de Governo e altos 

representantes da Organização das Nações Unidas reuniram-

-se em Nova York e adotaram a Agenda 2030 para o Desenvol-

vimento Sustentável, a qual inclui os Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável (ODS). A nova agenda de desenvolvimento 

propõe uma ação mundial coordenada entre os governos, as 

empresas, a academia e a sociedade civil para alcançar os 17 

ODS e suas 169 metas de forma a erradicar a pobreza e pro-

mover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta.

A realização da Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável (ODS) é, antes de tudo, um compromisso 

assumido pelo país e que precisa contar com o engajamento 

de governos e organizações em todos os âmbitos, do federal 

ao municipal, e de seus habitantes. Nesse arranjo, as unidades 

federativas têm uma importância central, pois podem transfor-

mar a implementação da Agenda 2030 em algo concreto e efi-

ciente, próximo da realidade e do cotidiano das pessoas. 

Nesta esteira, o Governo do estado do Piauí assinou 

um memorando de entendimento com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/ONU), es-

tabelecendo um marco para a cooperação técnica com 

o objetivo de apoiar o Governo do Piauí na avaliação, for-

mulação e implementação de políticas voltadas para o 

desenvolvimento do estado com foco nos ODS e na Agen-

da 2030. A iniciativa ganhou especial relevância diante 

dos esforços engendrados ao longo dos últimos anos 

pelo Governo do Estado para a consolidação da Política 

de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Piauí, que 

somados ao desejo expresso pelo Governador do Estado 

Wellington Dias de elevar o Índice de Desenvolvimento 

Humano do estado para o nível muito alto até o ano de 

2030, caracteriza um avanço sem precedentes para o de-

senvolvimento sustentável do estado.  

PROJETO ODS-PI NO ANO DE 2019

Para fortalecer o desenvolvimento humano sustentável 

no Piauí e a implementação da Agenda 2030, o Governo 

do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento (SE-

PLAN), e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-

mento (PNUD) estabeleceram uma parceria para a imple-

mentação do Projeto ODS Piauí.

Em 2019, o projeto ODS-PI realizou as primeiras en-

tregas de produtos relacionados à integração do planeja-

mento à Agenda 2030:

• ODSLab
Como parte de um exercício piloto, durante os meses 

de abril, maio e junho de 2019 foram realizadas três ofici-

nas ODSlabs no Território Vale do Rio Itaim. As atividades 

contaram com a presença de 65 participantes, dentre re-

presentantes das prefeituras e da sociedade civil, de 14 dos 

16 municípios que compõem o território.

O ODSLab é uma iniciativa desenvolvida pela organi-

zação Agenda Pública, que busca trabalhar a cooperação 

entre governos, sociedade e empresas na construção de 

soluções para a implementação efetiva da Agenda 2030. O 

ODSlab trata de situações reais e possibilita a construção 

de respostas coordenadas e, portanto, mais efetivas para os 

problemas locais. Assim, constrói caminhos para a obten-

ção de melhores resultados na implementação das ações. 

Como resultado das atividades desenvolvidas durante os 

ODSLabs, gestores públicos municipais e representantes 

da sociedade civil construíram uma agenda de interesse 

comum, definindo ações e responsabilidades para cada 

segmento participante – tendo em vista o alcance dos re-

sultados almejados. Esta agenda segue monitorada a par-

tir de uma rotina de encontros sistemáticos, definida como 

parte dos trabalhos desenvolvidos durante as oficinas.
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• Plataforma ODS-PI

O projeto ODS-PI finalizou a elaboração da Plataforma 

web ODS-PI, que reúne indicadores do Estado relacionados 

à Agenda 2030. A plataforma web estará disponível a partir 

de janeiro de 2020, com informações sobre os principais 

indicadores ODS para os 12 territórios de desenvolvimento 

do Piauí e seus respectivos municípios. A plataforma web 

da Agenda 2030 para o Estado do Piauí é um espaço in-

formativo e de articulação entre os atores do Estado, para 

facilitar o debate e o monitoramento da implementação 

de ações e projetos e seus impactos em termos de indica-

dores de desenvolvimento. Vale ressaltar que nem todos os 

ODS têm metas diretamente ligadas às responsabilidades 

dos governos subnacionais (estados e municípios), o que 

torna a localização da Agenda 2030, isto é, a ponderação 

dos contextos subnacionais em sua implementação, ain-

da mais relevante. A Plataforma ODS-PI é o resultado de 

um trabalho minucioso de localização de indicadores que 

pudessem responder, no âmbito do estado do Piauí, aos 

temas contemplados na Agenda 2030. Esta localização 

considerou critérios estabelecidos pela ONU, no que se re-

fere à obtenção de dados desagregados em gênero e raça/

cor para o nível estadual, além de continuidade e tempo-

ralidade – para que seja possível monitorar, no menor es-

paço de tempo possível, os avanços obtidos em direção às 

metas que compõem os ODS. Ao todo foram localizados 

48 indicadores relacionados à Agenda 2030, dos quais 34 

diretamente associados a 23 metas, contemplando 10 dos 

17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Este conjun-

to de indicadores, constituem, a partir de agora, o marco 

referencial para o acompanhamento da implementação 

da Agenda 2030 no do estado do Piauí.

• Diagnósticos situacionais ODS

Como parte das atividades voltadas para a integração 

dos ODS ao planejamento, foram elaborados diagnósticos 

situacionais que apresentam uma análise sobre o estado 

do Piauí, seus territórios e municípios, à luz dos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável. Na primeira etapa, foram 

entregues 25 publicações, sendo: um para o estado do 

Piauí; três para os territórios Vale do Itaim, Cocais e Serra 

da Capivara e 21 para municípios diversos (16 para os muni-

cípios que compõem o Território Vale do Itaim e cinco para 

aqueles que integram a RIDE Teresina). Os documentos já 

foram entregues ao Governo do Estado e gestores públi-

cos municipais. Em breve estas publicações também serão 

disponibilizadas por meio da Plataforma web ODS-PI em 

uma sessão específica. Os diagnósticos, que deverão servir 

como subsídio para a tomada de decisão por parte dos 

gestores públicos, apresentam uma revisão crítica sobre os 

desafios a serem enfrentados para o atingimento das me-

tas previstas na Agenda 2030.

• Fundo ODS de Desenvolvimento Territorial

No que tange o desenvolvimento de estratégias para 

facilitar a implementação da Agenda 2030 no Piauí, o Go-

verno do Estado e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) têm trabalhado para a constitui-

ção de um fundo voltado para o financiamento de projetos 

e iniciativas que possam contribuir para acelerar o atingi-

mento das metas relacionadas aos ODS. Em 2019, o projeto 

ODS-PI finalizou a 1ª fase para a constituição do Fundo ODS 

de Desenvolvimento Territorial, com a elaboração de um 

marco conceitual, incluindo as diretrizes estratégicas para o 

desenvolvimento territorial no Piauí e para a constituição de 

um Fundo de apoio a ações orientadas por estas diretrizes. 

Apoiado neste resultado, o PNUD Brasil lançou um 

chamamento para mapear experiências e metodologias 

inovadoras para o desenvolvimento local nos territórios 

piauienses. A iniciativa de Innovation Challenge premiou, 

com o valor R$ 100 mil, 6 experiências que trouxeram so-

luções a desafios enfrentados no estado e que possuem 

impacto positivo na promoção do desenvolvimento sus-

tentável e para o alcance da Agenda 2030. 

Em 2020 terá início a 2ª fase de implementação do fun-

do, voltada para o desenho operacional, jurídico e adminis-

trativo do Fundo Territorial ODS.
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• Comissão estadual para os Objetivos do Desenvolvi-

mento Sustentável: CODES-PI

Como parte das atividades do Projeto ODS-PI previstas 

para o ano de 2019, foi finalizada a consultoria que possibi-

litou a constituição da Comissão estadual para os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável: CODES-PI. O CODES-PI 

foi instituído oficialmente por meio do decreto No 18.697, 

publicado em dezembro de 2019, com a finalidade de mo-

nitorar e avaliar o processo de implementação da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, garantindo a 

uniformidade e integração das ações do Estado do Piauí 

com os indicadores e metas dos Objetivos do Desenvolvi-

mento Sustentável – ODS.

Ainda em 2019, foi realizada a 1ª oficina para capacitar 

39 atores sociais de setores do poder público, da socieda-

de civil, da iniciativa privada e das instituições de ensino 

e pesquisa considerado estratégicos para o processo de 

construção e implantação de arranjo institucional de coor-

denação e acompanhamento da Agenda 2030 e dos ODS 

do estado do Piauí.

• ODS no planejamento municipal

No âmbito da integração dos ODS ao planejamento 

municipal, o projeto ODS-PI deu início à consultoria téc-

nica especializada para o processo de elaboração dos Pla-

nos Integrados dos 16 municípios do Território Chapada 

Vale do Rio Itaim e dos cinco municípios que compõem a 

RIDE Teresina, incluindo a elaboração de materiais meto-

dológicos e a realização de oficinas de capacitação para 

que cada município possa integrar os ODS no PPA muni-

cipal. Ao longo do ano de 2019, 11 municípios receberam 

capacitações voltadas para o alinhamento de planos mu-

niciais aos ODS. 

• Mulheres Resilientes = Cidades Resilientes

O governo do Piauí e cinco prefeituras da Região Admi-

nistrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Grande 

Teresina formalizaram compromisso e engajamento com 

as ações desenvolvidas no Estado pelo projeto Mulheres 

Resilientes = Cidades Resilientes, do PNUD Brasil. A inicia-

tiva envolve os municípios de Teresina, Timon, Demerval 

Lobão, José de Freitas e Nazária.

Com o objetivo de orientar sobre o fortalecimento de 

políticas públicas a partir de uma perspectiva de gêne-

ro, a iniciativa desenvolveu, em 2019, junto aos governos 

estadual e municipais, a construção de um relatório de 

ação em cinco áreas principais: educação para o trabalho 

e inclusão produtiva; enfrentamento à violência contra as 

mulheres; promoção da saúde das mulheres; melhoria da 

transversalidade de gênero nos equipamentos públicos; 

políticas de cuidados para redução da sobrecarga de res-

ponsabilidades concentradas nas mulheres. A publicação 

é destinada a orientar a elaboração de políticas públicas 

para as mulheres piauienses.

1.3 Desenvolvimento Territorial:

• Romaria da Terra

O Grupo de Trabalho Romaria da Terra e da Água (GT) 

foi criado com a missão de apoiar as comunidades impac-

tadas pelos grandes projetos:  Transnordestina, Energias 

Solar e Eólica, Mineração e Agronegócio, instalados ou em 

processo de instalação, no Piauí, nos Territórios de Desen-

volvimento Chapada Vale do Itaim, Vale do Rio Guaribas, 

Serra da Capivara, Chapada das Mangabeiras, Vale dos Rios 

Piauí e Planície Litorânea. 

O referido GT conta com diversas entidades governa-

mentais: Vice Governadoria, SEPLAN, INTERPI, SASC, SE-

MAR, EMATER, SESAPI, SEDUC, DPE, DPU, SAF/Viva Semiári-

do, SEGOV, SSP-PI, UESPI, UFPI, Coordenadoria de Mulheres, 

bem como as entidades representativas da Sociedade Civil: 

CNBB, CARITAS DIOCESANA, CPT (Comissão Pastoral da 

Terra), MAM (Movimento pela Soberania Popular da Mine-

ração) STTR’s (Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadores 

Rurais) e Associações Comunitárias e de Moradores. 

Para execução da missão do GT foram propostas seis 

rotas de visitas e escutas e efetivadas duas. Como está 

descrito a seguir:
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Rota 1 - Chapada Vale do Itaim e Vale do Rio Guaribas

Comunidades dos territórios Guaribas e Vale do Itaim im-

pactadas pela exploração da energia eólica e implantação 

da ferrovia Transnordestina. Como resultado dessa Rota, foi 

elaborado um diagnóstico da Serra do Inácio, com abran-

gência de comunidades dos municípios de Curral Novo e 

Betânia e no estado de Pernambuco, visando identificar as 

condições de moradias dos residentes, acesso aos serviços 

básicos de abastecimento de água e energia, de saúde e de 

educação, segurança e transporte público. Outra definição 

foi a construção do Plano de Ação para o desenvolvimento 

da Serra do Inácio. A SEPLAN também participou do Dia de 

Cidadania com as famílias da Serra do Inácio.

Rota 2 - Serra da Capivara

No TD Serra da Capivara foram realizadas duas visitas 

ao no ano em curso, direcionadas às comunidades dos 

municípios de Bonfim do Piauí, Dirceu Arcoverde e Capi-

tão Gervásio Oliveira. Na oportunidade foram realizadas 

oficinas de escuta às comunidades impactadas pela mi-

neração. Como resultado, foi sugerido estudo para cons-

trução do Mapa Social, cujo objetivo é reconhecer as po-

tencialidades, definir as áreas de exploração, respeitando 

as áreas de produção da agricultura familiar e comunida-

des tradicionais, bem como a proposta de regularização 

fundiária das comunidades.

2 DIRETORIA DE ORÇAMENTO:

Em 2019 a Diretoria de Orçamento na elaboração da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, 

ambas para o exercício de 2020, adequou-se aos estudos e 

aos propósitos previstos na elaboração do Plano Plurianual 

(PPA 2020-2023) visando adequação da nova sistemática 

ali contemplada. Foram feitas melhorias no SIAFE-PI, mó-

dulos LDO e LOA, visando cumprir as metas propostas pelo 

PPA 2020-2023. Servidores dessa diretoria participaram 

também de reuniões do Grupo de Gestores das Finanças 

Estaduais/GEFIN, cujo tema foram as transferências volun-

tárias da União para os Estados e reuniões do COGEF/BID 

visando a implantação do Marco Orçamentário no Estado 

do Piauí. Durante o exercício de 2019, como convidados, a 

diretoria de orçamento contribuiu nos estudos para as de-

liberações de assuntos propostos na Comissão de Gestão 

Financeira e Gestão por Resultados/CGFR.

3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO:
A Secretaria de Estado do Planejamento vem consoli-

dando ao longo dos anos um papel de destaque na cap-

tação de recursos que viabilizam importantes investimen-

tos através de operações de crédito junto a instituições 

financeiras nacionais e internacionais. No ano de 2019, fo-

ram liberados mais de R$ 439 milhões em desembolsos, 

dos quais se destacam as liberações ocorridas no âmbito 

de operações com a Caixa Econômica Federal e BNDES, 

que juntos somaram R$ 348 milhões e com o Banco Mun-

dial, que totalizou R$ 91 milhões. Analisando-se o período 

entre 2016-2019, os recursos liberados totalizaram mais 

de R$ 2,1 bilhões. 

Estes recursos financiam importantes obras e serviços 

em benefício da população piauiense, contribuindo para 

a geração de empregos, melhorando a renda das pessoas 

e dinamizando a economia do Estado. Destacam-se obras 

de infraestrutura em todo o Estado, como rodovias e me-

lhoramento na mobilidade urbana em diversos municí-

pios, bem como o desenvolvimento de políticas alinhadas 

com um modelo de desenvolvimento inclusivo, nas áreas 

de educação, saúde, meio ambiente, regularização fun-

diária, geração de emprego e renda no meio rural e mo-

dernização da gestão pública através do fortalecimento 

institucional dos órgãos com aquisição de equipamentos, 

realização de treinamentos  e contratação de consultorias 

especializadas com recursos do Banco Mundial.
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4 SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SO-

CIAIS DO PIAUÍ (CEPRO)

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

(CEPRO) assume as atribuições da extinta Fundação CE-

PRO integrando o sistema de planejamento – Secretaria 

Estadual do Planejamento (SEPLAN) - estruturada para 

contribuir com o desenvolvimento econômico e social do 

Estado do Piauí, por meio da produção e disseminação de 

dados, estudos e pesquisas de interesse da administração 

pública e da sociedade. 

No que se refere à articulação com as instituições de 

pesquisas econômicas e sociais foram encaminhados para 

atualização os termos de cooperação e outros protocolos 

necessários para manutenção das parcerias com a CEPRO/

SEPLAN. Manutenção da filiação com a Associação Nacio-

nal das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatísti-

ca (ANIPES). Cooperações com o Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística (IBGE), com a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e com Instituições de 

Ensino Superior (IES), além da parceria com a Academia 

Piauiense de Letras (APL).

A cooperação com a FAPEPI ocorre com a execução 

dos editais de bolsas de apoio técnico à pesquisa com a 

participação de bolsistas no desenvolvimento das ativida-

des relativas ao Programa de Produção de Informações, 

Pesquisas e Estudos para o Desenvolvimento Sustentável 

com Inclusão Social no Piauí. Ao todo são 11 bolsistas entre 

apoio técnico, pesquisadores e analistas, contribuindo na 

elaboração de estudos e pesquisas. 

Em elaboração, temos o termo de parceria com a APL 

para viabilizar as publicações e fortalecer a constituição 

da Biblioteca Professor Raimundo Santana. Ao todo serão 

organizados e publicados cem livros divididos em seções 

como obra completa do Professor Santana, ensaios pionei-

ros, estudos contemporâneos e teses e dissertações.

Além disso, os estudos sistemáticos como a Conjuntura 

Econômica e Social apresentam os principais setores da 

economia do Estado do Piauí, destacando-se os seguintes 

segmentos: Agricultura / Comércio (varejista, SPC), Comér-

cio Exterior / Emprego Formal / Finanças Públicas (ICMS, 

IPVA, FPE) / IPC / Previdência Social / Serviços (abasteci-

mento d’água, energia elétrica, esgotamento sanitário e 

matrícula veicular) / Transporte Aéreo.

O estudo do PIB do Estado e o PIB dos municípios in-

dicam as características econômicas do Estado sobre pro-

dução e consumo de matérias-primas, contribuindo para 

o monitoramento do desempenho da produção de bens 

e serviços, composição setorial, dinâmica de crescimento 

da economia e impactos socioeconômicos, sendo um im-

portante instrumento para o processo de planejamento na 

gestão das políticas públicas. 

Sobre a Cadeia Produtiva do Turismo, engloba-se 

dois estudos: o primeiro sobre o perfil do Turista de Te-

resina numa análise comparativa entre 2014 e 2018, este 

trabalho produz indicadores sobre o Perfil e o olhar crí-

tico do turista que visita os atrativos turísticos de Tere-

sina. O relatório dessa pesquisa oferece tanto subsídios 

fundamentais para a programação e direcionamento de 

investimentos públicos, no fortalecimento da estrutura 

existente, quanto à ampliação de novas possibilidades de 

atração de futuros visitantes.
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  O segundo estudo sobre os impactos econômicos do 

Festival de Inverno de Pedro II, apresenta o conhecimento 

da oferta e da demanda durante os eventos turísticos, favo-

rece análises e possibilita a elaboração de políticas públi-

cas mais eficazes e eficientes para o setor. O estudo aponta 

os impactos e as possibilidades de investimentos na me-

lhoria da oferta turística, indicando de forma qualitativa os 

serviços e equipamentos turísticos.

Nesse sentido, a criação do observatório para análise e 

publicação anual dos indicadores de desenvolvimento hu-

mano dos municípios com menores índices do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal tem como objetivo 

analisar as dimensões do IDHM dos municípios piauienses 

de menor índice, e consequentemente apresentar propos-

tas de políticas públicas capazes de melhorar a qualidade 

de vida das pessoas e ajudar a elevar os indicadores para 

o alto desenvolvimento no Estado até o ano de 2022. Será 

realizada coleta de dados nas dimensões constitutivas do 

IDHM e apresentando análises referentes à renda, longevi-

dade e educação da população dos municípios. Com este 

intuito será instituído um grupo de trabalho (GT), denomi-

nado de Observatório IDHM-PI, composto por membros 

de setores da administração pública estadual e professo-

res-pesquisadores, para dar cabo à execução deste projeto 

e produzir os relatórios. 

Diante disso, o sistema de informatização de dados, o 

DATACEPRO, visa disponibilizar informações estatísticas 

do Estado, objetivando divulgar para a sociedade números 

relacionados aos aspectos socioeconômicos, demográfi-

cos, culturais, dentre outros. 

Outra atuação importante foi a estruturação da gerência 

com o intuito de manter o cadastro de registros sistemáti-

cos da malha cartográfica municipal e estadual em articula-

ção com o IBGE, buscando realizar a atualização da malha 

cartográfica e mirando a compatibilização das informações 

geográficas, econômicas e sociais do Estado em consonân-

cia com os trabalhos da Comissão de Estudos Territoriais 

(CETE) da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Além 

disso, a gerência busca desenvolver expertise para geração 

de mapas e cartas cartográficas ilustrativas e georeferencia-

das das informações estatísticas produzidas inerentes aos 

estudos e pesquisas econômicos e sociais do estado.

Em relação às publicações da Carta CEPRO 29.2, edição 

especial sobre os Planos Plurianuais, o mesmo apresenta 

de forma objetiva a evolução dos Planos Plurianuais dos 

quadriênios 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; 2004-2007; 

2008-2011; 2012-2015; 2016-2019 avançando e qualificando 

o processo de planejamento no Piauí.

Foram publicados os livros: “Piauí: trajetória e transição 

econômica”, que apresenta a situação atual e a evolução re-

cente do desenvolvimento econômico vividos pelo Piauí en-

tre 2002 e 2016, identificando seus pontos inovadores e suas 

fragilidades, de modo a delinear perspectivas de sua conti-

nuidade; e “Integração Nacional da Economia Brasileira e 

Transamazônica: Desenvolvimento Urbano e Rural”, segundo 

volume da coleção Biblioteca Professor Raimundo Santana, 

que reúne os primeiros escritos do autor produzidos na Uni-

versidade de Brasília (UnB), no início da década de 1970.

Foram disponibilizadas as publicações das Séries de Estu-

dos Econômicos e Inclusão Social como os boletins da conjun-

tura e relatórios do PIB do Estado e dos municípios piauienses. 

Outras publicações também foram disponibilizadas, 

como o “Diagnóstico dos Conselhos Estaduais de Políticas 

Públicas, Participação de Conselheiros dos Movimentos 

Sociais e Conselhos Territoriais do Estado do Piauí”, que 

resulta de uma análise normativa sobre a constituição ins-

titucional, funcionamento e aspectos da participação dos 

movimentos sociais nesses espaços democráticos.  

O “Piauí em Números 2018” é um documento informa-

tivo sobre os aspectos geográficos, demográficos, socioeco-

nômicos, culturais, políticos e finanças públicas, agrupados 

por macrorregiões, territórios e aglomerados, disponibi-

lizados por meio de tabelas e quadros. O trabalho apre-

senta, na elaboração desta edição, uma série do período 

compreendido entre os anos de 2000 a 2017, com dados 

do Piauí, Nordeste e Brasil.
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Mais eficiência: economia 
de 18% nos gastos com 
combustíveis

As ações desenvolvidas visaram a realização atividades 

que contribuem  para o alcance das metas planejadas pela 

SEADPREV. Entre elas: PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDA-

DE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MODERNIZAÇÃO DA 

GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, GES-

TÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE GASTOS LICITAÇÕES 

E CONTRATOS, MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDA-

DÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO AD-

MINISTRATIVO, CONCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGIO, GESTÃO 

DO FUNDO ROTATIVO DE MATERIAL E CONSERVAÇÃO DE 

PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PIAUÍ, CAPACITAÇÃO E VA-

LORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.

As principais ações realizadas pela SEADPREV, no de-

correr do ano de 2019, foram:

• Planejamento para melhoria na gestão de processos, 

com o objetivo de garantir mais agilidade na execução das 

tarefas. Para a desburocratização de processos, SeadPrev, 

realizou uma revisão dos fluxos de processos e rotinas de 

trabalho, a fim de garantir mais agilidade na execução das 

tarefas. Um dos exemplos é o Sistema de Administração 

e Gestão de Pessoas (Siape), que está em fase de implan-

tação. Até agosto de 2020, a unificação dos diversos con-

troles de gestão de pessoas com a folha de pagamento 

dos servidores ativos e inativos deverá ser alcançada com a 

conclusão do Siape. 

Um novo fluxograma da SeadPrev foi elaborado de-
finindo as atribuições de cada uma das 12 diretorias que 
compõem as três principais ramificações do órgão: Supe-
rintendência de Gestão Administrativa e Controle de Gas-
tos, Superintendência de Gestão de Pessoas e, por último, 
a Superintendência de Licitações e Contratos, que está 
sendo reestruturada, a fim de atender à crescente deman-
da, uma vez que a SEADPREV funciona como uma Central 
de Licitações do Estado. Para tanto, a realização de cur-
sos específicos para determinados grupos de servidores, a 
fim de aprimorar procedimentos estratégicos da SeadPrev, 
além da adoção de rotinas que permitam a redução de 
despesas, é parte fundamental de todo processo.

• A SEADPREV/PI recebeu o prêmio “Eficiência do Con-

trole Interno”, concedido pelo Governo do Estado por meio 

da Controladoria Geral do Estado (CGE). A premiação é um 

reconhecimento às boas práticas de gestão que resultam 

na eficiência dos procedimentos de controle interno. 

• Foram criados projetos para reformas  com o intuito 

de promover acessibilidade e iluminação nos prédios do 

Centro Administrativo. Obedecendo a Lei do Fundo Rotati-

vo de Material, parte do valor arrecadado no leilão será  uti-

lizada em reformas  e  melhorias do sistema de iluminação 

da Lagoa do Centro Administrativo, que servem como local 

de lazer para a população da região sul da capital.
• Piauí e Maranhão compartilham sistema de licitações 

e compras governamentais. Através de um Termo de Coo-
peração visando a cessão, por parte do Maranhão, do Siste-
ma de Licitações e Compras Governamentais (SIGA) para o 
estado do Piauí. O compartilhamento da ferramenta, que 
irá otimizar a economia de gastos públicos, é o primeiro 
passo da integração administrativa de toda a Região Nor-
deste, firmada por meio de um consórcio entre os governa-
dores, durante a edição de um fórum realizado na capital 
maranhense. O mecanismo administrativo firmado entre 
os estados vai propiciar compras e contratações conjuntas, 
o que de acordo com os governadores deverá gerar dimi-
nuição de custos. 
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• A SEADPREV realizou durante o ano de 2019 leilões de 

veículos automotores e bens móveis inservíveis. De acordo 

com a Diretoria de Gestão Patrimonial da SEADPREV, no 

último leilão, realizado em março/2019, o governo arreca-

dou R$ 476.258,00. No leilão realizado em setembro/2019, 

97 lotes ficaram disponíveis para arremate, sendo 92 lotes 

constituídos por motocicletas, automóveis e veículos leves 

e 05 lotes contendo eletrônicos, materiais de informática e 

móveis inservíveis.  Os valores angariados em leilões dessa 

natureza são depositados no Fundo Rotativo de Material 

e Conservação do Patrimônio, utilizado para a compra de 

bens e reforma de imóveis do Estado.

• A SEADPREV, como órgão Central, através da Diretoria 

de Relacionamento e Avaliação da Execução do Gastos - 

DGGP, tem a atribuição de promover ações para a elevação 

do nível de eficiência referente a suprimento, logística e 

manutenção da estrutura administrativa visando assegurar 

a melhor utilização dos recursos públicos.

A DGGP tem como foco principal os trabalhos de mo-

nitoramento relativos ao monitoramento da concessão de 

diárias e passagens aéreas, abastecimento de combustível 

e manutenção da frota de veículos e maquinários do Go-

verno do Estado do Piauí.

O Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP/PI 

- é um sistema eletrônico de tramitação de diárias e passa-

gens aéreas, vinculando à observância da legislação corres-

pondente que permite a emissão de arquivos de informa-

ções referentes ao controle de diárias e passagens aéreas, 

que podem ser utilizados no Portal da Transparência do 

Governo do Estado do Piauí e na tomada de decisões acer-

ca da melhor forma de gerir essas despesas, além de pos-

sui integração com os sistemas de Folha de Pagamento, 

Sistema do Ponto Eletrônico, Portal da Transparência.

No ano de 2019, a SEADPREV assinou Termo de Cessão 

de uso do SCDP/FEDERAL com o Ministério de Planeja-

mento, o qual disponibilizará os fontes para adequação 

e posterior implantação do sistema, tendo em vista que 

este é mais dinâmico e robusto, atuando de forma mais 

completa além de interagir de forma mais eficiente com 

outros sistemas, permitindo evitar redundâncias e incon-

sistências de dados.

O Governo do Estado do Piauí possui frota composta 

por 4.014 automóveis, maquinários e equipamentos que 

necessitam de abastecimento de combustíveis e deriva-

dos, de forma contínua e ininterrupta, considerando a ne-

cessidade de utilização destes nas atividades administrati-

vas e finalísticas dos órgãos/entidades.

A implantação e o acompanhamento de rotinas e de 

parametrizações, (IN nº 001/2016 SEADPREV/CGE) da frota 

dos órgãos e entidades acontece por meio da utilização 

de Sistemas de Gerenciamento informatizados fornecidos 

por empresas contratadas para prestação dos serviços de 

abastecimento de combustível e manutenção preventiva 

e corretiva de veículos. Dentre as medidas os principais re-

sultados obtidos por meio das rotinas de trabalho, pode-

mos destacar:

• Redução de despesas com a frota veicular, através de 

controles mais dinâmicos e eficazes; 

• Redução de fraudes no abastecimento, com a adoção 

de etiquetas autodestrutivas; 

• Redução de despesas administrativas relativas à frota 

(coleta de dados, digitação, emissão de faturas, controles, 

espaço físico, pessoal);

• Flexibilização do sistema de abastecimento, por aces-

so facilitado a uma rede de serviços com qualidade e pre-

ços adequados;

• Agilidade nos procedimentos; 

• Evolução dos controles, veracidade nas informações e re-

dução do tempo de compilação e análise de dados da frota;

• Obtenção de informações sobre o abastecimento, em 

tempo hábil para tomada de decisões corretivas e preventivas;

• Redução de gastos inadequados através da utilização 

de relatórios de exceção; 

• Eliminação de adiantamentos para o pagamento de 

combustíveis.

Ainda em relação a despesa com consumo de combus-

tível, demonstrando um comparativo de consumo entre o 

exercício de 2018 e 2019, considerando o mesmo período 

de janeiro a outubro, por meio dessas rotinas de traba-

lhos já citadas, a SEADPREV obteve uma economia de R$ 

6.391.603,18, o qual 18,95% de economia no exercício de 

2019 em relação a 2018, conforme demonstrado na tabela 

ao lado:
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COMPETÊNCIA 2018 2019 ECONOMIA % ECONOMIA

JANEIRO  R$    3.211.349,92  R$    2.252.347,74  R$        959.002,18 29,86%

FEVEREIRO  R$    2.820.920,28  R$    1.932.665,11  R$        888.255,17 31,49%

MARÇO  R$    3.334.471,57  R$    2.822.988,92  R$        511.482,65 15,34%

ABRIL  R$    3.673.746,26  R$    2.722.489,55  R$        951.256,71 25,89%

MAIO  R$    3.657.665,40  R$    2.785.785,69  R$        871.879,71 23,84%

JUNHO  R$    3.716.042,57  R$    2.761.150,97  R$        954.891,60 25,70%

JULHO  R$    3.591.974,40  R$    3.194.536,56  R$        397.437,84 11,06%

AGOSTO  R$    3.064.839,75  R$    3.049.755,05  R$          15.084,70 0,49%

SETEMBRO  R$    3.493.950,50  R$    2.824.813,88  R$        669.136,62 19,15%

OUTUBRO  R$    3.170.317,38  R$    2.997.141,38  R$        173.176,00 5,46%

TOTAL  R$  33.735.278,03  R$  27.343.674,85  R$     6.391.603,18 18,95%

• No que se refere a ações de formação e valorização 

dos servidores públicos, a Escola de Governo do Estado do 

Piauí - EGEPI, em 2019:

Formação: capacitou 826 servidores em diversas áreas;

Valorização/Motivação:  valorizou/motivou 12.975 servi-

dores, através da Ginástica Laboral, Programa de Prepara-

ção para o Amanhã – PPA, Semana do Servidor, Espaço de 

Lazer do IAPEP, totalizando 13.801 servidores formados e 

• A Secretaria de Administração e Previdência (Sea-

dPrev), por meio da Escola de Governo (Egepi), ofertou di-

versos cursos de capacitação gratuitamente aos servidores 

públicos estaduais em 2019. 

• A 14º Semana do Servidor (a) Estadual, contou com a 

participação de servidores em diversas atrações, entre elas 

um almoço no clube da Associação de Docentes da Univer-

sidade Federal do Piauí (Adufpi). A confraternização foi orga-

nizada pela Secretaria de Administração e Previdência (Sea-

dPrev), por meio da Escola de Governo (Egepi).  A Semana do 

Servidor foi planejada com o objetivo de reconhecer o traba-

lho dos servidores públicos estaduais, com o slogan ‘Servir é 

entrelaçar vidas’. Os funcionários públicos são o meio funda-

mental de prestação de serviços à sociedade e foi pensando 

neles que a Escola de Governo preparou a programação. 

A solenidade também foi marcada pelo lançamento do 

“Prêmio Boas Práticas de Gestão”, um reconhecimento aos 

órgãos que se destacam por fomentar práticas inovadoras 

de gestão que promovam a melhoria no serviço público e 

possam ser reproduzidas em outras pastas. É um incentivo 

às equipes que se destacam no desenvolvimento de uma 

gestão organizacional moderna e participativa, que gere 

benefícios para o Estado e para a sociedade.

• O Piauí foi um dos quatro estados convidados a apre-

sentar resultados de experiências positivas no I Encontro 

de Escolas de Governo do Nordeste. O evento aconteceu 

em Recife, com a presença de representantes de toda a 

região. A Escola de Governo do Piauí (Egepi), destacou 

as ações do Programa Bem-Estar do Servidor, que tra-

balha pela motivação e qualidade de vida dos servido-

res piauienses. Organizado pelo Centro de Formação dos 

Servidores do Estado de Pernambuco (Cefospe), o encon-

tro serviu para o compartilhamento de ações e debates a 

respeito de práticas inovadoras. A ocasião também abriu 

oportunidade para a discussão de temas como os desa-

fios da educação corporativa inserida na gestão estratégi-

ca de pessoas e a interiorização do conhecimento através 

do ensino à distância.
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• SEADPREV entrega CIAC em Santa Filomena. O CIAC 

reuni os serviços da Secretaria de Segurança Pública,Tribu-

nal de Justiça, Sebrae e serviços do município, por meio das 

secretarias de Saúde e Assistência Social e Junta Militar. 

Em breve o espaço contará ainda com os serviços do De-

tran, Sistema Nacional de Emprego (Sine), Agência de De-

senvolvimento Agropecuário (Adapi) e outros. Como ação 

de implantação e pré-inauguração do CIAC, a SEAPREV, 

em parceria com a Secretaria de Segurança e a Prefeitura 

de Santa Filomena, realizou atendimento especial nos dias 

24 e 25 de agosto. Na oportunidade, cerca de 500 pessoas 

tiveram acesso aos serviços oferecidos pelos órgãos.

• Ciaspi realiza atendimentos gratuitos a servidores es-

taduais, aos servidores do Centro Administrativo. No to-

tal, foram realizados 821 atendimentos gratuitos. Serviços 

como: aferição da pressão arterial; teste de glicemia capi-

lar; avaliação do pé diabético; auriculoterapia; meatosco-

pia; avaliação vocal; teste rápido de hepatites B e C, sífilis 

e HIV/AIDS; avaliação nutricional; pilates laboral e orienta-

ções sobre primeiros socorros foram os serviços oferecidos 

pelo Centro Integrado de Atenção ao Servidor Público do 

Estado do Piauí (Ciaspi).

 ATIVIDADES ATENDIMENTOS

Glicemia capilar 214

Aferição de pressão arterial 209

Meatoscopia 80

Auriculoterapia 70

Avaliação do pé diabético 14

Avaliação Nutricional 61

Testagem rápida( HEP B e C, Sifilis e HIV) 64

Pilates Laboral 45

Avaliação vocal 44

Instrução de primeiros socorros 20

TOTAL 821

• Ciaspi promove Dia de Saúde para servidores. A equi-

pe multidisciplinar do Centro Integrado de Atenção ao 

Servidor (Ciaspi), da Secretaria Estadual de Administração 

e Previdência (SeadPrev), oferecerá serviços gratuitos de 

saúde aos servidores. A iniciativa marca a passagem pelo 

Dia Nacional da Saúde, “Cuidar do servidor é uma das nos-

sas prioridades. 

Afinal, o servidor é o próprio Estado, porque é ele que 

está na ponta, em contato direto com o cidadão, aten-

dendo, resolvendo as mais diversas demandas”. Dentre os 

serviços a serem realizados estão: Verificação da Pressão 

Arterial; Teste de Glicemia; Exame do Pé Diabético; Auri-

culoterapia; Meatoscopia; Avaliação Vocal; Teste rápido de 

Hepatite A, Hepatite B, Sífilis e HIV; Avaliação Nutricional; 

Pilates Laboral.

• SEADPREV avalia prestação de serviços nos Espaços 

da Cidadania. Equipe da SEADPREV visitou os Espaços da 

Cidadania da capital e do interior, a fim de avaliar a presta-

ção de serviços à população.

• A Gerência de Atendimento ao Cidadão da SEADPREV 

realizou visita técnica nos Espaços da Cidadania de Parna-

íba, Espaço da Cidadania de Campo Maior; além de Ilha 

Grande e Pedro II, onde o Estado planeja a instalação de 

novos Espaços.

• Ao todo, o Estado dispõe de oito Espaços da Cida-

dania, dois Centros Integrados de Atendimento ao Cida-

dão e 17 Salas da Cidadania. Essas unidades concentram 

diferentes órgãos, com o objetivo de oferecer ao cidadão 

diversos serviços, em um único local, de forma integrada, 

rápida e eficiente. Os principais parceiros presentes nos Es-

paços da Cidadania são o Detran, correspondentes bancá-

rios, Defensoria Pública, Agespisa, Receita Federal, Tribunal 

Regional Eleitoral, Eletrobras, Junta Comercial, Programa 

de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e Sistema 

Nacional de Emprego (Sine). Dentre os serviços mais pro-

curados estão a emissão de documentos e a negociação 

de débitos. Além dos atendimentos diários, também são 

realizados mutirões, como o que aconteceu no Espaço 

da Cidadania de Oeiras, no mês de junho deste ano, para 

emissão de identidades. Na ocasião, mais de 800 pessoas 

foram atendidas em um único dia.
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• Piauí implementa Previdência Complementar para 

servidores. O Governo do Piauí comemora a adesão de to-

dos os poderes e órgãos independentes estaduais à Previ-

dência Complementar dos servidores do Estado, que será 

administrada pela Fundação PrevNordeste. Com isso, o ser-

vidor terá a tranquilidade de saber que sua aposentadoria 

está garantida por um regime de previdência que vai fun-

cionar e que corrige as distorções do atual sistema previ-

denciário. Ao ingressar no serviço público estadual, o novo 

servidor estará automaticamente vinculado à PrevNordes-

te, podendo solicitar seu desligamento da fundação no 

prazo de 90 dias. Para ter uma previdência complementar, 

além da contribuição sobre o valor correspondente ao teto, 

o servidor contribuirá com no mínimo 8,5% sobre o que 

ultrapassar esse valor, com a vantagem de que o Estado 

também depositará 8,5% sobre a mesma base de cálculo. 

Os valores depositados pelo servidor e a respectiva 

contrapartida do Estado ficarão em conta específica e 

nominal de cada servidor. Esses valores serão investidos 

no mercado financeiro, observando as normas do Conse-

lho Monetário Nacional para fundos de previdência. Ao 

se aposentar, o servidor vai receber pelo Regime de Pre-

vidência dos Servidores Públicos até o teto do regime ge-

ral mensalmente, acrescidos dos rendimentos apurados. 

Quem já é servidor e quiser migrar para o novo sistema de 

previdência terá uma vantagem a mais, que é o Benefício 

Especial, calculado de acordo com a idade, com o tem-

po de contribuição e outros fatores. Trata-se de um regi-

me de capitalização em que há participação do servidor, 

mas também do poder público, diferente das carteiras de 

previdência privada. O sistema também difere da propos-

ta apresentada pelo governo federal para a Reforma da 

Previdência, que tinha como objetivo a capitalização sem 

qualquer participação estatal.

• A Secretaria de Administração e Previdência (Sea-

dPrev) reuniu servidores da Agência de Tecnologia da In-

formação (ATI), Corpo de Bombeiros, Metrô, Secretaria Es-

tadual de Segurança, Procuradoria Geral do Estado (PGE) e 

Controladoria Geral do Estado (CGE) para um treinamento 

sobre o Sistema Integrado de Administração de Pessoas 

(Siape). Esses seis órgãos fazem parte da primeira fase de 

implantação do sistema, que tem por objetivo avaliar as 

funcionalidades da plataforma. 

A previsão é de que até agosto de 2020 todos os 57 ór-

gãos do Executivo passem a utilizar 100% do novo software 

de administração de pessoal. A plataforma foi desenvolvi-

da pela Agência de Tecnologia da Informação (ATI) e pela 

Controladoria Geral do Estado (CGE) em parceria com a 

empresa Vobys, responsável pela criação do software.

• O projeto  de implantação do Sistema SEI (Sistema 

Eletrônico de Informação), inicialmente, em alguns órgãos 

da capital, como: SEFAZ, SEADPREV e ATI, com equipes de 

trabalho estruturadas, com o objetivo de agregar e intensi-

ficar o processo de tecnologia, para melhor servir ao cida-

dão em todo o Estado do Piauí. O SEI garantirá agilidade e 

um custo baixo, proporcionando um atendimento de qua-

lidade e gerando economia para o estado. Cabe observar 

que o referido sistema será ampliado para todos os órgãos 

do estado.

Diretores, superintendentes e demais servidores da 

Secretaria de Administração e Previdência (SeadPrev) re-

ceberam treinamento e apresentação sobre o Sistema 

Eletrônico de Informação (SEI). Inicialmente, a SeadPrev 

inicia uso de Sistema Eletrônico para justificativa de fal-

tas. Atualmente uma portaria em vigor torna obrigatória 

a participação dos servidores da SeadPrev efetivos, comis-

sionados, estagiários e terceirizados que exercem função 

administrativa em curso virtual do Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI).
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O SEI será implantado inicialmente em cinco órgãos. 

Secretaria da Administração e Previdência (Seadprev), 

Agência de Tecnologia da Informação (ATI), Controlado-

ria-Geral do Estado (CGE), Procuradoria Geral do Estado 

(PGE) e Secretaria da Fazenda (Sefaz). Após esse processo 

inicial, o sistema se estenderá a todos os órgãos do Poder 

Executivo. 

O sistema de gestão de processos e documentos ele-

trônicos foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região (TRF4) e já foi implantado nos estados de Alago-

as, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ron-

dônia e no Distrito Federal. 

• Já se encontra em pleno funcionamento o aplicativo 

criado em 2019 pela Agencia de Tecnologia-ATI, para dis-

positivos moveis o aplicativo “Servidor Presente”, objetivan-

do visualização dos status do ponto eletrônico em várias 

cidades do estado e como implementação futura o acesso 

ao contracheque por meio eletrônico, e outras funcionali-

dades como: ocorrências, justificativa da frequência, reali-

zação do registro de batida móvel, mensagens informati-

vas, comemorativas e alertas sobre uma  eventual  batida 

não registrada pelo servidor no ato da entrada ou saída  de 

acesso ao órgão de trabalho.

PROBLEMA MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS DESAFIOS A SUPERAR

Melhorar o atendimento ao cidadão 

na oferta de serviços públicos.

Implantação de Espaços e Salas da 
Cidadania, CIACs e CIASPI na capital e 

interior do Estado.

 
Manter e expandir a oferta de 

serviços públicos por meio da criação 
no novos espaços e centros. 

Promover a acessibilidade da 

pessoa com deficiência aos órgãos 

públicos do Governo do Estado. 

Destinação de recursos para reformas 
para promoção da acessibilidade.

Executar os projetos de melhoria de 
acesso aos espaços e órgãos do 

Centro Administrativo.

Modernizar a gestão pública. Utilização de sistemas e 
desburocratização de processos.

 
Prosseguir com a implantação e 

utilização de sistemas. 

AVANÇOS IDENTIFICADOS NO PERÍODO 2016-2019

A SEADPREV, por meio da execução de sua proposta 

do PPA 2016/2019,  expõe a seguir, algumas situações-pro-

blema que surgiram no cenário de início do ciclo de elabo-

ração do planejamento; e destaca algumas ações concre-

tizadas e desafios ainda a serem superados, no intuito de 

contribuir para o desenvolvimento do Estado, com o desa-

fio de desenvolver mecanismos para dar continuidade as 

politicas públicas do Governo.



71

CGE assume 
competências de 
Corregedoria e Ouvidoria 

A reforma administrativa do Governo do Piauí trouxe 

mudanças para a Controladoria-Geral do Estado (CGE) no 

ano de 2019. O órgão passou a acumular as atribuições de 

Controladoria, Ouvidoria e Corregedoria. A reestruturação 

da CGE está incluída na Lei Complementar Nº 241 de 2019, 

publicada no Diário Oficial do Estado do dia 22 de abril 

deste ano. 

Dessa forma, o sistema de controle interno do Poder 

Executivo passa a compreender quatro macro funções do 

controle interno (auditoria, controladoria, ouvidoria e cor-

regedoria), a exemplo de outros estados brasileiros, uma 

medida que fortalece a atividade do controle no Piauí e 

garante resultados mais eficientes para a gestão estadual. 

A CGE evoluiu para se tornar um órgão de caráter pre-

ventivo e consultivo. Nesse sentido, estabeleceu seu pla-

nejamento estratégico de atuação para o próximo triênio 

(2019-2022), visando à excelência na consultoria em ges-

tão pública, bem como a atuação no controle preventivo e 

concomitante de riscos, com foco nos resultados, de modo 

a contribuir para a melhoria dos serviços públicos.

Economia de R$ 100 milhões

O viés de trabalho preventivo tem guiado a atuação da 

CGE nos últimos anos. Nas principais áreas de atuação, o 

trabalho dos auditores governamentais tem se concentra-

do em analisar previamente as despesas emitindo parece-

res quanto a contratos e outros procedimentos feitos pelas 

unidades administrativas do Governo estadual. O que tem 

possibilitado economias significativas para o Estado. Entre 

janeiro e setembro deste ano, a CGE analisou cerca de R$ 

600 milhões em recursos, gerando uma economia de mais 

de R$ 100 milhões aos cofres do Estado. 

Processos relacionados a obras, licitações e contratos 

de bens e serviços já contavam com o trabalho criterio-

so de análise prévia. Em 2019, a CGE reforçou o trabalho 

preventivo em transferências voluntárias para prefeituras e 

entidades. Ao observar o grande volume de Tomadas de 

Contas Especial e pouca efetividade na recuperação do 

dano ao erário, a CGE passou a atuar antes da assinatura 

das transferências voluntárias, contribuindo com os gesto-

res estaduais na avaliação dos riscos e orientação quanto a 

formalização dos acordos. O objetivo é minimizar os pre-

juízos pela não execução ou má prestação dos serviços e 

garantir a efetividade dos convênios e parcerias.

O grande volume de processos de despesas a serem 

analisadas pela CGE, bem como o alto valor de recursos 

envolvidos, exige bastante cuidado para que o dinheiro 

público seja aplicado atendendo às necessidades reais do 

Estado e para que os preços praticados sejam compatíveis 

com os valores do mercado. Para permitir uma maior se-

gurança nas análises das despesas, a CGE criou em 2017 o 

Sistema Integrado de Controle Interno (SINCIN), um siste-

ma eletrônico que define um checklist com o passo a pas-

so para avaliar se a despesa segue os critérios exigidos em 

lei. Um processo que demoraria mais de um dia para ser 

analisado, com esse sistema leva, em média, 20 minutos. 

Além de ter gerado uma aceleração nas análises de 

processos, aumentou o controle e trouxe maior eficiência 

e transparência. Por meio do sistema, já foram emitidos 

mais de 31 mil pareceres de conformidade de processos, 

entre janeiro e dezembro de 2019, cujo volume ultrapassa 

os R$ 3 bilhões de recursos analisados.

O SINCIN é uma ferramenta utilizada pelos Núcleos de 

Controle Interno dos órgãos e entidades estaduais e passou 

a ser utilizado em 2019 pelos setores responsáveis por presta-

ções de contas de convênios e parcerias e fiscais de contratos. 
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Os servidores estaduais passaram a gerar, por meio do 

SINCIN, os relatórios de prestação de contas de convênios e 

parcerias firmadas pelo Poder Executivo Estadual com pre-

feituras municipais e Organizações da Sociedade Civil (OSCs). 

Tal medida padronizou as análises das prestações de contas, 

facilitando e agilizando as elaborações dos relatórios. 

Por sua vez, os fiscais de contratos também passaram 

a utilizar o SINCIN para fazer as análises de processos de 

pagamentos, emitindo, ao final, o Relatório de Fiscalização. 

Isso permitiu uma padronização e melhoria da qualidade 

dos relatórios de fiscalização, além de dar celeridade ao 

processo de fiscalização.

CGE realiza 1º Prêmio Eficiência do Controle Interno

Em 2019, foi realizada a primeira edição do Prêmio 

Eficiência do Controle Interno, idealizado pela CGE para 

agraciar os dez órgãos que obtiveram melhor índice de efi-

ciência. As placas de homenagem foram entregues pelo 

Governador Wellington Dias e pelo Controlador-Geral do 

Estado, Márcio Souza, durante o 3º Fórum Piauiense de 

Controle Interno.

O Prêmio Eficiência do Controle Interno foi criado por 

meio da Portaria Nº 40, de 19 de agosto de 2019, que insti-

tuiu a Política Anual de Avaliação do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo estadual com o propósito de 

avaliar de forma objetiva e independente o desempenho 

dos Núcleos de Controle Interno dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo do Estado do Piauí, quanto ao funcio-

namento integrado e adequação dos procedimentos de 

controle interno por eles realizados.

Os ganhadores do prêmio eficiência do controle in-

terno segundo avaliação da CGE: Secretaria de Estado do 

Planejamento; Secretaria de Estado da Fazenda; Secretaria 

de Segurança Pública e Delegacia-Geral; Junta Comercial 

do Estado; Instituto de Metrologia do Piauí; Secretaria de 

Estado da Administração e Previdência; Fundação Rádio e 

Televisão Educativa do Piauí; Corpo de Bombeiros do Esta-

do; Fundação de Esportes do Piauí – Fundespi e Departa-

mento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Corregedoria

A Corregedoria-Geral do Estado passou a atuar com 

maior complexidade nas tarefas de determinar ou realizar 

correições, instaurar processos e procedimentos; instaurar, 

conduzir processos administrativos disciplinares; realizar e 

supervisionar sindicâncias e demais procedimentos corre-

cionais no âmbito do executivo estadual. Somente em 2019, 

mais de 200 pareceres foram emitidos, no tocante a denún-

cias de irregularidades de servidores e empregados públicos.

O foco preventivo também permeia a atuação da Cor-

regedoria. Nesse sentido, foram realizadas duas capacita-

ções de servidores dos maiores Núcleos de Correição dos 

órgãos, além de produzir manuais padronizados com ins-

trução para os servidores quanto aos procedimentos a se-

rem adotados na apuração das irregularidades. 

Ouvidoria

Com a absorção das competências da Ouvidoria-Geral do 

Estado, a CGE fortaleceu o papel de aproximar sociedade 

e governo, através da coleta e tratamento de sugestões, de-

núncias, reclamações, solicitações e elogios, promovendo a 

defesa dos direitos e interesses da população.  Em 2019, o 

Governo passou a contar com 21 Ouvidorias Setoriais para for-

talecer esse importante canal de comunicação.

Visando facilitar o acesso do cidadão aos canais de co-

municação do Estado, a Ouvidoria-Geral juntamente com 

a Gerência de Tecnologia da CGE e a Agência Estadual de 

Tecnologia e Informação – ATI vêm trabalhando em conjunto 

para unificação dos dois sistemas utilizados pela  Ouvidoria, 

o e- OUV e o e-SIC. O novo sistema, que deve ser chamado 

de Fala PI vai integrar em um único sistema, a plataforma 

de solicitação de informações (e-SIC) ao canal voltado para 

manifestações como denúncias, elogios, sugestões e críticas. 
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Tal integração vista facilitar o acesso do cidadão aos 

meios de comunicação com o Governo, tornando mais sim-

ples e ágil, permitindo ainda à Ouvidoria-Geral, a análise dos 

dados de modo a direcionar da melhor forma, medidas que 

podem ser adotadas para aperfeiçoar os sistemas. 

Em setembro, a CGE, por meio da Ouvidoria, iniciou as 

ações para a criação de comissão que irá auxiliar na criação 

das Carta de Serviços dos órgãos e entidades do Governo 

Estadual, em cumprimento a Lei Federal n° 13.460/17. A Ou-

vidoria Geral e suas ouvidorias setoriais, juntamente com a 

Coordenação de Comunicação do Estado – CCOM, forma-

rão uma comissão que irá auxiliar na criação das cartas.

 CURSO NÚMERO

FISCAL DE CONTRATOS 493

CONVÊNIOS E PARCERIAS 21

CONVÊNIOS 26

PROC. ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARES

21

FORUM PIAUIENSE DE CONTROLE 
INTERNO

380

A. CONTROLE INTERNO 99

EXCEL 31

OUVIDORIA 28

E-SOCIAL 32

AUDITOR SETORIAL 10

CONTROLE INTERNO 130

TOTAL 271

CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS EM 2019

CGE capacitou quase 1300 servidores em 2019

Todos os anos, a Controladoria-Geral do Estado ca-

pacita servidores estaduais, com o objetivo de con-

tribuir para a melhoria das boas práticas da gestão 

pública. Quase 1300 pessoas foram capacitadas pela 

Controladoria para atuar nas mais diversas áreas em 

2019, dos quais 493 participaram do curso de fiscal 

de contratos e 380 pessoas participaram do Fórum 

Piauiense de Controle Interno, evento realizado nos 

dias 11 e 12 de novembro. 



74

Balanço Piauí 2019

PIAUÍ FOMENTO: 
R$ 4,9 milhões em 
financiamentos a 
pequenos negócios

Em 2019 foram realizadas 383 operações de crédito 

com o ticket médio de R$ 12.820 perfazendo um total de 

R$ 4,947 milhões em liberações de crédito. A agência con-

tinua disponibilizando a oferta de crédito produtivo atra-

vés das linhas de créditos abaixo nomeadas:

• Linha de Crédito: Piauí Fomento Microcrédito; 

• Linha de Crédito: Piauí Fomento MEI – Giro;

• Linha de Crédito: Piauí Fomento MEI – Investimento; 

• Linha de Crédito: Piauí Fomento Misto; 

• Linha de Crédito: Piauí Fomento Giro - Insumos - Estoque; 

• Linha de Crédito: Piauí Fomento Investimentos;

• Linha de Crédito: Piauí Fomento Piscicultura – Custeio;

• Linha de Crédito: Piauí Fomento Piscicultura – Investimento.

No segundo semestre de 2019 houve uma expansão da 

demanda por recursos da linha Microcrédito, tanto nos mu-

nicípios onde estão instalados os bancos comunitários, quan-

to na cidade de Teresina. Acredita-se que esse movimento é 

irreversível. Em 2018 a contratação de financiamentos pelo 

Microcrédito foi de R$ 141 mil e, em 2019 passou para R$ 998 

mil representando um incremento de 709%.  

A tendência para esta linha, em 2020, é de expansão em 

seus valores. Nos diversos municípios do interior existe um 

sólido movimento para a abertura de novos bancos comuni-

tários, que demandarão novos convênios para concessão de 

créditos para o empreendedorismo. A agência de Fomento 

tornou-se, o braço financeiro dos bancos comunitários no 

interior, situação de excelente impacto para aqueles em-

preendedores sem recursos, bem como, permitiu à PIAUÍ 

FOMENTO cumprir seu papel de financiador dos pequenos 

negócios para o desenvolvimento do Estado.

Além do Microcrédito, em 2019 a interiorização das 

ações levou a Agência a realizar negócios através da linha 

de crédito Giro-Insumos-Estoque com a aplicação de re-

cursos nos municípios atendidos nos territórios de desen-

volvimento do Piauí:
• Entre Rios: Teresina, Altos, Água Branca, José de Freiras, 

Nazária e União; 
• Carnaubais: Campo Maior;
• Cocais: São João do Arraial, Esperantina, Luzilândia, 

Porto, Piracuruca, Pedro II e Piripiri; 
• Vales dos Rios Piauí e Itaueira: Floriano;
• Planície Litorânea: Parnaíba e Luís Correia;
• Tabuleiros do Alto Parnaíba: Sebastião Leal;
• Vale do Rio Canindé: Oeiras.

Dessa forma, entre o público beneficiado pode-se des-

tacar: pessoas físicas e jurídicas; pequenos produtores rurais; 

microempresários; empresários de pequeno porte e mi-

croempreendedores individuais. Nesse contexto, algumas 

ações merecem destaque, como a interiorização de crédito 

feita a partir da parceria firmada com os Bancos Comuni-

tários de São João do Arraial, Pedro II, Esperantina e Porto 

- além de serem financiados 151 microprodutores dessa re-

gião com liberação de R$ 699 mil. 

Por fim, observa-se que desde o início do processo de 

interiorização a Piauí Fomento recebeu visitas e propostas 

para palestras aos empreendedores em diversos municí-

pios, o que virá impactar, sem sombra de dúvidas, em no-

vas operações de crédito e, certamente, desenvolvimento 

para os pequenos territórios de desenvolvimento do Piauí. 

Um exemplo é inauguração do Banco Comunitário Livra-

mento, em José de Freitas, a qual está acordado prelimi-

narmente com a PIAUÍ FOMENTO a realização de convênio 

para a concessão de crédito produtivo.
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Vice-governadoria 
mais próxima das 
causas sociais

O gabinete da Vice-governadoria tem como finalida-

de atender as demandas diárias requeridas pelos diversos 

setores subordinados às suas unidades administrativas, 

como a Diretoria Administrativa-financeira, a Diretoria de 

Assistência Militar e a Diretoria de Articulação Interinstitu-

cional, além de prestar assistência de serviços, assessoria 

técnica, gerências, coordenações e supervisões.

Entre as principais ações executadas no ano de 2019, 

estão a ampliação das atribuições no tocante a atenção às 

atividades voltadas aos direitos humanos com o intuito de 

diminuir a dívida social com os mais pobres. Foram feitas 

ações como a expedição de documentos, distribuição de 

alimentos, consultas médicas, palestras na área da saúde, 

distribuição de filtros, atividades lúdicas infanto-juvenis e 

orientação sobre procedimentos de regularização fundiá-

ria e benefícios/aposentadoria no povoado Serra do Inácio 

(Curral Novo e Betânia), Barras e São Raimundo Nonato. 

Foram realizadas ações em parceria com a EMATER, 

Secretaria de Agricultura Familiar, SESAPI, Coordenadoria 

de Políticas para as Mulheres, SEGOV/SUPRES, INTERPI, 

SEPLAN, Secretaria de Segurança, Defensoria Pública do 

Estado e da União, Previdência Social, Secretaria de Saúde 

do Município de Betânia, Secretaria de Assistência Social 

e Cidadania. 

O Estado desenvolveu ações junto a Pastoral do Povo 

em situação de rua, emitindo um decreto autorizando 300 

refeições do Restaurante Popular para atender a popula-

ção em situação de rua.

Outro decreto foi assinado com a determinação da 

aquisição de dois micro-ônibus para a Maternidade Dona 

Evangelina Rosa com a finalidade de levar as parturientes 

pra casa, no pós-parto. 

Foi aprovado no Fundo Estadual de Combate á Pobreza 

um fundo de R$ 5 milhões para o lançamento de edital de 

chamada pública, onde entidades que realizam ações so-

ciais voluntárias possam apresentar projetos de até R$ 100 

mil que contribuam em suas ações. 

Foi assinado o decreto instituindo o Prêmio Estadu-

al de Direitos Humanos “Antônia Flor”, dando destaque a 

área de promoção e defesa dos direitos humanos, além 

de proporcionar homenagens às mulheres, em especial 

à mulher rural.

O estado criou uma assessoria especial para conflitos 

de questões fundiárias, nomeando a promotora aposenta-

da Leida Diniz, que tem vasta experiência na área. A fina-

lidade da assessoria é acompanhar os conflitos nas ques-

tões fundiárias, a Terra de Direitos, por meio da assessoria 

jurídica, e agir para garantir o reconhecimento do direito à 

terra urbana e rural como um direito humano fundamen-

tal, além de trabalhar na defesa jurídica de famílias em 

situação de despejo e para a efetivação de uma política 

estadual de mediação de conflitos fundiários que permita 

soluções adequadas à dignidade da pessoa humana.

Foram desenvolvidas ações junto a grupos de trabalho, 

entre eles o GT Romaria da Terra, que busca encaminhar 

a demanda expressa no documento da Romaria da Terra, 

realizada em 2018, em Paulistana, coordenada pela Igreja 

Católica. Outro grupo de trabalho é o GT de Saneamento e 

Recursos Hídricos, que já produziu como resultado o proje-

to de lei de saneamento básico do Estado.  A vice-governa-

dora também tem desenvolvido ações ligadas a questões 

indígenas no estado.
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Com quase 200 mil 
usuários, IASPI aumenta 
atendimento em 8%

Atualmente, o IASPI atende 189.605 usuários que uti-

lizam serviços de internação clínica, hospitalar e de ur-

gência, cirurgias, consultas, exames, terapias seriadas com 

fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e trata-

mentos odontológicos. 

Em 2019 o IASPI (IASPI Saúde e Plamta) realizou 413.047 

consultas, 1.181.603 exames, 65.251 atendimentos de urgên-

cia, 146.6548 tratamentos odontológicos e 250.269 terapias 

seriadas, 41.574 guias de internações clínicas e cirúrgicas, o 

que representa um aumento médio de 8,78% em relação 

ao ano passado. 

Ressalta-se que foram priorizadas ações que contribu-

íram para a melhoria da qualidade de vida do servidor, 

bem como para a participação, valorização e aperfeiçoa-

mento dos mesmos através da criação do Programa Viva 

Melhor IASPI. Também foram realizadas ações que auxi-

liaram no crescimento e fortalecimento do Instituto, que 

consequentemente beneficiando os usuários do IASPI 

Saúde e Plamta.

É possível listar algumas realizações durante o ano de 

2019 como a criação do Programa Viva Melhor IASPI – Pro-

grama de promoção de saúde, qualidade de vida e pre-

venção de doenças, cuja principal forma de atuação é a 

realização de palestras sobre promoção de saúde, qualida-

de de vida e prevenção de doenças, inicialmente com foco 

nos servidores do IASPI.

Outra atuação importante foi a criação do Programa 

de Gerenciamento de Pacientes Crônicos, iniciando com 

cadastro, acompanhamento e orientações especificas para 

pacientes diabéticos e a inclusão do serviço de reabilitação 

oral no IASPI Saúde. Após ampla discussão do corpo téc-

nico e votação pelo conselho fiscal deliberativo do IASPI, 

houve aprovação de co-participação de 30% nos serviços: 

prótese total; prótese parcial removível; prótese fixa unitá-

ria com núcleo (pivô; implante unitário; prótese unitária so-

bre implante; prótese total sobre implante – overdenture); 

consulta de reabilitação oral (inclui substituição dos origi-

nais quando necessário).

Expansão da rede credenciada de forma responsável 

atendendo às necessidades do Instituto, incluindo espe-

cialidades onde havia demanda reprimida como reumato-

logia, endocrinologia, neurologia, psiquiatria, inclusive em 

municípios do interior, atualizando a rede credenciada. 

Houve ainda o reforço da parceria com o Hospital da 

Polícia Militar – HPM, com o obejtivo de aumentar a oferta 

da rede credenciada aos usuários do sistema IASPI, expan-

dindo serviços em fisioterapia, exames complementares, 

ampliando o corpo técnico do HPM e permitindo o 3º vín-

culo do médico prestador, que até então tinha somente 

duas opções de locais para atender pelo IASPI Saúde, no 

HPM. É válido ressaltar a expansão da parceria com clíni-

cas de reabilitação de dependentes químicos, ampliando 

a quantidade de dias de internação, que anteriormente 

era de 84 dias por ano e passou para 120. Também deve-se 

ressaltar a retomada do serviço de urgência pediátrica em 

parceria com o hospital São Pedro; ampliação da rede de 

atendimento de urgência obstétrica e ortopédica, além da 

parceria com a Clínica Santa Fé, o COT e a Prontomed.
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SURPI – Superintendência 
de Representação do 
Piauí em Brasília 

A Superintendência de Representação do Piauí em Brasília 
(SURPI) desenvolveu ações que deram suporte às atividades 
do Estado na capital do Brasil no ano de 2019. As principais 
ações realizadas foram o apoio dado ao governador, gestores 
estaduais e prefeitos municipais na audiências realizadas em 
órgãos públicos dos três poderes do Governo Federal.

O Estado participou e realizou fóruns, reuniões e eventos, 
estabelecendo contatos com poderes e gestores a nível fe-
deral, estadual e municipal, por meio da SURPI, além de ter 
estabelecido contatos na área de cooperação e relações inter-
nacionais (embaixadas e outros), mostrando as potencialida-
des do estado do Piauí

A SURPI disponibilizou apoio logístico ao governador e aos 
gestores públicos estaduais, nas atividades realizadas na capital 
Federal, oferecendo transporte e a infraestrutura, além de ofe-
recer assessoria técnica no acompanhamento de pleitos esta-
duais, articulando com a bancada federal do Piauí sobre prio-
ridades no orçamento e junto a organismos internacionais de 
financiamento na entrega de documentos.

Foram realizados contatos nos diversos ministérios, por 
meio da assessoria técnica da SURPI, para levantamento de 
informações, bem como a intermediação na entrega de do-
cumentos ou pendências burocráticas, dando celeridade ao 
andamento dos projetos e pleitos do Piauí, além disso arti-
culou com as demais representações dos governos estaduais 
em Brasília, principalmente dos estados do Nordeste, discu-
tindo e encaminhando pautas comuns, com vistas ao fortale-
cimento das reinvindicações conjuntas. Foram ainda realiza-
das atividades culturais com a temática do Piauí em Brasília, 
além de dar apoio as prefeituras que foram a capital do Brasil 
resolver suas demandas.

No período 2016-2019, a representação do estado em Bra-
sília avançou na assessoria dos pleitos e projetos do Piauí em 
Brasília nas três esferas de governo: Legislativo, Judiciário e 
Executivo; principalmente na elaboração e acompanhamen-
to às agendas do governador em Brasília e em outros estados, 
realizando reuniões e encontros com autoridades, dentre eles 
o Fórum dos Governadores do Nordeste e do Brasil, com pau-
tas conjuntas e agendas sistemáticas que geram documentos 
de interesses dos estados, resultando em ações efetivas, como 
financiamentos, defesas de projetos legislativos, pautas judi-
ciárias e outros. Outro avanço significativo foi o apoio dado as 
iniciativas socioculturais e dos movimentos de representação 
social e sindical do Piauí em Brasília.

Gabinete Militar da 
Governadoria 

    O Gabinete Militar da Governadoria é 

um órgão governamental subordinado dire-

tamente ao governador, com a finalidade de 

assisti-lo nos assuntos militares de seguran-

ça pública; prevenir a ocorrência e articular o 

gerenciamento de crises, em caso de grave e 

iminente ameaça à estabilidade institucional; 

zelar pela segurança pessoal do governadGO-

Vor do estado e dos seus familiares, e de outras 

autoridades e dignitários em visita de caráter 

oficial, quando determinadas pelo chefe do 

poder executivo; responsabilizar-se pelo trans-

porte do governador e seus familiares, autori-

dades do estado e dignitários e visita de cará-

ter oficial, realizar a segurança do Palácio do 

Governo e residência oficial do governador do 

estado, exercer outras atribuições determina-

das pelo chefe do poder executivo estadual.

Para o cumprimento das atribuições, o Ga-

binete Militar da Governadoria do Estado do 

Piauí, teve como principais ações executadas 

no ano 2019 a qualificação de quatro servido-

res no curso de capacitação na semana nacio-

nal de estudos avançados sobre pregão (13ª 

pregão week), em licitações e contratos admi-

nistrativos.

 Em maio 2019, o Gabinete Militar realizou 

o treinamento dos fiscais de contratos com a 

participação de auditores de Tribunal de Con-

tas do Estado e, em junho de 2019, procedeu 

com a participação e conclusão de dois ser-

vidores, com êxito, no 14º curso de formação 

de controladores internos realizados pela CGE. 

Houve também a participação dos servidores 

no curso de aperfeiçoamento fiscal e gestores 

de contratos realizados pela CGE e por fim a 

participação no 3º fórum de controle interno 

realizado pela CGE, no início de novembro. 
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Procuradoria Geral do 
Estado recupera quase 
R$ 17 milhões para o Piauí

A Procuradoria Geral do Estado, no uso de suas atribui-

ções constitucionais, é a instituição responsável pela repre-

sentação judicial e a consultoria jurídica dos órgãos da ad-

ministração direta estadual, desincumbindo-se também 

de assessorar entes autárquicos da administração indireta 

e de coordenar superiormente todo o sistema de repre-

sentação jurídica do estado.

O zelo da PGE no cumprimento de sua missão institu-

cional produziu bons frutos no exercício de 2019, de que é 

exemplo o expressivo volume de recursos tributários devol-

vidos aos cofres públicos pela Procuradoria da Dívida Ativa, 

tanto em sede judicial quanto administrativa, mediante a 

implementação de instrumentos cada vez mais eficazes de 

cobrança. A tarefa se desdobrou durante todo o ano, tan-

to na capital quanto nas mais de 90 comarcas interiora-

nas, mediante acompanhamento presencial e remoto de 

executivos fiscais, do que resultou uma recuperação fiscal 

direta, durante o ano, no importe de R$ 16.972.851,25, mon-

tante no qual não estão computados os valores recolhidos 

em razão de parcelamentos tributários firmados em anos 

anteriores, pendentes de totalização no momento em que 

este relatório foi produzido.

Destaca-se, ainda em âmbito tributário, a eficiente atu-

ação da Procuradoria Tributária na defesa do Estado em 

ações movidas por contribuintes em face da Fazenda Pú-

blica, gerando uma economia realmente inestimável de 

recursos públicos, reduzindo a evasão e garantindo, dessa 

forma, a regularidade quantitativa de ingressos fiscais, com 

o consequente resguardo do cronograma de investimen-

tos e custeio da máquina administrativa. O órgão também 

registrou destacada atuação junto ao Tribunal Administra-

tivo de Recursos Fiscais do Estado, no qual responde pela 

confecção de pareceres jurídicos prévios ao julgamento de 

recursos interpostos por contribuintes.

Ainda em âmbito jurisdicional registra-se a atuação da 

Procuradoria Judicial na defesa do interesse público em 

ações mais diversas, inúmeras delas de natureza plúrima, 

envolvendo cifras de vulto realmente significativo. A atu-

ação deste setor da PGE se refletiu em inumeráveis in-

tervenções específicas em âmbito judicial durante o ano, 

demandando atuação constante deste órgão perante os 

mais diversos segmentos do Poder Judiciário, em todas as 

instâncias. O acompanhamento zeloso das lides previne o 

dispêndio de recursos públicos em montantes que, por sua 

magnitude, não se pode quantificar com exata precisão, 

garantindo a governabilidade do Estado, particularmente 

no que se refere aos gastos com servidores, contratos ad-

ministrativos e previdência oficial. De notar-se, igualmente, 

o expressivo aumento no número de demandas por força 

da contínua implementação do processo eletrônico em 

todos os segmentos do Poder Judiciário.

A atribuição consultiva do Órgão, à sua vez, foi exercida 

com particular intensidade. Nesse quadrante, a Procura-

doria de Licitações e Contratos contabilizou a emissão de 

2.763 pareceres, além de um sem número de despachos, 

todos imprescindíveis à regularidade das contratações e 

formalizações convênios e outras avenças em âmbito es-

tadual. Importante também destacar a atuação do órgão 

na padronização de minutas de editais, contratos e atas de 

registro de preço, no total de 41 até o momento, todas já 

publicadas no Diário Oficial do Estado e disponibilizadas 

no site da PGE, conferindo maior segurança jurídica e pre-

visibilidade às contratações públicas.

A Consultoria Jurídica da PGE, à sua vez, emitiu 892 pa-

receres e 748 despachos, sobretudo em matéria de pesso-

al, propiciando a gestão eficiente de recursos humanos e 

possibilitando a concretização das medidas de austerida-

de e organização implementadas pela Secretaria da Ad-

ministração e Previdência.
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Destacou-se, igualmente, a atuação da Procuradoria 

Previdenciária, instituída recentemente devido à necessi-

dade de especialização. O órgão emitiu 867 pareceres em 

processos relacionados a aposentadorias, pensões, contri-

buições previdenciárias, desaverbações e temas correlatos.

Ressalta-se a atuação destacada da Procuradoria do 

Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, sobremodo no 

ajuizamento e condução de inúmeros procedimentos ju-

diciais de desapropriação e acompanhamento de ações 

ambientais imprescindíveis à execução de obras de gran-

de interesse infraestrutural nas áreas de mobilidade, tu-

rismo e desenvolvimento econômico. A atuação do órgão 

também foi referência no contencioso ambiental do Es-

tado, em particular na condução dos procedimentos de 

repartição do ICMS Ecológico entre os municípios, fator 

importante de conscientização e proteção ambiental nas 

comunidades locais.

Importante destacar, igualmente, o trabalho desen-

volvido pela Procuradoria do Estado perante os Tribunais 

de Contas, com atuação diuturna na defesa da Fazenda 

Pública não apenas em sede contenciosa, senão também 

na orientação preventiva dos gestores quanto à condução 

ética e transparente dos negócios públicos.

Registre-se, outrossim, a efetiva presença da PGE junto 

aos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal, Supe-

rior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho), 

atividade realizada pela Procuradoria Setorial em Brasília-

-DF, a qual, contando com quadro permanente de Procu-

radores, dá continuidade ao trabalho desenvolvido pelos 

órgãos contenciosos em âmbito local, até o trânsito em 

julgado das demandas respectivas.

Notabilizaram-se, igualmente, a atuação da Correge-

doria e do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do 

Estado, os quais se encarregam não apenas de zelar pela 

observância do princípio constitucional da eficiência em 

todas as subdivisões funcionais do Órgão, como também 

no auxílio ao Procurador-Geral sempre que por ele de-

mandado, atuando, ainda, na autorização de recuos e 

inações processuais sempre que tais atitudes representa-

ram a escolha mais adequada no caso concreto, evitando 

excesso de litigiosidade e garantindo a efetividade do in-

teresse público primário.

A Procuradoria de Fiscalização e Controle de Atos Ad-

ministrativos também desenvolveu destacado papel no 

controle da legalidade no âmbito do Poder Executivo, em 

particular na realização de controle finalístico de procedi-

mentos administrativos disciplinares.

Pontua-se, também, a atuação do Gabinete do Procu-

rador-Geral e dos Procuradores-Gerais Adjuntos, encarre-

gados da gestão superior do órgão, coordenando a atua-

ção equilibrada, uniforme e harmoniosa de todos os seus 

setores, como também do relacionamento institucional 

com outros órgãos e entidades da Administração estadu-

al e de outros níveis de governo, além de concentrarem 

em si, mediante avocação, o exercício de determinadas 

competências próprias de segmentos específicos da PGE, 

entres as quais se destacam os diversos acionamentos 

judiciais perante o Supremo Tribunal Federal visando à 

suspensão e ao cancelamento de anotações indevidas de 

inadimplência levadas a efeito pela Administração Federal 

(CAUC – SIAFI – CADIN), disso resultando a celebração de 

convênios, o regular recebimento de repasses e transferên-

cias constitucionais, bem como a contratação de financia-

mentos que se mostraram absolutamente imprescindíveis 

à governabilidade neste ano que finda.
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Fundação Piauí 
Previdência - PIAUÍPREV 

Nos últimos anos, tem-se observado no Brasil e em qua-

se todos os estados da federação um quadro de recessão, 

com grandes dificuldades de recursos, o que fez com que 

o Piauí buscasse, continuamente, a redução do custeio da 

máquina pública, mas sem se esquecer da eficiência dos 

serviços prestados à sociedade e da qualidade dos gastos 

públicos. É nessa senda que um dos temas mais impor-

tantes para a economia e para a sociedade se evidencia: 

a Previdência, porque diz respeito ao futuro das pessoas, 

numa época de instabilidades.

O desequilíbrio financeiro e atuarial é uma realidade 

na maioria dos regimes de previdência social no Brasil e 

a sociedade demanda por ações que viabilizem a gestão 

previdenciária e que haja mais recursos para uso no  cus-

teio e em investimentos em  áreas prioritárias.

No início de 2015, em razão do déficit financeiro e atu-

arial, o Poder Executivo do Regime Próprio do Estado do 

Piauí RPPS/PI já apresentava uma insuficiência financeira 

anual em torno de R$ 582.758.705,23, com tendência de 

crescimento acentuado em razão da previsão de milhares 

de novas aposentadorias neste ano e nos anos seguintes.

A insuficiência financeira é a diferença entre as contri-

buições previdenciárias e as despesas com os pagamentos 

dos benefícios de aposentadorias e pensões.  Verifica-se no 

quadro abaixo, a evolução da insuficiência financeira nos 

anos de 2015, 2016, 2017 e 2018.

Administrar o futuro é um dos maiores desafios da so-

ciedade e a missão da Fundação Piauí Previdência. Assim, 

destacamos as ações que colaboraram para a moderniza-

ção, maior eficiência e eficácia da gestão da Previdência 

Estadual e contenção do crescimento da insuficiência fi-

nanceira. A digitalização dos prontuários dos servidores 

efetivos do Estado do Piauí (Projeto Birô) possibilitou me-

lhor gestão dos documentos, facilidade para fornecimento 

de documentos para compor os processos de aposentado-

ria e pensão, desocupação de espaço físico (economia de 

espaço nos órgãos), possibilidade de que os processos de 

benefícios previdenciários sejam iniciados no município 

de residência dos segurados e facilidade no atendimen-

to aos segurados e nas suas solicitações junto à Fundação 

Piauí Previdência, pois os documentos funcionais dos ser-

vidores foram digitalizados e disponibilizados no Sistema 

de Gestão Previdenciária -  SISPREV.

Foram analisados e digitados no Sistema 40.335 pron-

tuários de servidores (por matrículas), na categoria de efe-

tivo/estável, correspondendo a 87,95% da massa de servi-

dores existentes no SISPREV que consiste em 45.863. Um 

total de 393.408 documentos funcionais digitalizados.

Além disso, o Portal do Segurado possibilitou ao se-

gurado acompanhar seus processos via internet, gerando 

comodidade. Foi criada uma plataforma na web que pos-

sibilitou a consulta, do andamento e situação dos proces-

sos de benefícios previdenciários, cujo acesso é liberado 

no momento em que é protocolado o requerimento do 

respectivo benefício.

Outra atuação de destaque são os processos previden-

ciários virtuais que geram economia de recursos, uma vez 

que reduziu significativamente a necessidade de impres-

sões; agilidade nos trâmites de processos; flexibilidade na 

realização do trabalho, uma vez que o Sistema de Gestão 

Previdenciária SISPREV é um sistema online e disponibili-

zado na web, o que pode ser acessado por segurados em 

qualquer ambiente que tenha disponível um computador 

com internet; maior segurança; e redução de processos 

extraviados. Os processos referentes a aposentadorias e 

pensões estão todos disponíveis na web. Não existe mais 

tramitação de processos de benefícios em papel.

A PIAUÍPREV também concedeu 1.286 aposentadorias 

no âmbito do Poder Executivo estadual, além de 142 apo-

sentadorias de outros Poderes. 
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Houve indeferimento de 79 processos de aposenta-

dorias em razão de os requerentes terem obtido decisão 

judicial declarando inválida a transmudação de regime 

implantada pela Lei Estadual nº 4.546/92, bem como pro-

cedeu a concessão e implantação de 594 benefícios de 

pensão por morte, com maior controle sobre os valores 

devidos, havendo análise da Procuradoria Geral do Estado 

em todos os casos.

Por fim, destaca-se a elaboração de estudos e impactos 

sobre as mudanças nas regras previdenciárias, para bus-

car o alinhamento da PIAUÍPREV às resoluções tomadas 

em âmbito nacional, a fim de garantir a sustentabilidade 

e aperfeiçoamento do regime de previdência estadual, o 

que culminou na publicação de Emenda Constitucional e 

Lei Ordinária em dezembro/2019, cujas minutas encami-

nhadas pelo Governador foram elaboradas pela Procura-

doria Geral do Estado. 

No geral, a Emenda Constitucional n° 54/2019 e a Lei 
n° 7.311/2019, ambas publicadas no Diário Oficial do Estado 
de 27/12/2019, seguem as diretrizes traçadas no texto da 
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 
que modificou as regras do regime próprio dos servidores 
da União e do regime geral de previdência social. 

Nesse contexto, foram alteradas as normas do Regime 
Próprio de Previdência do Estado do Piauí referentes a idade 
mínima, tempo de contribuição, pensão por morte, aposen-
tadorias especiais, alíquota de contribuição de aposentados e 
pensionistas, entre outras, acompanhando-se o que havia sido 
deliberado no Congresso Nacional. Por outro lado, observando 
as peculiaridades locais, o governo flexibilizou pontos referen-
tes às regras de transição para concessão de benefícios.  

Todas essas medidas visam reduzir o déficit financeiro 

e atuarial, que mensalmente vem sendo coberto pelo Te-

souro Estadual. As mudanças nas regras de aposentadoria 

e pensão refletem a longo prazo, enquanto a mudança na 

base de cálculo e na alíquota de aposentadorias e pensões 

implicarão redução de despesas a curto prazo.

*Insuficiência financeira do Poder Executivo
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Empresa de Gestão 
de Recursos do Piauí – 
EMGERPI
Regularização Fundiária

Considerando a relevância do tema Regularização Fun-

diária, a EMGERPI constituiu em 23 de julho de 2019 um 

grupo de trabalho para realizar visitas técnicas e ações ne-

cessárias à regularização dos imóveis ainda pertencentes 

à Emgerepi. 

Realizou-se visitas às áreas imobiliárias e aos cartórios 

para o levantamento das informações estruturais e car-

torárias por microrregiões da situação dos imóveis ainda 

pertencentes à EMGERPI. Dos levantamentos realizados 

no território do Entre Rios - nos municípios de Teresina e 

José de Freitas e áreas da CODIPI no Bairro Santa Maria da 

Codipi, verificaram a situação das áreas e constataram que 

as mesmas estão totalmente modificadas nos segmentos 

de polígonos, azimutes e distâncias, e que não possuem 

as devidas referências de partida, marco ou DATUM. Tam-

bém verificaram que essas áreas atualmente abrangerem 

diversos bairros e vilas como o Parque Wall Ferraz I, II e III, 

Paulo de Tarso, Santa Maria da Codipi, Dilma Rousseff e 

Santa Rosa; sendo que nelas várias residências já recolhem 

tributos municipais como IPTU, taxa de lixo e outros, sem 

possuírem o devido registro de imóvel.

Diante do exposto, a EMGERPI está estruturando uma 

equipe multidisciplinar para atuar simultaneamente nos 

campos social, jurídico e da engenharia, para realizarem 

o levantamento cadastral das residências e dos terrenos, 

bem como o levantamento da agrimensura geodésicas 

das áreas, para promover ao governo condições de emitir 

os registros definitivo dos imóveis. 

No município de José de Freitas, verificaram a situação 

dos imóveis e do Balneário Bezerro, conforme o estado es-

trutural e pedidos de cessão do uso de algumas barracas.  

Constataram a necessidade de reforma estrutural em algu-

mas unidades e o completo abandono de duas barracas. 

Promoveram, com isso, o levantamento da situação desses 

imóveis conforme o termo de cessão e providencias quan-

to a regularização. 

No território dos Carnaubais – no município de Campo 

Maior, realizam visitas técnicas na bacia hidráulica, onde 

constataram nas áreas limitadas à bacia e áreas próxima 

ao sangradouro, como também ao longo do manancial e 

na área de preservação ambiental, irregularidades quanto 

a permanência de pessoas e construções, algumas em pro-

cesso inícial e outras em estágio de ampliação. Motivaram, 

com isso, a EMGERPI pomover a revisão, caso exista, das 

concessões permissionárias e do cerco da área de domínio 

com implantação de marcos de concretos definindo seus 

limites de ocupações em toda a barragem, para que o o 

governo proceda cessão ou providências, caso necessário. 

Em Pedro II, no território dos Cocais – promoveram a 

verificação do terreno e imóvel, onde se encontra mura-

do e na edificação funciona o Centro de Artesanato com a 

edificação de um BAR- LANCHONETE ao lado.
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No território do Vale dos Rios Piauí e Itaueira - municí-

pio Paes Landim, procederam a verificação do Balneário 

Poço Jorrante, constatando que áreas limitadas ao bal-

neário se encontram totalmente abandonadas sujeitas a 

invasões, e que o poço tubular e reservatório estão com 

agravante processo de deterioração. 

Com as visitas e levantamentos feitos através des vistas 

cartorárias, foram identificados e catalogados 17 imóveis 

pertencentes a EMGERPI, até a presente data. Os imóveis 

estão distribuidos conforme regiões, sendo 4 imóveis no 

município de José de Freitas (Território Entre Rios); 3 imóveis 

no município de Pedro II (Território Cocais); 9 no município 

de Floriano (Território Vales dos Rios Piauí e Itaueira) e um 

imóvel no município de Milton Brandão (Território Cocais).

Dessa forma, o resultado desse levantamento de infor-

mações proporcionou a EMGERPI a elaborar um plano de 

ação para ser executado entre os exercicios de 2020-2024, 

objetivando sanar as necessidades e irregulariades elen-

cadas, proceder no reconhecimento e regularização dos 

bens imóveis promovendo uma melhor situação social a 

essas famílias. 

REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DOS EXTINTOS COHAB, 

IAPEP E BEP
A carteira imobiliária da Emgerpi com um total de 

56.994 contratos, sendo 50.933 contratos da Cohab, 681 

da carteira imobiliária de financiamentos do antigo BEP 

e 5.380 contratos do IAPEP/FUNPREV, passou a ser gerida 

pela Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí - 

ADH. Importante destacar as ações itinerantes de extrema 

relevância do Programa Minha Casa Legal, que a EMGERPI 

iniciou em 2015 no Piauí. De acordo com o último levanta-

mento da empresa cerca de 15.980 mutuários foram aten-

didos, isto é, conseguiram regularizar seus imóveis. 

Vale ressaltar ainda que as atividades desenvolvidas 

de forma integrada, pela Diretoria de Regularização Patri-

monial e Imobiliário – (DRPI) e pela Diretoria de Processos 

Imobiliários (DPI) conseguiram regularizar 6.011 imóveis, 

por meio do registro e averbação das áreas dos conjuntos 

habitacionais, além da entrega de ofícios de liberação de 

hipoteca, beneficiando 24 mil e 44 pessoas. 

A partir do dia 6 de maio de 2019, os atendimentos rea-

lizados pela DRPI e DPI da EMGERPI passaram a ser geridas 

pela ADH. Esta mudança faz parte das medidas realizadas 

através da reforma administrativa do governo estadual.  

REGULARIZAÇÃO DE DEMANDAS JUDICIAIS 

Diante da complexidade dos trabalhos desenvolvidos 

pela ASSEJUR – EMGERPI, alguns colaboradores em 2019 

participaram de cursos/aperfeiçoamento, fazendo-se ne-

cessário para que os procedimentos fossem realizados 

dentro da legalidade e transparência necessária para o for-

talecimento do controle social dentro da empresa, e uma 

maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Em decorrência da participação dos colaboradores nos 

cursos, foi possível a elaboração do Regulamento de Licita-

ções e Contratos da Empresa, trazendo à sociedade em ge-

ral mais segurança e lisura nas contratações feitas pela es-

tatal. Ocorrendo ainda o acompanhamento e fiscalização 

diária dos processos licitatórios/contratações do Estado, 

a fim de eliminar gastos desnecessários e injustos, como 

também eliminar desperdícios. Resultados satisfatórios, 

nos quais pode-se destacar: redução de demandas cíveis, 

evitando penhora de bens da empresa, bem como redu-

ção de demandas trabalhistas significativas para o Estado. 

GESTÃO DE PESSOAS

No exercício de 2019 a EMGERPI promoveu a participa-

ção de seus colaboradores em cursos/treinamentos, forta-

lecendo a atuação, desempenho e melhorando as funções 

operacionais da entidade.  

Segundo seus participantes, os conhecimentos adquiri-

dos nos treinamentos foram importantes e fundamentais 

para reciclar as práticas trabalhistas e previdenciárias na 

EMGERPI, além do fortalecimento das ações e controles 

da gestão operacional bem como da eficácia nos registros 

patrimoniais, proporcionando maior eficiência no atendi-

mento e prestação dos serviços a seus usuários.
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Modernização 
pela ATI acelera o 
desenvolvimento do Piauí

A Agência Estadual de Tecnologia da Informação, se-

guindo o que foi planejado no PPA 2016 e LDO 2019, traba-

lhou para atingir as metas estabelecidas pelo Planejamen-

to Estratégico nos doze territórios de desenvolvimento do 

estado, visando prover conectividade universalizada, mo-

dernização da gestão estadual com inovação; prestação 

serviços modernos ao cidadão e redução dos custos do 

Estado com uso da tecnologia da informação (TI). 

Dois estudos demonstram a importância da TI para a 

gestão púbica. O primeiro, realizado pelo Banco Mundial 

em mais de cem países demonstra que o acesso à internet 

é um fator preponderante para acelerar o desenvolvimen-

to social e econômico de um país, impactando diretamen-

te no incremento do seu Produto Interno Bruto. O segun-

do,  é a pesquisa inédita na América do Sul sobre os efeitos 

dos investimentos públicos em Tecnologia de Informação 

e Comunicação patrocinado e apresentado à imprensa 

pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC 

(ABEP-TIC) em 2019. O estudo concluiu que para cada R$ 

1,00 investido em TI, haverá uma economia de R$ 9,79 em 

média para os governos estaduais, no ano seguinte. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que a Tecnologia da 

Informação moderniza o estado, melhor a qualidade e a 

segurança dos serviços prestados, além de gerar econo-

mia em áreas sensíveis como educação, saúde e segu-

rança pública. A seguir destacam-se algumas ações exe-

cutadas pela ATI durante o ano de 2019 que ajudaram a 

melhorar a vida da população: 

1. EDUCAÇÃO 

Em parceria  com a Secretaria de Educação, cerca de 

200 escolas estaduais foram conectadas à rede de dados 

estadual, através do Projeto Piauí Conectado. Essas esco-

las passam a contar com links dedicados de alta veloci-

dade (30Mbps), permitindo reuniões a distância; redução 

de custos gerenciais; melhoria de controles gerenciais e 

disponibilização de conteúdos digitais para alunos e pro-

fessores. Além disso, resultam em vantagens para popu-

lação, a partir da ampliação do acesso à fontes de pesqui-

sas atualizadas.

2. SEGURANÇA PÚBLICA 

Foi desenvolvido o IBIOSEG - Sistema de Identificação 

Civil e Criminal - desenvolvido em uma plataforma moder-

na, possibilitando o processo de emissão da 1ª e 2ª via da 

Carteira de Identidade totalmente digital, utilizando tec-

nologia de captura biométrica (facial e decatilar) padrão 

ICAO (International Civil Aviation Organization) – o mesmo 

utilizado nos aeroportos mais modernos do mundo. 
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O Estado também conta com Gerenciamento Eletrô-

nico de Documentos – GED, para a preservação de docu-

mentos existentes que funcionará através de um Banco de 

Dados Único do Estado, evitando informações duplicadas 

e inconsistentes além de permitir melhor integração com 

outros órgãos como Polícia Federal, Detran, Tribunal Re-

gional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral, como tam-

bém possibilitar novas integrações. 

Salve Maria

Foi desenvolvido o App Salve Maria, um aplicativo gra-

tuito para celular destinado ao combate aos crimes de 

violência contra a mulher.  A ferramenta dispõe de dois 

modos de denúncia, o primeiro, um botão do pânico, que 

a vítima pode acionar diretamente a força policial no mo-

mento em que está sendo agredida.  A segunda função 

é de caráter descritivo, permitindo a vítima, parentes, vi-

zinhos ou terceiros, todos previamente identificados com 

sigilo garantido, fazer a denúncia, escrever textos, anexar 

fotos, áudios, vídeos e enviar à Polícia por meio do app. 

Nos dois modos, um alerta é emitido às unidades po-

liciais, que em um curto espaço de tempo acionam a via-

tura mais próxima para atendimento imediato à vítima. 

Isso traz algumas vantagens para o cidadão: interação 

com os órgãos de segurança pública; maior rapidez no 

atendimento às vítimas; ampliação da rede de proteção 

no combate à violência contra as mulheres; possibilidade 

de identificação visual de agressores e vítimas e facilidade 

em acionar a força policial. Dessa forma, as denúncias são 

realizadas através de aplicativo que está disponível gratui-

tamente para celulares com sistema operacional Android 

na Play Store. 

3. SAÚDE 

Em parceria com a Sesapi, a ATI desenvolveu o Sistema 

para Gestão de Pessoas de Contratos Temporários - SISTE, 

um sistema para controle dos repasses feitos aos hospitais 

públicos estaduais para o pagamento de pessoal contrata-

do temporariamente nessas unidades de saúde. O sistema 

entrou em operação no final de 2016 e consolidou-se no 

ano de 2019. Permitindo um controle efetivo dos repasses, 

identificando todas as pessoas pagas além de permitir a 

geração da DIRF e RAIS. 

4. NOVO DATA CENTER DO ESTADO 

Inaugurado em outubro de 2017, o Data Center é um 

espaço projetado para abrigar as principais informações 

do Estado, bem como computadores de grande porte 

para processamento de dados (servidores), sistemas de 

armazenamento de dados (storages) e ativos de redes (ro-

teadores e switches). Tudo composto por um ambiente 

hermeticamente fechado (sala-cofre) e outro espaço com 

menor situação de criticidade (colocation). Todo o espaço 

possui temperatura e umidade controladas e resistência 

à intempéries naturais e eventos extraordinários como in-

cêndios. O valor investido no Data Center em 2019 foi de 

R$ 3.130.000,00.  

Somados os dois datacenters, atualmente mais de 50 

órgãos possuem sistemas e equipamentos hospedados de 

forma física e virtual, sendo que no mais moderno estão 

concentrados equipamentos de outros órgãos estaduais 

como: Previdência, Segurança Pública, Saúde, Administra-

ção, Ministério Público e Detran. 

Beneficia diretamente todos os órgãos da administra-

ção pública com ganho de escalabilidade propiciando 

serviços modernos ao público. Além disso traz algumas 

vantagens para o cidadão: garantia de disponibilidade de 

serviços públicos; segurança das informações do cidadão; 

estabilidade dos serviços disponibilizados e disponibilida-

de de novos serviços para inclusão digital.
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5. CENTRO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO DO ES-

TADO “Nelson Alves de Souza” 

Inaugurado em 16 outubro de 2017 e incrementado 

em 2019, tem como objetivo monitorar de forma preven-

tiva e corretiva as ocorrências na rede de dados estadual 

e sua infraestrutura tecnológica incluindo servidores, sto-

rages, sistemas, pontos de internet livre, links de conexão 

e bancos de dados do Estado. Inexistente até o início de 

seu funcionamento, o trabalho resultante do monitora-

mento é fundamental para estabilidade e disponibilidade 

do funcionamento dos sistemas de mais de 50 órgãos do 

Governo do Piauí e de serviços prestados ao cidadão, espe-

cialmente na forma eletrônica. 

Os principais resultados do Centro de Operações e Mo-

nitoramento no ano de 2019 foi a redução de custos com 

TI, o que resultou em economia na manutenção de har-

dware e softwares; ampliação da estabilidade e disponi-

bilidade da conectividade entre o órgão, aumentando a 

segurança da informação e aumentando o desempenho 

da conectividade dos órgãos estaduais e eficácia e agilida-

de nos sistemas.

6. PIAUÍ CONECTADO 
O Projeto Estadual tem como objetivo levar a conectivi-

dade a todos os municípios, promovendo a inclusão digital 

de forma universalizada, contribuindo diretamente para o 

desenvolvimento social e econômico do Piauí e permitin-

do o uso de tecnologias como telemedicina, EAD com alto 

desempenho na rede de escolas estaduais e ampliação da 

infraestrutura de segurança pública com uso da tecnologia.

O Piauí Conectado já está presente, interligando diversos 

órgãos da administração estadual, nos municípios de Teresi-

na, Altos, Campo Maior, Parnaíba, LuÍs Correia, Ilha Grande, 

Piripiri e Buriti dos Lopes, Picos, José de Freitas e União, aten-

dendo a uma totalidade de 564 pontos até a presente data.

6.1 PROJETO PIAUI CONECTADO (FIBRA ÓPTICA)
O Projeto Piauí Conectado é uma Parceria Público Pri-

vada – PPP, na modalidade de concessão que tem como 

objetivo a Construção, operação e manutenção de uma in-

fraestrutura de transporte de dados via fibra óptica,  que 

visa uma infraestrutura de alto desempenho e confiabili-

dade, capaz de suportar diversas tecnologias emergentes 

de voz, dados e vídeo sobre IP e preparada para as novas 

demandas, que requeiram troca de informações em tem-

po real, como telemedicina, videoconferência, teleaulas, 

televigilância e outras aplicações em benefício da educa-

ção, da saúde, da segurança pública, do trabalho dos cida-

dãos e bem-estar dos piauienses. 

6.2 INTERIORIZAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET LIVRE 
PARA NOVE NOVOS MUNICÍPIOS 

Em 2019 a instalação de pontos de acesso livre à inter-

net avançou no interior do estado. Até o momento, somen-

te no ano citado, o Piauí ganhou com 17 novos pontos em 

funcionamento em 09 municípios atendidos, conforme 

lista abaixo:

MUNICÍPIO QTD DE PONTOS

Guadalupe 02

Guaribas 02

Marcos Parente 01

São Raimundo Nonato 01

Canto do Buriti 03

Paes Landim 03

Teresina* 02

Luis Correia* 02

União 01
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Somados todos os municípios do Piauí, a população 

já conta com 69 pontos de internet livre espalhados em 

15 municípios. Desse total, 28 estão localizados na capi-

tal e 41 no interior. 

7. DOWNSIZE DETRAN 

O investimento na mudança de tecnologia (downsi-

ze) de alta plataforma (computadores mainframes) para 

baixa plataforma (computadores com arquitetura X86 e 

X64) foi significativo. Quatro grandes sistemas que fun-

cionam em regime crítico (24 horas nos sete dias da se-

mana) e compõem a base tecnológica do DETRAN Piauí 

estão sendo desenvolvidos em linguagem moderna per-

mitindo alta performance nas milhares de transações 

eletrônicas que são realizadas diariamente, impactan-

do diretamente no atendimento a milhares de cida-

dãos. Foram realizados investimentos que totalizam R$ 

10.930.852,71 em hardware e softwares, e R$ 2.553.600,00 

em treinamentos e serviços técnicos especializados para 

o downsizing.

É importante ressaltar que já está concluído e homo-

logado o Sistema de Registro Nacional de Condutores 

Habilitados do estado – RENACH. 

O investimento no downsizing gerou no ano de 2019 

um melhor desempenho nas transações com a base de 

dados nacional e rapidez na gestão de problemas téc-

nicos, além de ter melhorado economicamente os cus-

tos com insumos e manutenção na área da tecnologia. 

A modernização tecnológica do Estado gerou melhor 

atendimento à população e agilidade nos processos em 

tramitação.

O resultado mais significativo da equipe de supor-

te técnico para o Estado é resultante das intervenções 

preventivas, evitando eventuais problemas e despesas 

desnecessárias ao estado. Por outro lado, o cidadão é 

beneficiado indiretamente com a uma garantia maior 

dos serviços, principalmente aqueles que dependem de 

sistemas de informação que são a grande maioria. 

O valor investido em 2019 foi de R$ 3.126.499,00.

8. INTERNET PARA GRANDES EVENTOS

A partir de 2015, vários órgãos estaduais durante os 

grandes eventos do Estado passaram a contar com apoio 

da Agência de Tecnologia na instalação e disponibilidade 

de acesso à internet durante a realização de cada evento. 

No ano de 2019 foi dado continuidade a essas ações, des-

tacando-se os eventos da Secretaria de Segurança Pública, 

que contaram com a infraestrutura tecnológica para a ins-

talação de câmeras de vigilância melhorando a capacida-

de de atuação da força policial em favor da segurança para 

o cidadão. 

Abaixo a lista dos eventos que contaram com o apoio 

da ATI, disponibilizando links de dados com acesso aos sis-

temas do estado e pontos de internet livre para o público 

participante em 2019.

Nº Município Evento

1  Pedro II Festival de Inverno

2 São Raimundo Nonato Ópera Serra da Capivara

3 Esperantina Festival do Peixe

4 Campo Maior Batalha do Jenipapo
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9. SISTEMAS

9.1 - SISTEMA ACOLHIMENTO

O sistema “Acolhimento” foi desenvolvido pela ATI, aten-

dendo solicitação da Coordenadoria de Enfrentamento as 

Drogas, para o controle sistematizado das comunidades 

terapêuticas do estado do Piauí, número de vagas dispo-

níveis e ocupadas, identificação dos acolhidos, endereços 

das comunidades e outras funcionalidades gerenciais. No 

ano de 2019 foram cadastradas 22 comunidades terapêuti-

cas e 79 acolhidos registrados. 

Além da atualização do cadastro das comunidades te-

rapêuticas, o sistema de “Acolhimento” permitiu melhor 

controle e atualização das informações e reduziu custos 

no estado.

10 EVOLUÇÃO DO SISTEMA SISCON

Adquirido através de uma parceria entre os estados do 

Piauí e Mato Grosso, o SISCON permite o controle de todos 

os convênios realizados pelo Governo do Piauí com entida-

des públicas e civis do terceiro setor. É um grande sistema 

hospedado no datacenter do Estado e que após entrar em 

operação passou por profundas mudanças sendo remode-

lado com quatro módulos para atender regras específicas 

de cada área. 

MÓDULOS DESENVOLVIDOS

Prefeituras

Parcerias Voluntárias

FIDA

Contratos de Gestão

É através do SICON que é realizado um trabalho de 

controle preventivo e corretivo numa parceria importante 

com a Controladoria Geral do Estado – CGE atuando dire-

tamente sobre os convênios onde o estado participa. 

O sistema possibilitou ao Estado no ano de 2019 ter fei-

to um controle rigoroso dos seus convênios, deixando atua-

lizado os cadastros com todas as entidades convenentes e 

conveniadas, além reduzir custos e gerar relatórios eficien-

tes para a fluidez das ações.

11 – NOVOS SITES

Atendendo a solicitação de diversos órgãos, foram de-

senvolvidos novos sites e implementados novos layouts, 

funcionalidades e publicação de conteúdos. Existem 52 

sites do governo. Abaixo os novos sites hospedados e que 

entraram em atividade em 2019: 

ÓRGÃOS COM SITES HOSPEDADOS NO ANO DE 2019

Adapi

Agrespi

Cepm

Cfaf

Cepro

Diário Oficial

Emater

Hemopi

Natan Portela

Semar

Os novos sites e a revitalização dos demais contribuem 

diretamente para a comunicação institucional do Governo, 

sempre em consonância com a Coordenadoria de Comu-

nicação que trabalha na forma de uma parceria constan-

te com a ATI, desenvolvendo e aperfeiçoando métodos de 

divulgação de campanhas institucionais e outras ações de 

comunicação de forma conjunta.



Fundo Especial de 
Produção financiou 12 
empreendimentos em 2019

Em 2019 a Piauí Fomento financiou com recursos do Fun-

do Especial de Produção (FEP) 12 empreendimentos, apli-

cando R$ 565 mil nas linhas: Crédito Piauí Fomento Energia 

Solar e Fomento Rural do Piauí. Entre o público beneficiado, 

encontram-se pessoas físicas e jurídicas; pequenos produto-

res rurais; microempresários; empresários de pequeno porte 

e microempreendedores individuais, nos seguintes territórios: 

• Entre Rios: Teresina; 

• Cocais: Piripiri;

• Serra da Capivara: São João do Piauí.

Aplicou-se também, R$ 117 mil através do Programa de 

Apoio ao Fomento Rural, com a finalidade de financiar a ex-

pansão, a modernização e a inovação das atividades produti-

vas dos pequenos produtores rurais do Piauí. Este programa 

objetiva atender as diversas atividades que formam a agro-

pecuária no Piauí, ou seja, agricultura, bovinocultura, ovinoca-

prinocultura, avicultura, suinocultura, piscicultura, apicultura 

e olericultura.

Além disso, alguns avanços são identificados, como a cria-

ção da linha de crédito objetivando consolidar a inserção de 

energia fotovoltaica na matriz das linhas de processos pro-

dutivos, potencializando assim a melhoria na qualidade de 

vida, e sustentabilidade do povo piauiense. A Piauí Fomento 

começou também a financiar os pequenos produtores rurais 

do Assentamento Marrecas, no projeto de plantação de uvas 

em São João do Piauí.

Está em fase de estudo na EMATER-PI o primeiro projeto 

de produção de galinha caipira, inicialmente a ser implanta-

do no município de José de Freitas, com a previsão de finan-

ciamento que irá atender 100 produtores rurais com valor de 

aplicação a um ticket médio de R$ 5 mil e volume total de 

R$ 500 mil.

Diante disso, a Piauí Fomento deverá expandir suas ações 

rumo à interiorização buscando atingir, inicialmente, as regi-

ões mais necessitadas de crédito para investimentos em ativi-

dades produtivas. Essa interiorização atenderá as diversas áre-

as do setor rural do Piauí, a saber, através de linha de crédito 

formatada para atender ao Programa de apoio ao Fomento 

Rural e da Energia Solar, com recursos do FEP.

FUNGEP avalizou 352 
empreendimentos 
de pequeno porte 

Em 2019, a Piauí Fomento financiou 352 em-

preendimentos com a garantia e aval do Fundo 

Garantidor aos Micro e Pequenos Empreendi-

mentos do Estado do Piauí (FUNGEP), sendo apli-

cados R$ 1,7 milhões com recursos próprios da 

Piauí Fomento, em que o público beneficiado são 

empreendedores individuais e pessoas físicas que 

estão na informalidade, nos seguintes territórios:

• Entre Rios: Teresina e Altos; 

• Carnaubais: Campo Maior;

• Cocais: São João do Arraial, Esperantina, Lu-

zilândia, Porto e Piracuruca; 

• Vales dos Rios Piauí e Itaueira: Floriano.

• Planície Litorânea: Parnaíba

• Tabuleiros do Alto Parnaíba: Sebastião Leal

Além disso, algumas ações merecem des-

taque no ano de 2019, como a realização do 

provimento de recursos financeiros para a com-

plementação de garantias nas operações de 

créditos destinados a aplicações em atividades 

produtivas permitindo, com isso, o acesso ao 

crédito aos pequenos empreendimentos do Es-

tado do Piauí, consequentemente impactando 

na capacidade financeira da sociedade.

No entanto, alguns desafios precisam ser su-

perados como, por exemplo, em razão da ele-

vada inadimplência em período próximo pas-

sado, as operações bancárias de todo o sistema 

financeiro foram bastante impactadas, gerando 

dificuldades para a continuação de realizar no-

vas operações com a garantia do Fundo. Ainda 

em 2019, em razão dessas dificuldades (inadim-

plência) enfrentadas, a agência passou a usar o 

FUNGEP como garantia nas operações realiza-

das pela linha de crédito PIAUÍ FOMENTO MI-

CROCRÉDITO. Espera-se então que a partir de 

2020 o mercado de crédito ofereça melhores 

condições para o uso do fundo garantidor.
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A 
política de desenvolvimento econômi-

co tem que estar alinhada as políticas de 

bem-estar social da população. No ano 

de 2019, o Governo do Piauí ampliou suas 

ações na área da assistência à sociedade, 

atendendo demandas de diversos setores como saúde, se-

gurança, cultura, prevenção e combate às drogas, melho-

rias na educação e enfrentamento à desigualdade e a todo 

tipo de discriminação.

Foi inaugurada a Farmácia do Povo em Teresina para 

melhor atendimento à população, além de ter sido dis-

tribuído 26.560.812 unidades de comprimidos, ampolas 

e frascos de meciamentos às farmácias ambulatoriais do 

Estado. Nos 29 hospitais da rede estadual, foram realiza-

dos 1.726.312 procedimentos ambulatoriais e 3.088 proce-

dimentos cirúrgicos.

Na segurança pública, o Governo investiu na amplia-

ção de servidores e investimentos estruturais para oferecer 

melhores serviços e consequentemente atender as de-

mandas da sociedade. Foram nomeados delegados, agen-

tes e escrivães nos territórios da Planície Litorânea, Cocais, 

Carnaubais, Vale do Sambito, Vale do Guaribas, Vale do 

Canindé, Serra da Capivara, Vale dos Rios Piauí e Itaueiras, 

Tabuleiros do Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras

Em Teresina, foram fortalecidas políticas de segurança 

pública voltadas à proteção da mulher em situação de 

violência, como o plantão de gênero, a delegacia da mu-

lher na zona sul e a Delegacia do Feminicídio. Em Picos, 

Parnaíba e Bom Jesus foram inauguradas delegacias da 

Mulher, sendo que os dois primeiros municípios também 

foram contemplados com um complexo da Polícia Civil 

englobando Central de Flagrantes, Delegacia Regional, e 

Distrito Policial.

A Coordenadoria Estadual de Política para Mulheres 

executou ações que ajudaram no fortalecimento das po-

líticas públicas de proteção à mulher, com a realização de 

campanhas e eventos de enfrentamento à violência de gê-

nero e o feminÍcidio.

Além disso, todos os territórios foram beneficiados 

com a implantação do Sistema de Boletim de Ocorrência 

(SISBO), que garante o registro da ocorrência em qual-

quer Distrito Policial, não se adstringindo ao local de 

ocorrência do fato.

Todas essas ações contribuíram para a redução em 21% 

dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), 16% de di-

minuição de roubos em vias públicas e redução de 34% nos 

roubos a comércios no período de janeiro a outubro de 2019, 

na comparação com o mesmo período do ano anterior.
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A Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas (CEN-

DROGAS) ampliou para quase 700 vagas o atendimento a 

dependentes químicos, número cinco vezes maior do que 

as 120 vagas oferecidas em 2016. Um detalhe importante é 

que o trabalho chega hoje a 11 dos 12 Territórios de Desen-

volvimento do Estado do Piauí. 

Outro grande avanço foi a implantação do Projeto “Res-

socializar para não prender”, desenvolvido através de uma 

parceria entre Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) e a CEN-

DROGAS, que visa encaminhar pessoas que foram presas 

em flagrantes, cujo delito seja de pequena infração e que 

tem alguma ligação com a dependência química. A CEN-

DROGAS ofertou 110 vagas para o tratamento de dependen-

tes químicos oriundos das audiências do TJ-PI em 2019.

Na educação, foram matriculados 255.363 alunos, nú-

mero que aumenta a cada ano, demonstrando os investi-

mentos do Estado na universalização da educação básica 

pública. Para ampliar o acesso ao ensino, a Secretaria de 

Educação (SEDUC) desenvolve a política educacional “CA-

NAL EDUCAÇÃO”, que oferece educação por mediação 

tecnológica aos 224 municípios do Estado do Piauí. No ano 

passado o CANAL atendeu 57.071 alunos.

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI) ofertou sete 

pós-graduações Stricto Sensu, sob a modalidade de mes-

trado (acadêmico e profissionalizante), e ultrapassou a 

meta estipulada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

que previa apenas três mestrados. 

A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos 

Humanos (SASC), realizou a manutenção de sete Unida-

des de Atendimento, com destaque para a melhoria da 

estrutura física do Centro Educacional Masculino (CEM), 

em Teresina, e do Complexo de Defesa da Cidadania de 

Parnaíba. Outro avanço foi a conclusão da reforma da Casa 

dos Conselhos Ribamar Santos, que beneficiou nove con-

selhos estaduais. 

No setor cultural, o Governo investiu mais de R$ 20 mi-

lhões em eventos e reformas.  Entre os destaques, a recu-

peração da Casa de Cultura Odilon Nunes, em Amarante; 

a revitalização do Complexo Turístico Porto das Barcas, em 

Parnaíba. Este último avançou significativamente, com 

85% das obras já concluídas. Houve ainda entrega de no-

vos equipamentos de som e iluminação para o Theatro 4 

de Setembro e melhorias no Clube dos Diários. 

Na Secretaria Estadual para Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (SEID), o Passe Livre Intermunicipal e o Passe 

Livre Cultura foram os destaques. Foram expedidas 7.145 

novas carteiras do primeiro e 1.568 do Passe Cultura, núme-

ros que revelam o impacto desta ação para a população 

beneficiária.

Já no Programa “Passo à Frente”, ação de parceria en-

tre SEID, Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI) e Centro 

Integrado de Reabilitação (CEIR), 2.441 pessoas foram be-

neficiadas nos seguintes territórios: Planície Litorânea, Vale 

dos Rios Piauí e Itaueira e Vale do Guaribas.
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CENDROGAS amplia 
vagas para quase 700 
dependentes químicos

A Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas (CEN-

DROGAS), visando ampliar e descentralizar os serviços 

de acolhimento para o tratamento de dependentes 

químicos, mantém em funcionamento programas re-

gulares cujas atividades contemplam ações de acolhi-

mento/tratamento, prevenção, reinserção social e fa-

miliar por meio de parcerias com as organizações sem 

fins lucrativos que atuam no enfrentamento às drogas. 

Essas organizações estão distribuídas em 11 territórios 

do estado do Piauí. 

O público atendido pelas ações da CENDROGAS são 

crianças, adolescentes, adultos do sexo masculino e femi-

nino em situações de vulnerabilidade causadas pelo con-

sumo de substâncias licitas e ilícitas, bem como pessoas 

oriundas das audiências de custódias do Tribunal de Justiça.

As principais realizações da CENDROGAS no ano de 

2019 foram a realização de atividades voltadas para ser-

viços de atendimento psicossocial. Ampliou-se o número 

de atendimentos diários, contemplando usuários e depen-

dentes químicos, bem como familiares, realizando escutas, 

orientações e encaminhamentos à rede de serviços. 

Na planilha abaixo, segue algumas informações quanti-

tativas do setor de atendimento Psicossocial/CENDROGAS 

realizadas no ano de 2019*:

ATENDIMENTO
 UTILIZADO 
PELA REDE

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT TOTAL

CAPS 04 08 14 06 08 22 31 12 09 34 148

CENTRO POP 02 05 03 03 09 17 03 04 07 53

HOSPITAL 
ARELINO

01 02 03 06 09 18 06 02 01 48

HOSPITAL 
MOCAMBINHO

02 03 05 04 04 09 13 05 06 06 57

JUSTIÇA 02 11 09 02 07 18 03 07 07 66

TOTAL 08 14 37 25 23 56 97 29 28 55 372

ATENDIMENTO UTILIZADO PELA REDE DE RESOCIALIZAÇÃO/ CENDROGAS REALIZADAS NO ANO DE 2019
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MÊS ADOLESCENTES  ADULTAS TOTAL

JANEIRO 05 16 21

FEVEREIRO 03 10 13

MARÇO 01 16 17

ABRIL 00 19 19

MAIO 01 11 12

JUNHO 00 06 06

JULHO 01 14 15

AGOSTO 01 17 18

SETEMBRO 02 18 20

OUTUBRO 02 39 41

TOTAL 16 166 182

ACOLHIMENTO FEMININO/2019*

MÊS ADOLESCENTES  ADULTAS TOTAL

JANEIRO 03 118 121

FEVEREIRO 05 109 114

MARÇO 06 70 76

ABRIL 08 133 141

MAIO 07 150 157

JUNHO 01 119 120

JULHO 03 186 189

AGOSTO 10 125 135

SETEMBRO 07 138 145

OUTUBRO 04 118 122

TOTAL 54 1.266  1.320

ACOLHIMENTO MASCULINO/2019*

A CENDROGAS recebia constantemente demandas 

para acolhimento de crianças e adolescentes do sexo 

feminino em decorrência da dependência química, de-

manda esta tanto espontânea, como proveniente da 

Vara da Infância e Juventude de Teresina. Diante disso, 

foi firmado um termo de parceria para o acolhimento e 

tratamento às crianças e adolescentes do sexo femini-

no com a Comunidade Terapêutica Casa de Ester, cujas 

atividades iniciaram-se em Junho de 2018. Em agosto 

de 2019, os adolescentes que estavam acolhidas na CT 

(comunidade terapêutica) concluíram o tratamento e 

foram reinseridas na sociedade e na família com êxito. 

É importante ressaltar que a Casa de Ester oferta va-

gas para o tratamento de crianças e adolescentes do 

sexo feminino entre 09 e 18 anos de idade, que fazem 

uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas e se en-

contram em situação de extrema vulnerabilidade social 

em decorrência da dependência química. 

O tratamento é feito por meio de um programa te-

rapêutico com duração de 12 meses, em ambiente livre 

e saudável a fim de lhes facultar o desenvolvimento fí-

sico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. Os trabalhos desenvolvidos 

em parceria com o Estado e as comunidades terapêu-

ticas já apresentam resultados positivos na área social.

*  Atualizado até Outubro/2019 *  Atualizado até Outubro/2019

A Coordenadoria de Enfrentamento a Droga avan-

çou nas políticas públicas sobre drogas no período de 

2016/2019, buscando sempre descentralizar as ações 

promovidas pelo órgão no estado do Piauí.

No inicio de 2016, a CENDROGAS oferecia aproxima-

damente 120 vagas para o tratamento de dependentes 

químicos e contava apenas com ações em dois dos 12 

territórios de desenvolvimento do Estado. Em 2019, hou-

ve avanços importantes na ampliação de vagas, chegan-

do a 681 vagas ofertadas nos 31 CTs credenciadas.

Além das comunidades terapêuticas, o Estado man-

tém parcerias com outras entidades que desenvolvem 

trabalhos sociais, como por exemplo a Associação Be-

neficente São Paulo Apóstolo (ABESPA), que é ligada 

à Pastoral do Povo de Rua, que realiza um importante 

trabalho com a população de rua, tendo como objetivo 

proporcionar acolhimento, tratamento e reinserção so-

cial a este público que ainda não era contemplado com 

ações das políticas públicas de drogas. 

Na parte de atendimento psicossocial, foi fortalecida 

a parceria com a rede de serviços, ampliando o número 

de atendimentos aos usuários e familiares que buscam 

nossos serviços, visando também a descentralização 

junto aos municípios piauienses. 
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A CENDROGAS também implantou e ampliou os cur-

sos de capacitações sobre prevenção às drogas, destacan-

do as importantes parcerias com outros órgãos: SASC, PRF/

PI, DPRF/PI, SEC. SEGURANÇA (DEPRE), FENNOCT, OAB/

PI, SESAPI, UESPI, UFPI, PMPI, COJUV, SEDUC, Fundação 

Milton Campos e Conselho Estadual de Políticas Sobre 

Drogas; promovendo orientação, formação e capacitação 

para mais de oito mil pessoas, dentre profissionais, como 

educadores de escolas públicas dos municípios do Estado 

do Piauí, psicólogos, assistentes sociais, agentes comuni-

tários de saúde, conselheiros tutelares e profissionais que 

atuam nos CAPS, CRAS, CREAS, dentre outros que atuam 

com interface na prevenção e cuidado dos problemas rela-

cionados ao uso de drogas.

Conscientização de 30 mil pessoas

O órgão também realizou e participou de diversas ati-

vidades de prevenção às drogas, incluindo seminários, pa-

lestras, fóruns, debates, oficinas nas escolas, blitzen edu-

cativas, caminhadas de conscientização, dentre outras 

atividades, atingindo cerca de 30 mil pessoas, especial-

mente alunos da rede pública de ensino.

O Estado cresceu na consolidação de parcerias com comu-

nidades terapêuticas e oferta de vagas, mas apresenta proble-

mas no serviço de atendimento e assistência aos dependen-

tes químicos e seus familiares após concluírem o programa 

terapêutico, tornando mais difícil o seu retorno para o convívio 

familiar e a sociedade.

A reinserção no mercado de trabalho é outro desafio 

encarado pelo Estado para os próximos anos. A empre-

gabilidade dos dependentes químicos recuperados é um 

grande elemento importante à permanência da sobrie-

dade. A droga e as condições que ela impõe afastam os 

dependentes químicos dos estudos e consequentemen-

te de oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. 

O ganho financeiro, o emprego ou o trabalho autônomo 

propiciam o empoderamento do dependente elevando 

sua autoestima e a sua valorização como individuo capaz 

e produtivo. Esse fortalecimento humano é fundamental 

para a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

Diante dessa dificuldade, a CENDROGAS lançou o de-

safio para ser superado por meio da instalação do “CEN-

TRO DE REINSERÇÃO PARA DEPENDENTES QUIMICOS E 

FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO 

SOCIAL”, inclusive com atendimentos do público-alvo nos 

territórios de desenvolvimento do Estado do Piauí previs-

tos no projeto para o exercício de 2020/2021. Inicialmente 

esse projeto será desenvolvido nas cidades polos dos se-

guintes territórios: Entre Rios (Teresina); Carnaubais (Cam-

po Maior); Planície Litorânea (Parnaíba); Serra da Capivara 

(São João do Piauí); Guaribas (Picos); Cocais (Piripiri); Vale 

dos Rios Piauí e Itaueira (Floriano).
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COJUV: mais participação 
dos jovens em ações 
de cidadania

Com a missão de ser uma agente de articulação e fo-

mento das políticas públicas para a juventude piauiense, a 

COJUV elaborou, em 2019, o seu planejamento em torno 

da rearticulação de ações voltadas ao público juvenil. 

AÇÕES REALIZADAS

O Projeto Caravana Juventude Ativa percorreu as cida-

des de Pedro II, Jerumenha, Uruçuí, Esperantina, Luís Cor-

reia, Cocal Dos Alves, Ilha Grande, Parnaíba, Arraial, além 

de Teresina. A caravana movimentou em torno de 3 mil 

jovens nesses municípios, por meio de 30 oficinas, entre 

elas: teatro; arte circense; breaking, rima e poesia; danças 

populares; grafitagem; sons e percussão; capacitação em 

embelezamento. A caravana promove também bate-pa-

pos sobre prevenção de saúde e valorização da vida e opor-

tuniza o espaço para divulgação do Programa Identidade 

Jovem, realizando a emissão da mesma. Nos municípios 

listados acima a articulação é realizada com as prefeituras, 

através das gestões municipais de juventude, e ocorrem 

nos espaços públicos (escolas, CRAS, NUCA) que o municí-

pio disponibiliza tanto na zona urbana como na zona rural 

do município. 

A caravana, em Teresina, percorreu seis escolas de tem-

po integral, em todas as zonas da cidade realizando 30 ofi-

cinas e mobilizando mais de 2000 estudantes. Vale salien-

tar que a articulação e mobilização feitas para a realização 

da caravana nas escolas se dá juntamente com os grêmios 

estudantis organizados nestas escolas.

Juventudes do campo e de comunidades tradicio-

nais são segmentos que têm destaque nesta gestão da 

coordenadoria. 

Em abril, articulado com a Secretaria de Agricultura Fa-

miliar (SAF) e o Fundo Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA), COJUV realizou o II Encontro de Jovens Ru-

rais do Semiárido Brasileiro, que reuniu em Picos mais de 

400 jovens de seis estados nordestinos em quatro dias de 

oficinas, debates e troca de experiências dos arranjos pro-

dutivos de jovens do semiárido. Para tanto, a coordenado-

ria fomenta espaços de diálogo e apoio às ações realizadas 

por esses segmentos, a exemplo dos festivais da juventude 

rural, encontro da juventude indígena, fórum de comuni-

dades tradicionais e quilombolas, em busca de pautas co-

muns que efetivem direitos garantidos a esses segmentos. 

Apoio às organizações juvenis é o seio das ações da co-

ordenadoria, pois daí advém as maiores provocações do 

nosso público-alvo, a exemplo de grupos organizados que 

nos procuram, como a Pastoral da Juventude, o Movimen-

to Hip Hop e vários outros que propõem ações de interven-

ção junto à juventude, o que movimenta o protagonismo 

dos jovens envolvidos.

Articulação com as gestões municipais e fomento aos 

conselhos municipais de juventude são outras grandes 

ações da coordenadoria, o que impulsiona a participação 

social dos jovens. As gestões estão articuladas em um fó-

rum, que se reúne a cada ano para troca de experiências e 

articula ações territoriais em comum. 

Há também apoio ao Conselho Estadual de Juventude, 

que em 2019 passou por formulação, em atendimento às 

solicitações das entidades que o compõem. Elas propuse-

ram uma modernização na lei, ampliando a participação 

dos grupos organizados nos territórios em um amplo espa-

ço de efetivação e construção de políticas públicas.

Ainda em 2019, a COJUV monitorou as ações das Casas 

da Juventude, que estão presentes em ampla atividade em 

seis municípios, sendo referência aos jovens locais, ofertan-

do cursos e capacitações e mobilizando-os para as ações.



Balanço Piauí 2019

98

SEID amplia as ações 
para inclusão nos 12 
territórios do Piauí

A Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (SEID), órgão da administração pública direta 

responsável pela proposição, articulação, monitoramento 

e execução de políticas públicas estaduais destinadas à in-

clusão da pessoa com deficiência, estabeleceu como prio-

ridade neste último ano do Plano Plurianual (PPA 2016-

2019) a ampliação e potencialização dos serviços da Rede 

Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência no estado 

do Piauí, visando promover a melhoria da qualidade de 

vida de seu público-alvo, atendendo aos 12 Territórios de 

Desenvolvimento do Piauí.

De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o Piauí apresentou 

uma população de aproximadamente 860.430 (oitocentas 

e sessenta mil, quatrocentas e trinta) pessoas com defici-

ência, o que corresponde a 27,59% da população total do 

Estado, e o coloca em 4º lugar no ranking nacional. Tal rea-

lidade demanada dos órgãos governamentais a necessida-

de de planejamento e implementação de políticas e ações 

afirmativas que possibilitem a inclusão dessas pessoas na 

sociedade piauiense.  

Em face a essa realidade, a SEID desenvolveu durante 

o ano de 2019 um conjunto de ações em parceria com ór-

gãos das esferas estadual e federal, com recursos oriundos 

do Tesouro Estadual e de emendas parlamentares. Foram 

mantidas parcerias com entidades da sociedade civil e 

conselhos municipais e estadual de defesa dos direitos da 

pessoa com deficiência, uma vez que a questão da defici-

ência exige a articulação e mobilização dos entes governa-

mentais e sociais para a tomada de iniciativas e a imple-

mentação de políticas de inclusão social. 

Dentre as ações realizadas pela SEID destaca-se o Pro-

jeto Piauí Praia Acessível, implantado em 2016 na Praia 

de Atalaia em Luís de Correia, numa parceria firmada com 

a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) e a Faculdade 

Maurício de Nassau. Desde a sua implantação, o projeto já 

realizou mais de 4.000 atendimentos e, ao longo de 2019 

contabiliza-se aproximadamente 500 atendimentos reali-

zados. Sem dúvida, essa ação vem promovendo a inclusão 

social e o acesso de pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida à atividade turística e de lazer com segurança e 

autonomia, gerando autoestima e bem-estar aos piauien-

ses e turistas de outros Estados. 
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Destaca-se ainda o Passe Livre Intermunicipal, benefí-

cio que assegura o direito de ir/vir das pessoas com defici-

ência, através da gratuidade das passagens de ônibus en-

tre os municípios piauienses, e o Passe Livre Cultura, que 

garante de forma gratuita a entrada e acesso aos cinemas, 

teatros, casas de espetáculos, estádios, ginásios esportivos 

e locais similares. Ambos são destinados às pessoas com 

deficiência que comprovem uma renda familiar per capi-

ta de até um salário mínimo. Em 2019 foram expedidas 

7.145 novas carteiras do Passe Livre Intermunicipal e 1.568 

do Passe Cultura, números que revelam o impacto desta 

ação para a população beneficiária.

O Programa “Passo à Frente” é outra ação de destaque 

que o Governo do Estado vem realizando, através da SEID, 

SESAPI e CEIR, que desde 2016 já beneficiou 12.640 pes-

soas no estado do Piauí, com a entrega de cadeiras de ro-

das e banho, coletes, botas, palmilhas, muletas, bengalas, 

andadores, além da fabricação de órteses e próteses. Tais 

ações são realizadas diretamente nos municípios, evitando 

o deslocamento dos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para a capital, fortalecendo assim o processo de des-

centralização e resolutividade dos atendimentos. Nas edi-

ções do programa em 2019 foram beneficiadas 2.441 pes-

soas nos seguintes territórios: Planície Litorânea, Vale dos 

Rios Piauí e Itaueira e Vale do Guaribas.

Realizou-se em junho a XIII Caminhada da Acessibili-

dade com o intuito de chamar a atenção da sociedade e 

dos gestores públicos sobre a importância de se promover 

a acessibilidade, e nesta edição o tema foi: ”Transporte Aces-

sível para Todas as Pessoas com Deficiência”. A caminhada 

é um evento realizado anualmente pela SEID, em parce-

ria com a Associação dos Deficientes Físicos de Teresina 

(ADEFT), o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pes-

soa com Deficiência (CONEDE-PI) dentre outras entidades 

de atendimento às pessoas com deficiência no Piauí.

Apoiar o esporte paralímpico tem sido uma das ações 

desenvolvida pela SEID, proporcionando oportunidades 

aos atletas com deficiência do estado do Piauí, dando in-

centivo/apoio aos paratletas piauienses para participarem 

de eventos esportivos a níveis nacionais e internacionais. 

Outra iniciativa na área esportiva foi a parceria firmada 

com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para realização 

de capacitações para 150 profissionais piauienses de edu-

cação física e áreas vinculadas ao paradesporto, com o ob-

jetivo de qualificá-los para melhor atender às pessoas com 

deficiência que pretendem participar das competições 

locais e nacionais promovidas pela CPB. As atividades fo-

ram realizadas no auditório do CEIR, no Setor de Esportes 

da Universidade Federal do Piauí (aulas teóricas e práticas) 

e no CÍrculo Militar (aula prática). Deve-se frisar a impor-

tância do esporte como uma ferramenta de reabilitação e 

promoção da inclusão social das pessoas com deficiência, 

obtendo-se ganhos qualitativos para o público atendido.
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Geração de empregos para pessoas com deficiência

Outra importante ação desenvolvida foi a parceria di-

reta com o Sistema Nacional de Emprego (SINE), com a 

realização do Dia “D” em comemoração ao Dia Nacional de 

Luta da Pessoa com Deficiência, que aconteceu no mês de 

setembro, visando oportunizar a inserção de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, através da disponibi-

lidade de 127 vagas ofertadas por 19 empresas locais, sen-

do atendidas e cadastradas 350 pessoas com deficiência 

e reabilitados do INSS. Esta ação contou com o apoio de 

órgãos governamentais (municipal, estadual e federal) e 

instituições e entidades da sociedade civil.

No programa de apoio às entidades destaca-se a doa-

ção pelo Governo do Estado da atual sede da Associação 

dos Amigos dos Autistas (AMA), através de uma parceria 

firmada com a SEID e a Secretaria Estadual de Educação 

(SEDUC), contribuindo significativamente para ampliar e 

melhorar o atendimento das pessoas autistas e seus fa-

miliares na cidade de Teresina. Registra-se ainda o apoio 

financeiro para a Associação dos Pais e Amigos dos Excep-

cionais (APAE), da cidade de Luís Correia, destinado à re-

forma e aquisição de equipamentos para o Centro Odon-

tológico, potencializando o atendimento de sua clientela.

Carteira de Identificação do Autista

Uma importante conquista recente para as pessoas 

com deficiência foi a criação da Carteira de Identificação 

do Autista (CIA) destinada a identificar a pessoa diagnosti-

cada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no âmbi-

to do estado do Piauí. Criada através da Lei nº 7.246 de 03 

de setembro de 2019 e pelo Decreto Estadual nº 18.593 de 

18 de outubro de 2019, a CIA assegura ainda o atendimen-

to prioritário da pessoa com TEA nos serviços públicos e 

privados, além de promover a sua inclusão social.

As políticas públicas de inclusão da pessoas com defici-

ência avançaram nesses últimos anos, mas ainda existem 

desafios a serem trabalhados ao longo dos próximos anos, 

já que  as pessoas com deficiência ainda sofrem no seu co-

tidiano com barreiras físicas e atitudinais que impedem a 

sua plena convivência nos espaços públicos da sociedade, 

deixando-as numa situação de exclusão social, principal-

mente devido ao desrespeito aos seus direitos de cidada-

nia assegurados pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e pelo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência do Piauí.

As políticas públicas desenvolvidas por esta Secretaria, 

em parceria com os demais órgãos governamentais, enti-

dades da sociedade civil e instituições de defesa e garantia 

dos direitos, vem contribuindo positivamente para o alcan-

ce de um Piauí Inclusivo com mais acessibilidade e digni-

dade às pessoas com deficiência. 

AÇÕES VALOR TOTAL (R$):

1. ESPORTE PARALÍMPICO 10.137,31

2. PIAUÍ PRAIA ACESSÍVEL 18.157,50

3. APOIO ÀS ENTIDADES DE PCD 117.968,00

4. VAN ADAPTADA (CONEDE) 176.190,00

TOTAL GERAL (R$) 322.452,81
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Melhoria na estrutura 
física de centros de 
atenção a jovens

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 

Direitos Humanos (Sasc) tem o objetivo de monitorar, ava-

liar, supervisionar as ações desenvolvidas em todo o Estado 

no que diz respeito à política socioassistencial, trabalho e 

emprego, inclusão social e direitos humanos. No ano de 

2019 foi dado continuidade ao trabalho de consolidação 

dessas ações, avançando no fortalecimento do Sistema 

Único da Assistência Social (SUAS) e na geração de empre-

go e renda para a população. 

Foi realizada a manutenção das sete Unidades de Aten-

dimento, com destaque para a melhoria da estrutura física 

do Centro Educacional Masculino (CEM), em Teresina, e do 

Complexo de Defesa da Cidadania de Parnaíba. Atualmen-

te cerca de 380 adolescentes entre 12 e 21 anos são atendi-

dos nas unidades, tendo acesso a ações de educação, saú-

de, esporte, cultura e lazer, com foco para a ressocialização 

desses jovens, de modo a impedir que eles voltem a ter 

conflitos com a lei. 

Outra ação que merece destaque foi a prevenção da 

criminalidade infantil, executando ações em 58 municí-

pios. Tal atividade contribuiu para a diminuição da quan-

tidade de adolescentes submetidos a medidas privativas 

de liberdade. Além disso, a diretoria ainda executou curso 

de capacitação para 90 profissionais do Atendimento So-

cioeducativo. 

O estado sediou e organizou o X Encontro Nacional In-

tersetorial dos Coordenadores Estaduais do Cadastro Úni-

co e Programa Bolsa Família no município de Luís Correia, 

o que resultou em um planejamento para o aperfeiçoa-

mento do Programa Bolsa Família no país.

Por meio de uma parceria com a Equatorial Piauí, a 

Sasc garantiu a desburocratização do processo de inclusão 

no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, assegurando 

a inclusão de mais 87 mil novas famílias no programa.

Qualidade do Cadastro Único acima da média nacional

No que diz respeito à qualidade dos números do Ca-

dastro Único para os programas sociais do Governo Fe-

deral, o Piauí sai na frente da média Nacional (84,31%) e 

apresenta um percentual de 85,30% de cadastros únicos 

atualizados. Graças à organização dos cadastros é pos-

sível ter informações mais precisas sobre o Programa 

Bolsa Família, que, no mês de outubro de 2019 atendeu 

444.364 famílias, representando uma cobertura de 111,9 % 

da estimativa de famílias pobres no Estado. O benefício 

contribui para a geração de receita, emprego e renda, 

ampliando a arrecadação e gerando bem-estar para as 

famílias mais vulneráveis.

O Estado deu continuidade a execução do programa 

Cidadania Ativa. Por meio dele, a população teve acesso 

a serviços como avaliação nutricional, expedição de docu-

mentos, informações sobre programa sociais e outros. Em 

2019, além da capital, nove municípios receberam ações 

do Cidadania Ativa: Santo Inácio, Amarante, Miguel Alves, 

Barras, N..S. dos Remédios, Guadalupe, Buriti dos Montes, 

Campo Largo e Luís Correia. Em Teresina 2.660 pessoas 

foram atendidas e nas cidades do interior do estado 3.112 

pessoas, totalizando 5.772 beneficiados em 2019. 

A Sasc promoveu a inclusão social da população em 

situação de vulnerabilidade, assegurando proteção social 

básica e especial considerando as perspectivas das po-

pulações vulneráveis, realizando no ano de 2019 diversas 

ações voltadas para o público LGBTQI, população negra, 

população de rua, comunidades tradicionais (quilombolas, 

indígenas, terreiros), migrantes e trabalhadores em situa-

ção análoga ao trabalho escravo. 
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Entre as ações realizadas está o lançamento da campanha 

“Respeitar é preciso”, com a finalidade de enfrentar a LGB-

Tfobia, e a implantação do “Ambulatório Trans”, em parce-

ria com a SESAPI, que funciona no HGV e visa garantir o 

tratamento adequado e específico com endocrinologistas 

e outros especialistas para a população trans. 

Para as comunidades tradicionais, as ações realizadas 

foram de distribuição de sementes crioulas; atividades es-

taduais de combate ao racismo, à discriminação e à into-

lerância religiosa; evento comemorativo ao Dia Nacional 

da Umbanda em 15 de novembro, na Praça dos Orixás e 

acompanhamento dos casos de intolerância religiosa, 

participação em audiências públicas e demais eventos de 

promoção da igualdade religiosa.  

Também foi realizada uma série de ações educacionais, 

como capacitações, seminários, fóruns, rodas de conversas 

e oficinas, como IV Seminário Estadual de Direitos Huma-

nos e o curso de Multiplicadores em Direitos Humanos.

Reforma beneficia nove conselhos estaduais

A conclusão da reforma da Casa dos Conselhos Ri-

bamar Santos beneficiou nove Conselhos Estaduais: Con-

selho Estadual de Assistência Social – CEAS/PI; Conselho 

Estadual de Políticas sobre Drogas – CENDROGAS; Conse-

lho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDIPI); Con-

selho Estadual Dos Direitos da Criança e do Adolescente 

– CDCA; Conselho Estadual dos Direitos Humanos – CEDH; 

Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CELGBT); Conse-

lho Estadual de Economia Solidária – CEES; Conselho Es-

tadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA-PI) 

e Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial – 

CEPIR/PI, permitindo uma melhor infraestrutura para suas 

articulações, debates e deliberações.

No âmbito do acolhimento institucional, o estado apri-

morou a gestão do SUAS, reduzindo as metas das unida-

des estatais e financiando as novas unidades municipais, 

ao tempo em que está organizando o projeto piloto dos 

serviços de acolhimento nas modalidades Casa Lar e Fa-

mília Acolhedora no formato regionalizado. É importante 

ressaltar que as equipes das casas de acolhimento estão 

em permanente capacitação para a adequada utilização 

do Prontuário SUAS, do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) e o enfrentamento dos desafios propostos ao acolhi-

mento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e famílias.

CREAS em 21 novos municípios

A implantação do CREAS em 21 novos municípios e o 

desenvolvimento das Ações Estratégicas de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil fizeram com que a Prote-

ção Social Especial de Média Complexidade chegasse ao 

interior do estado do Piauí com força e inovação, possibili-

tando novos debates em torno do Sistema de Informação 

para Infância e Adolescência, Conselho Tutelar e Sistema 

Nacional de Atendimento socioeducativo. O avanço e a ne-

cessidade de debater os respectivos serviços e suas ações 

em âmbito municipal possibilitaram a organização do I Fó-

rum Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil.

Inclusão do mercado de trabalho

No ano de 2019, o Estado desenvolveu ações e políticas 

públicas que proporcionaram a inserção do trabalhador 

no mercado de trabalho e a sua requalificação profissional 

para acompanhar as exigências do mercado. Foram rea-

lizados cursos de qualificação itinerantes de corte e cos-

tura, embelezamento, construção civil, dentre outros. Por 

meio de caminhões totalmente preparados para as aulas 

e instrutores especializados, cidades de todas as regiões 

do Estado já foram beneficiadas e cerca de 1.200 profissio-

nais foram inseridos no mercado de trabalho. Isso aconte-

ce visto a importância da qualificação profissional para a 

eficiência da promoção da igualdade social e como ponto 

fundamental para diminuir as discrepâncias na batalha 

por um emprego.
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O Sistema Nacional de Emprego (SINE), que no Piauí 

é vinculado à Sasc, atendeu ao trabalhador com serviços 

de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social 

- CTPS, habilitação em seguro-desemprego, encaminha-

mentos (carta de apresentação), captação de vagas das 

empresas, bem como orientações sobre a nova modalida-

de de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social 

- CTPS DIGITAL. Foram executadas diversas ações e treina-

mentos, com foco para Dia de Cooperar, 3ª Feira de Empre-

gos e Negócios, Dia “D” e treinamentos para habilitação em 

seguro-desemprego e carteira digital.

MÊS CAPTAÇÃO DE 
VAGAS

ATENDIMENTO CADASTROS 
NOVOS

SEGURO 
DESEMPREGO

ENCAMINHAMENTO

JANEIRO 396 10.248 1.395 6.048 505

FEVEREIRO 256 9.618 1.553 5.374 698

MARÇO 894 9.398 1.358 4.977 526

ABRIL 268 9.526 1.467 6.190 270

MAIO 472 8.704 1.389 4.886 420

JUNHO 200 5.448 1.070 3.579 238

JULHO 173 8.012 1.199 4.900 319

AGOSTO 224 8.500 1.348 4.785 403

SETEMBRO 191 7.961 1.223 4.614 348

OUTUBRO 260 5.961 965 3.649 279

NOVEMBRO 236 8.689 865 2.391 332

DEZEMBRO X X X X X

TOTAL 3.570 92.065 13.832 51.393 4.338

ATIVIDADES NOS TERRITÓRIOS DO SEMIÁRIDO 
(QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS) - 2017/2018/2019

TERRITÓRIOS QUANTIDADE

SERRA DA CAPIVARA 464

VALE DO ITAIM 455

VALE DO GUARIBAS 646

VALE DO CANINDÉ 538

VALE DO SAMBITO 351

TOTAL DE PESSOAS QUALIFICADAS: 2.454

QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS 
BENEFICIADOS

89

QUANTITATIVOS DE BENEFICIADOS EM 2019

MATRIZ 2.290

SÃO RAIMUNDO NONATO 1.227

ESPERANTINA 651

TOTAL 4.168

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA 
SOCIAL-CTPS – SINE 2019
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O Programa do Governo Federal Criança Feliz, que no 

Piauí é executado por meio da SASC, é destaque nacional 

devido aos números e bons resultados e já acontece em 

192 municípios piauienses. Até o final do ano de 2018, fo-

ram realizadas 809 mil visitas e cerca de 29 mil crianças já 

haviam sido beneficiadas. 

A execução do Programa Criança Feliz no Piauí já cole-

ciona prêmios. Em março deste ano, durante o Seminário 

Internacional da Primeira Infância, o Governo do Piauí e a 

Sasc foram homenageados devido ao bom desempenho 

do Programa Criança Feliz no Estado. O trabalho realizado 

pela equipe do Criança Feliz no Piauí foi apontado como 

um exemplo a ser replicado na condução e execução des-

te importante programa federal. 

O Programa também venceu a edição 2019 do prêmio 

internacional WISE Awards, uma iniciativa da Fundação 

Catar, dos Emirados Árabes. A premiação é uma das mais 

concorridas e prestigiadas do mundo na área da educação. 

O programa competiu com mais de 480 projetos de 130 

países e foi reconhecido como uma das principais e mais 

inovadoras iniciativas do mundo na área.

Realização de eventos

• O Encontro Estadual da Primeira Infância no SUAS – 

PCF, aconteceu em Teresina, nos dias 15 e 16 de maio, par-

ticiparam 123 municípios e 147 pessoas; na mesma ocasião, 

aconteceu também a “Oficina de Alinhamento do “Guia de 

Visita Domiciliar”, atividade que contou com a participação 

de 121 pessoas e 106 municípios; e a Oficina de Alinhamen-

to na Metodologia “Cuidados para o Desenvolvimento da 

Criança – CDC”.

• O II Encontro Estadual Intersetorial do Programa 

Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS – PI, aconteceu 

em 21 e 22 de agosto de 2019, o qual contou com a partici-

pação de 142 municípios e 288 participantes, dentre estes, 

gestores da assistência social, membros do comitê gestor 

e supervisores do PCF. 

• Entre os dias 24 e 25 de setembro, aconteceu o Encontro 

Estadual de Integração do SUAS e PCF – Primeira Infância do 

SUAS, contando com a participação de 116 municípios e 252 

participantes.

Capacitação

Atendendo a uma exigência do Ministério da Cidada-

nia, que determina que as atividades de supervisão sejam 

executadas por indivíduos capacitados pelo Estado, foram 

realizadas duas capacitações no Guia de Visita Domiciliar 

e na Metodologia CDC, capacitando assim 35 supervisores 

de municípios com novas adesões e substituições. 

Acompanhamento à visita domiciliar 

Foram acompanhados 103 visitas que possibilitaram o 

contato direto com a execução do programa e as corre-

ções necessárias.

AÇÃO MUNICÍPIO ÓRGÃO STATUS VALOR

Obra de Reforma 
e ampliação

Teresina Centro 
Educacional 
Masculino

Concluída R$ 1.688.006,48

Obra de Reforma Parnaíba Complexo 
de Defesa da 

Cidadania

Em andamento R$ 381.930,51

Reforma e 
aquisição de 

móveis 

Teresina Casa dos 
Conselhos

Concluída R$ 1 milhão
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Mais de R$ 20 milhões 
para o fomento 
da cultura 

A Secretaria de Estado da Cultura do Piauí concentra as 

ações governamentais de incentivo à cultura, estruturan-

do, desenvolvendo, difundindo e documentando as ativi-

dades culturais em todos os municípios. 

Em 2019, a Secult promoveu ações voltadas à circula-

ção de atividades culturais pelo Estado, realizou oficinas 

de capacitação, cumpriu o calendário tradicional de even-

tos e deu seguimento à restauração do patrimônio histó-

rico e cultural. 

A principal obra de infraestrutura realizada em 2019 foi 

a de revitalização do Complexo Turístico Porto das Barcas, 

na cidade de Parnaíba, no território de Planície Litorânea, 

com valor total de R$ 8.625.142,37. A reforma e restauração 

abrange todo o complexo, as lojas de artesanato e entorno 

do Museu Náutico devido aos impactos ambientais sofri-

dos ao longo dos últimos 10 anos.

Com 85% da obra já concluída, o complexo também 

ganhou novos projetos de iluminação e sinalização, que 

além de valorizar a arquitetura, também facilita a orienta-

ção e visitação turística. O Porto das Barcas será reaberto 

no início de 2020. 

O Theatro 4 de Setembro, que foi restaurado em 2016, 

este ano ganhou novos equipamentos de som e ilumina-

ção. Os camarins também receberam melhorias, além da 

galeria Nonato Oliveira, que ganhou novos expositores.

A manutenção dos equipamentos contemplou o Thea-

tro 4 de Setembro, o Teatro Torquato Neto e Club dos Diá-

rios, onde foram investidos R$ 229 mil, através do Sistema 

Estadual de Incentivo à Cultura – SIEC.

Outra importante obra de preservação do patrimônio 

foi a de recuperação da Casa de Cultura Odilon Nunes, na 

cidade de Amarante, no território Entre Rios. O local foi 

construído no final do século XIX, e abriga parte do patri-

mônio histórico da cidade e do Piauí. 

Foram investidos R$ 383 mil na reforma e moderniza-

ção. Entre os serviços executados, estão a restauração da 

fachada, portas e janelas, além de uma nova cenografia 

para a sala de exposições, e um espaço que homenageia o 

poeta Da Costa e Silva.

Além da Casa de Cultura Odilon Nunes, outros teatros 

e museus ganharam este ano exposições fotográficas que 

contam um pouco da história dos municípios. O Teatro Sa-

raiva, em Parnaíba, e o Museu do Piauí, em Teresina, rece-

beram essas exposições da fotógrafa Margareth Leite. 

Na cidade de União, após a entrega da Casa de Cultura 

Benedito Martins do Rêgo, foram implantadas oficinas de 

capacitação em teatro e dança para jovens a partir dos 

13 anos de idade. As aulas acontecem aos sábados e do-

mingos, são gratuitas, e realizadas no local que ganhou 

um teatro com 150 lugares, camarins, e espaço para reali-

zação de eventos, em um investimento de R$ 585 mil do 

Governo do Estado. 
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The Vejo no Centro

Na capital Teresina, com a recuperação dos equipa-

mentos culturais, a Secult firmou parceria com a Prefeitura 

para a realização do The Vejo no Centro, uma iniciativa que 

dá vida a todo o entorno cultural da Praça Pedro II. O even-

to promoveu shows, exposições e apresentações artísticas 

na Central de Artesanato Mestre Dezinho, e visitas guiadas 

aos prédios históricos como o Museu do Piauí e o Palácio 

da Cultura. Toda a programação foi aberta ao público. 

A Secult também retomou este ano o Festival da Uva 

de São João do Piauí em parceria com outros órgãos da 

administração direta e indireta. O festival ficou dois anos 

sem ser realizado, mas em 2019, além de fomentar o agro-

negócio e a agricultura familiar, também promoveu shows 

e oficinas de dança.

R$ 12 milhões em eventos culturais

Outro destaque foi a realização do I Congresso de 

Educação e Cultura, que propiciou discussões que visam 

despertar a ideia de que a escola precisa possibilitar a 

convivência de forma harmoniosa e produtiva, aliando co-

nhecimento teórico nas salas de aula com atividades cul-

turais. 

A Secult investiu R$ 12.232.834,00 em eventos culturais, 

espetáculos, oficinas de arte, festivais e exposições. Quan-

do somado com o que foi gasto com manutenção e revita-

lizações das casas de cultura em todo o Piauí, a secretaria 

investiu mais de R$ 20 milhões em 2019 no fomento da 

cultura piauiense.  

Visita guiada a equipamentos culturais
Dentre as ações executadas pela Secretaria de Estado 

da Cultura da Piauí – Secult, uma das que merece desta-

que neste ano de 2019 é a implantação da visitação de es-

paços reformados pelo órgão. 

Desde outubro, alunos de escolas estaduais visitam, 

uma vez por semana, os diversos espaços de cultura do 

centro de Teresina, que foram recuperados pela Secult, 

com aula passeio pelo Museu do Piauí, Palácio da Cultura 

e Theatro 4 de Setembro. 

Durante a visita, os alunos são levados primeiramente 

ao Museu do Piauí – Casa de Odilon Nunes, e em seguida, 

visitam o Palácio da Cultura – sede da Secult, onde podem 

conhecer as instalações, as obras de arte de artistas piauien-

ses e um pouco da história do espaço, que abriga um rico 

acervo do artesanato piauiense, arte santeira, fotografia e 

obras de arte. Depois seguem para conhecer a maior casa 

de espetáculo do Piauí, o Theatro 4 de Setembro. 

A iniciativa, que é uma interação entre educação e cul-

tura, permite aos jovens conhecer a história, a memória e 

a arte piauiense, além de ajudar a despertar interesse por 

esses espaços culturais, que com as reformas e moderniza-

ções ajudaram a revitalizar o Centro da cidade, despertando 

a formação de um novo público para os espaços de cultura.

A implantação desta ação se deve ao fato das principais 

funções executadas pela Secult, que é estruturar, para pos-

teriormente desenvolver e difundir as atividades culturais 

do Estado, e promover o acesso aos bens históricos e cul-

turais móveis e imóveis. 

A Secult restaurou e modernizou o Museu do Piauí, rea-

berto em março de 2017. O local ganhou novas salas e mu-

seografia que dá evidência às peças do acervo. Além de se 

tornar mais atrativo e acessível ao público, principalmente 

aos estudantes, o museu voltou a ser ponto turístico, local de 

memória e uma extensão das salas de aula. Além disso, em 

2019, a casa ainda recebeu mais acessibilidade, com a entre-

ga do elevador e do novo sistema de combate a incêndio. 
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18 obras concluídas até 2019

O período 2016/2019 foi de grande impacto na produção, 

preservação e democratização da cultura no estado do Piauí. A 

revolução na recuperação do patrimônio valorizou os locais de 

pertencimento e memória piauiense. Além do fortalecimento 

de grandes eventos ligados a áreas diversas da cultura como o 

teatro, a música, as manifestações folclóricas e o cinema. 

Na recuperação de equipamentos culturais, até 2019, a 

Secult já concluiu 18 obras referentes ao patrimônio man-

tido pelo Governo do Estado, sem contar as parcerias para 

modernizar espaços como o Teatro Cidade Cenográfica, 

em Floriano, que recebe o 2º maior espetáculo da Paixão 

de Cristo do país. 

AÇÃO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO CULTURAL STATUS

Reforma e 
restauração

Teresina Complexo Cultural Club dos 
Diários

Concluída 

Reforma e 
modernização

Teresina Escola Estadual de Dança Lenir 
Argento

Concluída

Reforma e 
modernização

Teresina Escola Estadual de Música 
Possidônio Queiroz

Concluída

Reforma e 
restauração

Oeiras Sobrado Major Selemérico Concluída

Reforma e 
modernização

Teresina Biblioteca Estadual Cromwell de 
Carvalho 

Concluída

Reforma e 
modernização 

Floriano Espaço Cultural Chrstino Castro Concluída

Inauguração Bom Jesus Espaço Cultural Mestre Joaquim 
Carlota 

Concluída

Reforma e 
modernização 

Teresina Memorial Esperança Garcia Concluído

Reforma e 
modernização 

Teresina Museu do Piauí Concluído

Reforma e 
modernização

Piripiri Museu de Perypery Concluído

Reforma e 
modernização 

União Casa da Cultura Benedito 
Martins do Rêgo

Concluído

Reforma e 
modernização 

Teresina Sede da Secretaria Estadual de 
Cultura 

Concluído

Inauguração Bom Jesus Teatro Alard Concluído

Reforma e 
modernização

Corrente Casa da Cultura Cel. Benjamin 
José Nogueira

Concluído

Reforma e 
modernização

Parnaíba Teatro Saraiva Concluído

Reforma e 
modernização

Piripiri Memorial Espedito Resende Concluído

Inauguração Cristino Castro Espaço Cultural Mãe Rosa Concluído

Reforma e 
modernização

Amarante Casa de Cultura Odilon Nunes Concluído

Revitalização e 
recuperação

Parnaíba Complexo Turístico Porto das 
Barcas

Em andamento
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Organismos de Políticas para 
as Mulheres são ampliados 
para 13 municípios 

O estado do Piauí trabalha para diminuir os diversos 

tipos de violências contra a mulher, além de desenvolver 

programas de combate ao feminicidio. As políticas públi-

cas trabalhadas pela Coordenadoria Estadual de Política 

as Mulheres (CEPM) visa uma melhor qualidade de vida 

e pelo empoderamento socioeconômico das mulheres 

piauienses.

No ano de 2019, é importante destacar as ações que 

causaram impacto nas políticas públicas para as mulheres 

no Piauí:

• Aquisição de dois veículos automotores;

Recebimento de dois automóveis, adquiridos através 

do “Projeto Piauí: pilares de crescimento e inclusão social”, 

do Banco Mundial, reforça a política de enfrentamento à 

violência contra mulher e o desenvolvimento de demais 

políticas públicas, possibilitando a estrutura adequada 

para deslocamento das agentes da Coordenadoria, tanto 

no que diz respeito à articulação, quanto à realização de 

atividades nos 224 municípios.

• Aquisição de 15 kits implantação dos Organismos de Po-

líticas para as Mulheres - OPM. (Mesas, cadeiras, compu-

tadores, impressoras e armários); 

Cada OPM criado potencializa as possibilidades de 

ações específicas dirigidas à população feminina nos Mu-

nicípios. Além disso, sua criação demonstra o reconheci-

mento do poder público com relação às desigualdades 

e discriminações existentes e sinaliza para a população o 

desejo de revertê-las. 

A existência de um OPM no Município significa 

maior chance de articulação entre os órgãos que aten-

dem as mulheres na sua diversidade e nas suas múlti-

plas necessidades. 

Esses Organismos tendem a melhorar os indicadores 

relativos às mulheres e potencializar conquistas para a so-

ciedade em geral. Conforme dados do IBGE (Censo 2010), 

mais de 50% da população é composta por mulheres. 

Portanto, propiciar mecanismos de fortalecimento desse 

grupo social, por meio de ações e políticas públicas poten-

cializa conquistas para a coletividade.

MUNICÍPIOS PERÍODO

José de Freitas Julho

Sigefredo Pacheco Julho

Barras Agosto

Batalha Agosto

Esperantina Agosto

Joaquim Pires Agosto

São João do Arraial Agosto

Matias Olímpio Agosto

Piracuruca Agosto

São João do Piauí Setembro

São Raimundo Nonato Setembro

Parnaíba Outubro 

Campo Maior Outubro 
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• Elaboração do diagnóstico sobre a realidade das 
mulheres piauienses e a construção do Plano Estadual de 

Políticas para as Mulheres (PEPM) para atender as neces-

sidades da Coordenadoria de Estado de Políticas para as 

Mulheres (CEPM). O objetivo deste diagnóstico é identifi-

car os problemas, as oportunidades e os riscos retratando a 

situação atual da realidade das mulheres em seu contexto 

urbano e rural, apresentando os diversos tipos de vulnera-

bilidade, violências, situações e discriminações;

• Expansão da Ferramenta VAMOS! nos municípios e 

órgãos governamentais do estado do Piauí. A ferramenta 

VAMOS! faz parte de uma parceria com o Banco Mundial. 

Trata-se de capacitar agentes públicos e da sociedade civil 

para atuarem na prevenção da violência contra a mulher. 

Ela surge como resposta ao desafio de transformar com-

portamentos e modelos mentais que funcionam como fa-

tores promotores da violência contra a mulher.

• Reforma da escola - Unidade Escolar Lélia Avelino: 
nova sede da Coordenadoria de Estado de Políticas Pú-

blicas para as Mulheres –CEPM.

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, EVENTOS E ATOS PÚBLICOS
• Participação no evento Piauí Férias de Norte a Sul, em par-

ceria com a Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi), com a 

Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher;

• A CEPM desenvolve o PROJETO 16 DIAS DE ATIVIS-
MO , com um conjunto de atividades realizadas em cinco 

territórios de desenvolvimento do Piauí: Serra da Capivara, 

Planície Litorânea, Chapada Vale dos Mangabeiras, Entre 

Rios, Vale dos Rios Piauí e Itaueiras e Cocais. Estas ativida-

des ocorreram nas escolas públicas e comunidades, onde 

foram discutidos temas como: a situação da mulher na 

sociedade; enfrentamento às diversas formas de racismo; 

violência contra a mulher negra e feminicídio, com foco no 

dia 25 de novembro – Dia Internacional da Não Violência 

Contra a Mulher.

MUNICÍPIOS PERÍODO

Campo Maior 21/11

Parnaíba 22/11

Cocal 22/11

Bom Jesus 27/11

São Raimundo Nonato 28/11

São João do Piauí 29/11

Floriano 01 e 02/12

REATIVAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS 

DIREITO DAS MULHERES.

No que diz respeito aos Conselhos de Defesa dos Di-

reitos da Mulher, são órgãos colegiados, de caráter per-

manente, que têm por finalidade fazer o controle social, 

formular e propor diretrizes em todas as esferas da admi-

nistração dos municípios, sob a ótica de gênero, destinadas 

a garantir a igualdade de oportunidades e de direitos entre 

homens e mulheres, visando `à valorização das mulheres 

e a criação de condições efetivas de enfrentamento à dis-

criminação de gênero, de forma a assegurar a população 

feminina o pleno exercício de sua cidadania. Tem as suas 

competências estabelecidas na legislação que o instituiu e 

em regulamento específico.

Hoje, no Piauí, está em fase de aprovação do projeto de 

lei que altera a Lei de Criação do Conselho Estadual, ade-

quando o mesmo para a nova realidade do Estado, após a 

reforma administrativa. Com a aprovação da Lei e a reati-

vação do Conselho Estadual para o quadriênio 2020/2023, 

o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres, 

em parceria com a CEPM deverá monitorar e fiscalizar as 

ações dos 17 conselhos municipais existentes e incentivan-

do a criação de mais 30 conselhos.

Avanços nas políticas públicas para mulheres foram 

registrados no período de 2016/2019. O Governo do Esta-

do manteve e reafirma o compromisso de criar e efetivar 

políticas que alcancem as mulheres piauienses, da seguin-

te forma: a) diminuição dos índices de violência contra as 

mulheres; b) aperfeiçoamento da estrutura aos órgãos es-

taduais que atendem os casos de violência; c) desenvolvi-

mento de estratégias visando  proporcionar às mulheres 

a autonomia necessária para que não se submetam aos 

vários tipos de violência; d) capacitação dos órgãos estadu-

ais integrantes da Rede de Enfrentamento/Atendimento 

às Mulheres em Situação de Violência e de seus quadros; 

Unidades Móveis para o Enfrentamento à Violência Con-

tra a Mulher do Campo e da Floresta.

As Unidades Móveis representam uma importante ini-

ciativa para alavancar as ações voltadas ao enfrentamento 

da violência contra as mulheres do campo e da floresta. 
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São ônibus especialmente desenvolvidos para o trânsito na 

área rural, principalmente para circulação em regiões de di-

fícil acesso, e adaptados para o atendimento às mulheres 

do campo e da floresta, em situação de violência. Cada Uni-

dade Móvel tem uma estrutura completa para atendimen-

to às mulheres em situação da violência, com assistência e 

orientação jurídica, social e psicológica, o que inclui serviços 

públicos de segurança, justiça, saúde, assistência social.

Nos períodos de 2016/2019 a CEPM desenvolveu tra-

balho em todo o Estado, atingindo mais de 50% dos mu-

nicípios do Estado, totalizando 142 cidades. Foi discutido 

com as mulheres rurais sobre o enfrentamento à violência 

contra a mulher através das Unidades Móveis (Ônibus Li-

lás) e com os profissionais da rede de atendimento sobre 

a importância da atuação em rede para o atendimento 

integral às mulheres que sofrem violência e decidem 

romper com o ciclo.

Com as ações das Unidades Móveis, a CEPM alcançou 

em 2016 cerca de 2.500 mulheres de 23 municípios. Em 

2017, conseguiu alcançar cerca de 5.680 mulheres de 97 

municípios. Em 2018, foram alcançadas 1.319 mulheres em 

22 municípios e, em 2019 foram alcançadas cerca de 100 

mulheres em 02 municípios, totalizando 144 municípios. 

Gestão da Transversalidade de Gênero e das Práticas De-

mocráticas

Como forma de garantir a efetivação dos indicadores 

nos programas de governo a CEPM tem formalizado Ter-

mos de Cooperação Técnica com diversos órgãos. Foram 

firmados termos com a SASC, SEINFRA, SDR, COJUV, SE-

CULT, SEDUC, SESAPI, FUNDESPI. Através desses termos 

de cooperação técnica, houve maior sensibilidade dos ges-

tores em compreender a necessidade da real efetivação de 

políticas para as mulheres em nosso Estado.

Muitas foram as ações direcionadas ao enfrentamento 

a violência contra as mulheres. No entanto, construir uma 

sociedade em que homens e mulheres nas suas múltiplas 

diversidades sejam tratados como iguais, respeitadas suas 

diferenças, exige ainda um longo caminhar, perpassando 

por lutas e enfrentamentos. 

Importante salientar que englobando todos os proje-

tos, produtos e ações executados pela CEPM no ano de 

2019 até o mês de novembro, foram beneficiadas cerca de 

17.300 mulheres.

Realização do I e II Festival de Música da CEPM

A CEPM, em parceria com a Secretaria de Cultura do 

Governo do Estado do Piauí- SECULT/PI, já realizou dois 

festivais de música, o primeiro com o Tema “Fim da violên-

cia contra a Mulher”, e o segundo festival de música teve 

como tema “Empoderamento Feminino: tomando poder 

para si”. A música comunica e em suas letras aborda temas 

relevantes com uma linguagem de alcance universal, além 

disso, os festivais, valorizam o talento dos artistas piauien-

ses. Essa valorização é importante, pois possibilita a possí-

vel descoberta de talentos, bem como a integração natural 

que a arte traz, em todas as suas dimensões.  Torna-se as-

sim, um espaço de expressão e reflexão sobre o assunto.

Participação no Fórum Nacional de Gestora de Políticas 

para as Mulheres

A Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulhe-

res-CEPM integra o Fórum Nacional de Políticas para as 

Mulheres, que é uma instancia de diálogo com os Estados 

e municípios para a construção de ações efetivas e avalia-

ção de programas atualmente em execução. É ainda um 

espaço de socialização de iniciativas exitosas nos Estados.
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A CEPM integra ainda o Fórum dos Gestores e das Ges-

toras Estaduais, responsáveis pelas políticas de apoio à 

Agricultura Familiar do Nordeste e Minas Gerais, e partici-

pou do Encontro Nacional com OPM sobre Tráfico Interna-

cional de Mulheres, realizado em 2019 em Brasília. 

Atividades de capacitação, mobilização e formação 
A CEPM realizou palestras e rodas de conversas, em 

diversos comunidades dos municípios piauienses com 

variadas temáticas que abordam a Lei Maria da Penha e 

sua aplicabilidade, a violência contra a mulher, gênero, re-

lações étnicas raciais e de orientação sexual, com a partici-

pação de aproximadamente 1000 mulheres que replicam 

essas informações para outras mulheres.

Desde 2016 a 2019 o Piauí avançou na criação de OPM, consi-

derando que no ano de 2016 foram criados o de São Raimundo 

Nonato e reativado o de Pedro II. Em 2017 foi criado em Campo 

Maior, Caxingó, Queimada Nova, Cocal, Sussuapara e efetivado 

em Oeiras, Em 2018, foi fomentado a criação 51 organismos e 

em 2019 foram visitados 20 municípios para fomentação e 

fortalecimentos dos OPMs, criado o de Esperantina, São João 

do Arraial, efetivado de São Joao do Piauí, totalizando, hoje, 20 

OPMs no Estado. A Coordenadoria disponibiliza aos municípios 

assessoria técnica para a criação desses organismos.

TERRITÓRIOS MUNICÍPIOS

PLANÍCIE LITORÂNEA                     CAXINGÓ

COCAL

COCAIS                                     ESPERANTINA

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 

PEDRO II

CARNAUBAIS                                        CAMPO MAIOR 

COCAL DE TELHA 

SIGEFREDO PACHECO 

NOSSA SENHORA DE 

NAZARÉ

ENTRE RIOS                                          PALMEIRAIS

TERESINA

VALE DO RIO SAMBITO                      VALENÇA

VALE DO GUARIBAS                 PICOS  

SUSSUAPARA

VALE DO CANINDÉ                              OEIRAS

SERRA DA CAPIVARA                         SÃO RAIMUNDO NONATO 

SÃO JOÃO DO PIAUÍ

CHAPADA DAS MANGABEIRAS       BOM JESUS

CHAPADA VALE DO RIO ITAIM      QUEIMADA NOVA

DESAFIOS PARA SEREM SUPERADOS

Mesmo com os avanços nas políticas públicas para mu-

lheres, o estado ainda tem o grande desafio de colocar em 

prática ações que promovam o empoderamento feminino, 

que assegurem um atendimento qualificado e humaniza-

do às mulheres em situação de violência e interfiram nos 

padrões machistas que ainda imperam em nossa socieda-

de. Estamos implementando ações que garantem o aces-

so de todas as mulheres a seus direitos nas mais variadas 

dimensões da vida social e que devem resultar em mu-

danças dos padrões culturais vigentes.

Com certeza estas ações da CEPM significam mais um 

passo na longa caminhada no enfrentamento à violência 

contra mulher no estado do Piauí e, com a esperança, de 

que um outro mundo é possível, acreditamos estar colabo-

rando para que mulheres e homens construam novas rela-

ções em que prevaleçam a equidade, a solidariedade, mas, 

sobretudo, o respeito à igualdade e aos direitos humanos.
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UESPI: número de pós-
graduações ultrapassa a 
meta da LDO

O desenvolvimento e a consolidação da pós-graduação 

na UESPI têm a finalidade de qualificar a formação de re-

cursos humanos. Em 2019, a IES ofertou sete pós-gradua-

ções Stricto Senso, sob a modalidade de mestrado (acadê-

mico e profissionalizante), e ultrapassou a meta estipulada 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que previa apenas três 

mestrados. Quanto à pós-graduação Lato Senso, foram 

ofertados cinco cursos de especialização.

GRADUAÇÃO

A formação de profissionais nas mais diferentes áreas 

do conhecimento, aptos para atender às necessidades de 

um mercado de trabalho cujo cenário atual exige domí-

nios de conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos 

conduziu a uma ampliação e diversificação das modalida-

des de ensino ofertadas pela UESPI. Assim, atualmente, a 

comunidade piauiense tem a possibilidade de acesso a 

uma formação de nível superior dentre as modalidades: 

• Regular Presencial, com 12.105 alunos;

• Especial Presencial, com 1.393 alunos no Plano Nacio-

nal de Formação de Professores da Educação Básica (PAR-

FOR); e 74 alunos do Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA);

• A Distância, com 2.510 alunos  

 

PESQUISA

A fim de desenvolver e consolidar a pesquisa na insti-

tuição, a UESPI estimula a cultura da Ciência, Tecnologia e 

Inovação na comunidade acadêmica. Para tanto, três fren-

tes foram trabalhadas em 2019:

- Incentivo à pesquisa, com implementação de projetos 

de pesquisa na instituição;

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científi-

ca (PIBIC), CNPq/UESPI e PIBIT 

QUANTIDADE AÇÃO

03 DINTER – Doutorado 

Interinstitucional

DINTER ENFERMAGEM

DINTER LETRAS USP/UESPI

DINTER em Matemática 

e Computação – USP/UESPI

07 MESTRADOS Programa de Mestrado em Química

Programa de Mestrado Acadêmico 

em Letras

PROFMAT – Profissional em Matemática

MPBiotec – Profissional em Biotecnologia

PROFBIO – Profissional em Biologia

PROFLETRAS – Profissional em Letras

PROFHISTÓRIA – Profissional em História

05 PÓS-GRADUAÇÕES 

LATO SENSU

Docência em Ensino Superior

Libras

Educação, Ética e Política

Gestão e Coordenação Escolar

Educação Infantil

347 Projetos de Pesquisa

79 Programa de Iniciação Científica /CNPq

130 Programa de Iniciação Científica /UESPI

850 Realização do Evento Anual de Iniciação 
Científica e de Pesquisa da IES 2019.

05 Projetos MCTIC/CNPQ - Universal
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EXTENSÃO

Objetiva estimular e apoiar o desenvolvimento das 

ações extensionistas como prática acadêmica e sociocul-

tural, desenvolvidas pelos docentes e técnicos da UESPI, 

bem como ampliar conhecimentos nas áreas temáticas de 

extensão e fortalecer a relação ensino, pesquisa e extensão. 

Neste ano, foram executadas 391 ações extensionistas nas 

modalidades Programas e Projetos de Extensão, eventos, 

cursos e prestação de serviços executados nos campi que 

contemplam os seguintes territórios:

Território 1 – Planície Litorânea - Campus Prof. Alexan-

dre Alves de Oliveira (Parnaíba)

Território 2 – Cocais - Campus Rio Marataoan (Barras)

Território 3 – Carnaubais - Campus Prof. Antonio Gio-

vanni Alves de Sousa (Piripiri), Campus Heróis do Jenipapo 

(Campo Maior)

Território 4 – Entre Rios - Campus Poeta Torquato Neto 

(Campus Clóvis Moura, CTU, CCS) - (Teresina),

Território 6 – Vale do Guaribas - Campus Prof. Barros 

Araújo (Picos)

Território 7 – Vale do Canindé - Campus Prof. Possidô-

nio Queiroz (Oeiras)

Território 8 – Serra da Capivara - Campus Prof. Ariston 

Dias Lima (São Raimundo Nonato)

Território 9 – Vale dos Rios Piauí e Itaueira - Campus 

Dra. Josefina Demes (Floriano)

Território 10 – Tabuleiros do Alto Parnaíba - Campus de 

Uruçuí (Uruçuí)

Território 11 – Chapada das Mangabeiras - Campus Dom 

José Vasquez Dias (Bom Jesus), Campus Dep. Jesualdo Ca-

valcanti (Corrente)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS EM EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA (PIBEU)

No ano de 2017, foi lançado o edital PIBEU e 157 proje-

tos foram cadastrados. Desse total, 74 foram contempla-

dos com bolsas e os demais estão sendo realizados com 

trabalho voluntário. Foram aprovadas ainda 61 propostas, 

totalizando a participação de docentes – 140, discentes – 

641, técnicos – 08, e a socialização dos Programas e Proje-

tos de Extensão vinculados ao PIBEU aconteceu no dia 28 

de novembro, na Praça Francisca Trindade, Campus Poeta 

Torquato Neto. 

PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS

CORPO DE DANÇA DE CAMPUS PROF. BARROS ARAÚJO 

– PICOS é um projeto cultural que objetiva pesquisar, res-

significar e divulgar o folclore piauiense, além de integrar 

a comunidade acadêmica à comunidade externa. Atual-

mente, o projeto conta com a participação de nove alunos 

bolsistas.

GRUPO DE TEATRO KAHUAHAM iniciou suas ativida-

des em 2004 visando à formação de atores e multiplicado-

res, fortalecendo o processo de inclusão sociocultural entre 

docentes, discentes e comunidade em geral. O projeto é 

aberto à toda a comunidade e atende a um público varia-

do. Atualmente são custeadas 16 bolsas culturais. Ano pas-

sado, a companhia “Kahuaham” foi premiada no prêmio 

Troféu Melhores do Teatro Piauiense 2019, nas categorias: 

melhor espetáculo com a peça “Santo Inquérito” e grupo 

de destaque do ano.

CORAL - Criado em 1991, pelo professor e regente An-

tônio Gonçalves Rodrigues, tem o objetivo de promover o 

crescimento e o gosto cultural de seus participantes, bem 

como da comunidade acadêmica e comunidade em ge-

ral, participa efetivamente de eventos cívicos, culturais/

religiosos e desperta na comunidade o interesse pela 

música, sobretudo pelo canto coral. Foram destinadas 33 

bolsas culturais.
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UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE – UNATI 
(2007) é um projeto de extensão da Universidade Estadual 

do Piauí – UESPI, que atende a pessoas a partir de 55 anos 

de idade de ambos os gêneros, com o propósito maior de 

desenvolver atividades intelectuais, considerando as pers-

pectivas da educação continuada aliada à necessidade de 

estimular a cidadania. As aulas são ministradas em dois 

dias da semana -- Campus Poeta Torquato Neto. Total de 

participantes: 450 pessoas.

NÚCLEO DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA 
IDADE – NUTI (2003) busca proporcionar uma melhor 

qualidade de vida, por meio da participação em atividades 

físicas, culturais e de lazer. As atividades são desenvolvidas 

por alunos extensionistas dos cursos de Educação Física e 

Medicina, contemplados com 18 bolsas-estágio. O Núcleo 

funciona com encontros duas vezes por semana, com du-

ração de uma hora/aula e ginástica localizada, recreativa e 

aeróbica de baixo impacto, utilizando materiais alternati-

vos como bola, toalha, bastões, halteres e elástico; além da 

dança e de jogos recreativos – 150 pessoas.

PROGRAMAS DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE
Políticas de Assistência Estudantil e Comunitária, exe-

cutada através de Programas e Projetos de Assistência 

nos 11 campi universitários, buscando melhorar o atendi-

mento e a prestação de serviços de assistência à comuni-

dade uespiana.

Conheça alguns projetos do Programa de Assistência 

Estudantil da UESPI:

BOLSA-TRABALHO
O Programa Bolsa-Trabalho (PBT) foi implantado no 

ano de 2003, direcionado para o aluno que se encontra 

em situação de vulnerabilidade social. Precisa ter dispo-

nibilidade de carga horária de 20 horas semanais para o 

exercício de atividades, sem vínculo empregatício, nos di-

versos setores da universidade. Em 2019, foram contempla-

dos 278 alunos com as bolsas-trabalhos. 

BOLSA ESTÁGIO EXTRACURRICULAR

O Programa Bolsa Estágio Extracurricular destina-se a 

alunos regularmente matriculados que são encaminhados 

para os mais diversos setores da UESPI nos quais desen-

volverão atividades voltadas ao aprendizado de competên-

cias próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando 

para a vida cidadã e para o trabalho. Em 2019, foram con-

templados 71 alunos com as bolsas de estágio realizado na 

UESPI e 668 encaminhados para realização de estágio não 

obrigatório em outras instituições conveniadas. 

AUXÍLIO-MORADIA

O Programa-Auxílio Moradia oferece uma bolsa mensal 

aos alunos regularmente matriculados nos cursos de Gra-

duação da UESPI que comprovarem situação de vulnera-

bilidade econômica e social e que são oriundos de cidade 

ou localidade diferente daquela em que desenvolvem suas 

atividades acadêmicas. Em 2019, foram contemplados 305 

alunos com as bolsas de moradia. 

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

Em 2019, foram contemplados 710 alunos com as refeições.

O suporte é destinado a alunos regularmente matricu-

lados em cursos da modalidade presencial e que possu-

am renda mensal de até meio salário mínimo ou renda 

familiar mensal de até 3 salários mínimos, com base no Ca-

dastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico).
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APOIO PEDAGÓGICO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

O Programa Apoio Pedagógico ao Aluno com Defici-

ência (PAPAD) teve início no ano de 2003, motivado pelas 

demandas apresentadas pelos discentes com deficiência 

que ingressavam na UESPI. Ele é destinado a aluno com 

deficiência (física, auditiva e/ou visual) da universidade. 

Através do setor de Serviço Social da PREX, é feito processo 

seletivo para proporcionar um auxílio financeiro para co-

legas de turma que, previamente orientados, auxiliam na 

integração do aluno com deficiência ao meio acadêmico, 

dentro e fora da sala de aula. Em 2019, foram contempla-

dos 02 alunos com as bolsas. 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE

O Núcleo de Acessibilidade (NA) visa contribuir para su-

peração das necessidades ou limitações no ensino/apren-

dizagem e avaliação que não podem ser atendidas pelos 

meios educacionais tradicionais, bem como incentivar a 

promoção da inclusão dos alunos, assim como sua perma-

nência com desenvolvimento autônomo na instituição.

SERVIÇO DE PSICOLOGIA THAÍS VIRGINIA SUCUPIRA 

SKAMPF

Serviço de pronto atendimento às demandas psicológi-

cas da comunidade acadêmica da Instituição, agendamen-

to na PREX.  Em 2019, foram realizados 368 atendimentos.

INFRAESTRUTURA

Ao longo do ano de 2019, foram realizadas algumas 

melhorias na infraestrutura da Universidade Estadual do 

Piauí, em seus diversos campi, polos e núcleos, das quais 

destacamos:

- Construção da Pista de Atletismo do Campus Poe-

ta Torquato Neto que se encontra com 95,51% concluída. 

Deverá ser entregue definitivamente até fevereiro de 2020. 

Orçada em R$ 8 milhões (R$ 8.875 000,00), a obra teve o 

repasse do Ministério do Esporte, por meio da Caixa Econô-

mica Federal, com a contrapartida do Governo do Estado. 

- Construção do Campus Possidônio Queiroz, em Oei-

ras. A obra de construção do novo Campus da Uespi de 

Oeiras-PI está com 41,71% executada;

- Construção de prédio para arquivo e documentação 

no Campus Poeta Torquato Neto. Atualmente a obra en-

contra-se 69,22% concluída.

Os Programas de Assistência Estudantil que são pro-

vidos com bolsa mensal concedida ao aluno mantiveram 

quantitativamente igual execução do ano de 2018. Em 

relação ao mesmo ano, o serviço de Psicologia teve um 

acréscimo considerável, de 270 para 368 atendimentos.
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Educação: redução do 
abandono escolar e 
aumento da qualidade
1. EIXO ENSINO E APRENDIZAGEM 

A Rede Pública Estadual de Educação Básica do Estado 

do Piauí, no ano de 2019, é composta de 658 unidades es-

colares, das quais 271 são escolas de Ensino Fundamental, 

456 escolas de Ensino Médio Regular, 79 Centros Estaduais 

de Educação Profissional, 61 Centros de Educação Técnica 

Profissional e 426 Centros de Educação de Jovens e Adultos.

A matrícula registrada em 2019 para a rede estadual de ensi-

no foi de 255.363 alunos, sendo 34.206 no Ensino Fundamental, 

106.406 no Ensino Médio Regular, 31.681 na Educação Técnica 

e Profissional, 83.070 na Educação de Jovens e Adultos. Impor-

tante observar o incremento na matrícula registrada no período 

de 2015 a 2019, demonstrando os investimentos do Estado na 

universalização da Educação Básica pública.

MATRÍCULA REDE ESTADUAL POR ETAPA DE ENSINO – 2013/2019

Fonte: Censo Escolar/INEP

* Até o ano de 2014 os resultados da Educação Profissional eram informados somados com os resultados do Ensino Médio Regular.

1.1 EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Em 2019, a oferta de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio da rede estadual foi distribuída em 76 esco-

las, sendo 18 Centros Estaduais de Educação Profissional – 

CEEP, 13 Centros Estaduais de Educação Profissional Rural 

– CEEPRU, 09 Centros Estaduais de Tempo Integral - CETI, 

16 Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, 19 unidades escolares 

– UE e 01 Escola de Teatro. 

A oferta de Educação Profissional se estrutura em 12 

eixos tecnológicos nas seguintes formas: o Ensino Médio 

Integrado (regular, tempo integral, proeja e alternância), 

o concomitante (mediação tecnológica) e o subsequente, 

atendendo 30.115 alunos em mais de 200 municípios.

Além da oferta regular, há oferta de vagas em cursos 

de Educação Profissional e Tecnológica no âmbito do Pro-

grama Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Empre-

go – Pronatec nas modalidades de MedioTec Presencial e 

EAD, Rede E-tec, Fic Trabalhador, Mulheres Mil, Prisional 

e Bolsa Verde, tendo como público-alvo estudantes entre 

15 e 19 anos, regularmente matriculados no Ensino Médio 

da Rede Pública Estadual; trabalhadores que concluíram o 

Ensino Médio, preferencialmente em escola Pública; traba-

lhadores obedecendo os critérios de idade e escolaridade; 

mulheres em situação de risco pessoal e/ou social e pesso-

as que estejam em situação de extrema pobreza e que vi-

vem em áreas de relevância para a conservação ambiental.

ANO
EF_ INICIAIS EF_ FINAIS

EM EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL*

EJA ESCOLARIZACAO AEE ATIV_ COMPL
TOTAL 
GERAL

2013 8.862 53.562 112.950 0 2.151 238.145 780 22.270 261.195

2014 6.048 49.537 112.950 0 431 231.772 614 24.920 257.306

2015 4.195 45.504 113.010 25.596 35.285 221.995 775 26.914 249.684

2016 3.277 42.209 112.990 25.575 94.464 273.939 1.204 9.802 284.945

2017 2.747 38.377 112.950 37.716 120.722 305.444 1.282 16.263 322.989

2018 2.235 35.815 98.701 33.795 131.706 302.252 1.436 21.785 325.473

2019 1.822 32.384 106.406 31.681 83.070 255.363 1.808 22.175 279.346

ENSINO REGULAR
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Entre as principais ações de 2019, destacam-se: 

1. Regularização dos Cursos Técnicos de Nível Médio 

junto ao Conselho Estadual de Educação - CEE-PI;

2. Realização das “Feiras de Profissões” em 25 escolas de 

Educação Profissional;

3. Remanejamento de laboratórios de Topografia, Se-

gurança do Trabalho, Edificações e Enfermagem para os 

municípios de Paulistana, Bertolínia, São Miguel do Tapuio, 

União, Regeneração, Parnaíba e Corrente;

4. Aquisição de laboratórios por área de formação para 

os cursos de Informática e energia renovável;

5. Entrega de laboratórios de Informática nos seguin-

tes centros: CEEPs Monsenhor José Luiz Barbosa Cortez, 

Unidade Escolar Professor James Azevedo e CEEP Paulo 

Ferraz em Teresina; CETI Aurora Barbosa de Oliveira, em 

Regeneração, CEEP Petrônio Portela, em Picos; CETI Zul-

mira Xavier em Luiz Correia e CEEP Francisco Alves de 

Sousa (Chico Abílio) em Fronteiras, e de  Energia Renová-

vel – CEEP Lucinete Santana da Silva, em Paulistana, CEEP 

Dep. Antônio Francisco Paes Landim Neto, em São João 

do Piauí e CEEP Prefeito João Mendes Olímpio de Melo, 

em Teresina;

6. Realização de teste seletivo para professores da Edu-

cação Profissional;

7. Oferta de estágios supervisionados e visitas técnicas 

orientadas ou trabalho de campo orientado para 1.798 alunos;

8. Apresentação do Plano Estratégico e Operacional de 

Expansão da Educação Profissional por meio da Assistên-

cia Técnica com o BIRD;

9. Elaboração e implementação de um plano de divulga-

ção do Plano Estratégico e Operacional de Expansão da EPT;

10. Programa de Certificação de Saberes Profissionais- 

CERTIFIC –PI.

FONTE: Unidade de Educação Técnica Profissional/ 2019

1.2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A Educação de Jovens e Adultos - EJA é a modalidade 

da Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e 

Médio que visa a oferecer oportunidade de estudos às pes-

soas que não tiveram acesso ou continuidade desse ensino 

na “idade certa”, prepará-los para o mercado de trabalho 

e o pleno exercício da cidadania, assim como, promover 

transformação no processo educativo da população jovem 

e adulta do Estado.   

A modalidade de EJA, atualmente é ofertada em 223 

municípios, 21 GRE (Gerências Regionais de Educação), 

400 unidades escolares da rede de ensino, incluindo os 27 

Centros de Educação de Jovens e adultos – CEJAs - que são 

infraestruturas próprias para atendimento especifico da 

EJA, nas etapas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

como o esquema abaixo permite visualizar.

A partir de 2015, o Governo do Estado adotou como 

política prioritária o atendimento da Educação de Jovens 

e Adultos, iniciando-se uma campanha para sensibilizar a 

demanda do retorno aos estudos.

TIPIFICAÇÃO N. ABSOLUTO (%)

Analfabetos 524.730 22,9

Com Fundamental 

incompleto

793.533 34,5

Com Fundamental completo 

e médio incompleto

392.249 17,1

Com Médio completo e 

superior incompleto

437.681 19,1

Com Superior completo 132.757 5,8

TOTAL 2.280.930 100,0

PIAUÍ: NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO 
COM 15 ANOS OU MAIS

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010; são consideradas as pessoas 

de 15 anos ou mais de idade.

ANO PROEJA  SUBSEQU-
ÊNTE

 ENSINO 
TÉCNICO 

INTEGRADO

CONCOMITANTE COM 
MEDIAÇÃO

PRONATEC  EAD - 
SUBSEQUENTE

MULHERES 
MIL

PRONATEC 
PRISIONAL

TOTAL

2018 4.834 360 15.546 8944 4.063 156 825 520 35.248

2019 5.131 305 16.130 4.983 3.163 135 0 268 30.115

EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - MATRÍCULAS
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Dessa forma, a matrícula na EJA deu um salto significa-

tivo, atendendo aos anseios dessa população, registrando 

131.706 alunos matriculados na referida modalidade em 2018. 

Se comparada ao ano de 2015, em que se teve 32.344 matrí-

culas, o resultado obtido representa 273,3% de aumento.

Vale destacar que o aumento da procura por matrículas 

nesta modalidade se deve à credibilidade que a popula-

ção tem depositado nos trabalhos da Secretaria de Educa-

ção, à educação como ferramentas de incentivo ao acesso, 

à permanência e o sucesso desses alunos no processo de 

alfabetização dentro das escolas.

NÚMERO DE MATRÍCULAS DA MODALIDADE EJA DAS 
PESSOAS COM 15 ANOS OU MAIS DE IDADE - 2015 A 2019

Fonte: FONTE: CENSO/INEP 2019/ 2019: DADOS PRELIMINARES - CENSO INEP 2019

1.2.1 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PELA UNIDADE DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1.2.1.1 PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - 

PROJOVEM URBANO

O objetivo é elevar a escolaridade de jovens com idade 

entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever, e que não 

tenham concluído o ensino fundamental, visando à con-

clusão desta etapa de ensino por meio da modalidade de 

educação de jovens e adultos, integrada à qualificação pro-

fissional e oa desenvolvimento de ações comunitárias com 

exercício da cidadania, na forma de curso, conforme pre-

visto no art. 81 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

tem, então, por finalidade proporcionar formação integral 

ao jovem, associando:

• Elevação da escolaridade – ensino fundamental – EJA

• Qualificação Profissional Inicial

(Telemática, Saúde, Alimentação, Administração e Tu-

rismo e Hospitalidade)

• Participação Cidadã – ações comunitárias

A edição especial teve início no mês de julho de 2018 

com previsão de encerramento em janeiro de 2020. Nessa 

edição, a meta era atender 2.800 alunos.

POLO NÚCLEOS

PARNAÍBA PARNAÍBA

PEDRO II

TERESINA CASTELO DO PIAUÍ

UNIÃO

SISTEMA PRISIONAL

URUÇUÍ URUÇUÍ

FLORIANO

CURIMATÁ

SÃO JOÃO DO PIAUÍ SÃO JOÃO DO PIAUÍ

SIMPLÍCIO MENDES

PICOS

SÃO RAIMUNDO 
NONATO

SÃO RAIMUNDO NONATO
CANTO DO BURITI
ANÍSIO DE ABREU

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NO PJU NA EDIÇÃO 
ESPECIAL 2017/2020

1.2.1.2 EJA - SISTEMA PRISIONAL

A realidade da oferta de educação no sistema prisional 

piauiense não difere do âmbito nacional que, segundo a 

fonte repórter Brasil, o país tem hoje a quarta maior popu-

lação carcerária do mundo, com mais de meio milhão de 

pessoas presas, sendo a maioria homem, pobre e negra.

ANO MATRÍCULAS

2015 466

2016 363

2017 587

2018 433

2019 650*

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS NO 
SISTEMA PRISIONAL PIAUÍ 2015 – 2019

Fonte: INEP/MEC/COORDENAÇÃO DE ESTATISTICA SEDUC/UEJA* 

Analisando-se a tabela referente às matrículas da EJA 

no sistema prisional, verifica-se que houve um acréscimo 

significativo no número de matrículas em relação aos anos 

de 2016 e 2019, representando um aumento de 79%. Vale 

destacar, que o público prisional também participa dos 

certames ENEM e ENCCEJA.



119

Deste modo, a EJA contribui para o processo de resso-

cialização, garantindo o direito às pessoas privadas de li-

berdade o seu desenvolvimento integral, a transformação 

e a liberdade por meio da educação, contribuindo para a 

reintegração do indivíduo ao meio social.

1.2.1.3 EJA - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
O atendimento educacional aos adolescentes em cum-

primento de medidas socioeducativas no Estado do Piauí 

acontece por meio de termo de cooperação entre a Secre-

taria de Assistência Social e Cidadania (SASC) e a SEDUC, 

celebrado em 2005. 

Em todo estado existem 05 Unidades de internação, 

sendo 04 localizadas em Teresina, e 01 em Parnaíba. 

Esta mesma lei orienta que a educação para adolescen-

tes em cumprimento de medida socioeducativa constitui 

oferta obrigatória pelos sistemas de ensino, em todos os 

níveis, etapas e modalidades, devendo constar no Proje-

to Político Pedagógico das escolas e nos custos gerais da 

manutenção e do desenvolvimento do processo educativo.

No Piauí a oferta de educação ainda acontece de ma-

neira incipiente, necessitando de um planejamento insti-

tucional, envolvendo o poder público e sociedade civil, que 

possa atender as exigências da legislação.

1.3 Canal Educação

Por meio da Unidade de Mediação Tecnológica – UMT, 

a SEDUC desenvolve a política educacional “CANAL EDU-

CAÇÃO”, que oferece educação por mediação tecnológica. 

O Canal Educação possui hoje 06 (seis) estúdios de trans-

missão com 900 kits tecnológicos e 450 antenas para re-

cepção e interatividade nos 224 municípios do Estado do 

Piauí. Esses kits são equipados com uma antena (via saté-

lite), computador com recursos multimídias e um modem, 

que possui também conexão com internet. Em algumas 

localidades mais distantes dos centros urbanos o kit é tam-

bém utilizado para acesso a outras ferramentas online da 

SEDUC. Complementando toda essa infraestrutura, o Canal 

Educação também disponibiliza para a rede uma platafor-

ma de ambiente virtual de ensino que pode ser acessado 

em <www.canaleducacao.tv> ou pelo aplicativo “Canal Edu-

cação (SEDUC/PI)”, disponível no Play Store (para Android). 

Nesses ambientes, todas as aulas são publicadas em vídeo e 

também com os arquivos utilizados pelos professores. Desta 

forma, os alunos e professores podem rever as aulas.

A cartela de oferta de ensino é ampla. De segunda a 

sexta (manhã, tarde e noite) todas as disciplinas das três 

séries do Ensino Médio Regular são ofertadas. Também 

durante a semana, nos turnos manhã e tarde, são oferta-

dos os cursos técnicos concomitantes em Administração, 

Vendas e Cooperativismo; e no turno da noite o sistema 

também oferta a VII Etapa do Ensino de Jovens e Adultos 

(EJA). Aos finais de semana, oferta-se o preparatório Enem 

com carga horária de atividade complementar de 15 h/a 

em uma abordagem voltada para a Teoria de Resposta ao 

Item, balizada na matriz de habilidades e competências 

cobradas no ENEM. Além disso, oferece o curso de Ensino 

Superior pela Universidade Aberta do Piauí (UAPI) ofertado 

em 120 pólos/municípios. Diante disso, o Canal Educação 

atendeu, em 2019, 57.071 alunos. Foi possível realizar, tam-

bém, a formação de 286 profissionais, a transmissão de 289 

vídeo e web conferências, 129 filmagens com coberturas 

externas e 61 VTs produzidos.

Ainda por meio desse Canal, a SEDUC possibilitou à co-

munidade piauiense a participação nas revisões de prepa-

ração para o ENEM, tendo alcançado 22.650 candidatos ao 

ENEM 2019 nos mais diversos municípios do estado. Assim, o 

CANAL EDUCAÇÃO é ferramenta fundamental para que o ci-

clo completo da Educação, básica e superior, chegue a todos 

os municípios do Estado do Piauí. 

2. ENSINO SUPERIOR

O Ensino Superior, na SEDUC/PI, acontece por meio 

de parceria com as Instituições Públicas de Ensino Supe-

rior – IES do Estado, cabendo à SEDUC o planejamento, a 

estruturação material e o acompanhamento das ações da 

Universidade Aberta do Brasil - UAB e Universidade Aberta 

do Piauí – UAPI. Em relação aos aspectos pedagógicos dos 

cursos ofertados, cabe às Universidades Federal e Estadual 

do Piauí toda a estruturação. Considerando a parceria com 

as Universidades Federal e Estadual do Piauí, a SUPES de-

senvolve suas ações com os seguintes objetivos:

2.1.1. Desenvolver a Educação Superior fundamentada na 

qualidade acadêmica dos cursos de graduação ofertados, 

na autonomia, transparência, participação e compromisso 

com o ensino, pesquisa e extensão voltados para a melho-

ria da qualidade de vida do povo piauiense;
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2.1.2. Ampliar as atividades de pós-graduação na UESPI, 

priorizando as potencialidades econômicas do Estado 

com enfoque territorial;

2.1.3. Promover o desenvolvimento social e o espírito críti-

co dos estudantes, estimulando a troca de saberes acadê-

micos, populares, a valorização dos direitos humanos, da 

diversidade e da função social da educação superior, com 

foco na prestação de serviços de qualidade e integração da 

Universidade com a sociedade.

3. EIXO GESTÃO

Por meio da Unidade de Gestão e Inspeção Escolar, a 

Secretaria Estadual de Educação desenvolve as diversas 

ações com o fim de garantir o funcionamento regular das 

escolas da rede, de modo que possam desempenhar com 

êxito suas atribuições, proporcionando aos educandos as 

condições para que tenham sucesso nos processos de en-

sino e aprendizagem e na sua formação cidadã. Nesse âm-

bito, as principais ações da SEDUC são:

3.1. Programa de Autonomia, Cooperação e Transparên-

cia das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino 

do Piauí - PACTUE

A partir de 2019, a Comissão de Controle de Gastos de-

liberou que os repasses relativos às obras de infraestrutura 

seriam classificados como repasses financeiros, ficando o 

Pactue como manutenção através da UGIE; ficando a car-

go da UGERF o envio, ao Financeiro, das situações de com-

prometimento da infraestrutura das escolas e necessida-

des de adequações para climatização, através de processo 

fundamentado pelos engenheiros através de laudo, foto e 

parecer, para pagamento.

 Em 2019, foram acrescidos aos custos do Programa os 

seguintes itens: Avaliação Global Integrada, Instrumentais, 

Água (fatura), e ENEM (Iluminação). Assim sendo, os repas-

ses para as escolas no ano de 2019 foi de R$1.381.866,00 

para o Ensino Fundamental; R$8.875.313,00 para o Ensino 

Médio; R$1.047.024,00 para a EJA, somando um total de 

R$11.304.203,00 do 1° ao 7° repasse.

3.2. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

– PNAE

A SEDUC PI realiza a gestão descentralizada dos recur-

sos financeiros e repassa os recursos recebidos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para a 

conta bancária dos Conselhos Escolares de cada Unidade 

Executora (UEx). O repasse é mensal e composto de duas 

fontes financeiras, federal e estadual. Em 2019, foram inves-

tidos R$ 30.494.386,00 de fonte Federal e R$ 12.707.259,00 

de fonte Estadual, conforme demonstra o quadro por mo-

dalidade. 

Para apoiar as escolas na oferta de uma alimentação 

de qualidade e balanceada, a SEDUC conta com 62 nutri-

cionistas, sendo 01 responsável técnico e os demais com-

ponentes do quadro técnico que se encontra distribuído 

em todas as Gerências Regionais de Educação - GRE, no 

Centro Integrado de Educação de Educação Especial-CIES 

e na U.E. Ana Cordeiro. Foram ainda realizadas ações de 

formação continuada com o fim de melhor qualificar os 

profissionais que têm, no bojo de suas atribuições, respon-

sabilidades com a alimentação escolar dos alunos. 

O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE é com-

posto pelos programas PDDE WEB, PDDE Interativo, Pro-

grama de Inovação Educação Conectada, Escola Acessível 

e PDDE Qualidade. Em 2019, no Programa PDDE WEB, 

realizou-se o cadastro de 11 novas escolas e a atualização 

do cadastro de 656 UEx. No PDDE Interativo, foram atu-

alizados os cadastros de 100% dos gestores, bem como 

dos membros do Comitê Estadual e Regional. Quanto ao 

Programa de Inovação Educação Conectada, 308 escolas 

fizeram adesão, 89 se encontram na etapa Indução. No 

Programa Escola Acessível – PDDE Estrutura, foi feita a 

adesão por 31 UExs, tendo sido atendidas 23 escolas, con-

templando um total de 19.111 alunos. Pelo Programa PDDE 

Qualidade, 18 escolas foram contempladas com recursos, 

atendendo um total de 164.175 alunos.

Além desses programas que compõem o PDDE, foi re-

alizado ainda a orientação para elaboração e inserção da 

Proposta de Flexibilização Curricular – PFC para o Novo 

Ensino Médio por 315 escolas. Foram contempladas 642 

escolas pelo PDDE e Ações Agregadas, beneficiando 

295.598 alunos. 
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4. EIXO INFRAESTRUTURA

Por meio da Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF, 

a SEDUC realizou em 2019 a reforma de 06 (seis) unidades 

escolares, a cobertura da quadra de 02 (duas) unidades es-

colares, adequação das instalações elétricas de 12 (doze) 

unidades escolares e instalou subestações aéreas em 09 

(nove) unidades escolares.

4.1. REFORMA:

• Recuperação da quadra poliesportiva, banheiros e muros 

da U.E. Edgar Tito;

• Reforma da U.E. Antônio Maria Madeira;

• Ampliação e recuperação de muros com colocação de 

concertinas nas Unidades Escolares Profª. Angelina de Moura 

Leal e CETI Governador Freitas Neto;

• Serviços de conclusão de obra de cobertura da quadra das 

Unidades Escolares João Emílio Falcão e Sigefrêdo Pacheco.

4.2. SERVIÇOS ELÉTRICOS:

• Adequações das instalações elétricas nas U.E. Benja-

min Batista, Premen Norte, Severiano Sousa, Monsenhor 

Raimundo Nonato Melo, Ruy Leite Berger Filho, Solange 

Sinimbu Viana Arêa Leão, Antonio de Almendra Freitas, 

Corina Machado Viana, Helvídio Nunes, Pires de Castro, 

Milton Aguiar e Profª Adamir Leal;

• Instalação de Subestações Aéreas nas U.E. Monsenhor 

Raimundo Nonato Melo, Ruy Leite Berger Filho, Solange 

Sinimbu Viana Arêa Leão, Antonio de Almendra Freitas, 

Corina Machado Viana, Helvídio Nunes, Pires de Castro, 

Milton Aguiar, Profª Adamir Leal.

Ao todo, o investimento do Governo do Estado do Piauí 

em obras realizadas na Rede Estadual de Educação, con-

cluídas no ano de 2019, foi na ordem de R$ 2.401.388,48.

5. EIXO FORMAÇÃO

5.1. PRIMEIRO SEMINÁRIO SEDUC PNAE DE AGRICULTU-

RA FAMILIAR (UGIE): 

Esse encontro possibilitou pela primeira vez a discussão 

sobre os aspectos relativos à Agricultura Familiar na pers-

pectiva dos participantes locais, potencializando as dis-

cussões e as perspectivas de soluções no âmbito daqueles 

que se encontram na frente de execução.

5.2. CAPACITAÇÃO COM MANIPULADORES DE ALIMEN-

TOS (UGIE)

Essa capacitação foi realizada por videoconferência, 

através do Canal Educação, no dia 14 de fevereiro de 2019, 

e teve como meta atingir a 100% das escolas e profissionais 

da rede. 

5.3. CAPACITAÇÃO COM NUTRICIONISTAS (UGIE)

O encontro com Nutricionista da rede ocorreu no perío-

do 23 a 26 de setembro de 2019, no auditório do Conselho 

Estadual de Cultura, com o total de 62 participantes.

5.4. FORMAÇÕES POR MEIO DO CANAL EDUCAÇÃO

As formações também foram ações priorizadas por 

meio do Canal Educação, que permitiu a realização da for-

mação do Programa Mais Aprendizagem, Gestores, BNCC, 

dentre outras, com a participação de 286 servidores.

5.5. PACTUAÇÃO DE METAS E ACOMPANHAMENTO PE-

DAGÓGICO 

Realizada no formato de oficinas, a formação foi dire-

cionada para a dupla gestora de 280 escolas de ensino 

fundamental, o que os permitiu analisar e conhecer seus 

dados de desempenho e propor a meta para o IDEB 2019. 

O conteúdo trabalhado teve como objetivos a definição 

clara do que deve ser ensinado, o planejamento pedagógi-

co para cada disciplina e o foco nas habilidades essenciais 

por meio da utilização de material estruturado para dupla 

gestora (boletim e matriz da Prova Brasil).

6. EIXO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

A Secretaria Estadual de Educação – SEDUC por meio 

da Unidade de Gestão de Pessoas-UGP, no tocante à polí-

tica de valorização dos profissionais da Educação, garan-

tindo: redução de atividade decente de 402 professores, 

redução de carga horária por motivo de saúde de 363 ser-

vidores e mudança de função por motivo de saúde de 144 

servidores. Os professores tiveram 4,17% de reajuste sala-

rial, porém em forma de auxílio alimentação.
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7. EIXO PROGRAMAS E PROJETOS (Principais programas 

e projetos)

Junto às escolas de Ensino Fundamental e Ensino Mé-

dio, a SEDUC desenvolve diversos Programas e Projetos 

visando qualificar os processos de Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, a saber: Programa Novo Mais Educação, 

Programa Mais Alfabetização, Rodadas Pedagógicas, Ava-

liação Diagnóstica/AGI, Programa Ensino Médio Inovador/

PROEMI; Circuito de Ciências das Escolas Públicas Esta-

duais, Jogos Escolares das Públicas Estaduais Piauienses/

JEPEP’S, Olimpíada Piauiense de Língua Portuguesa das 

Escolas Públicas/OLINPI, Olimpíada Brasileira de Língua 

Portuguesa, Olimpíada Brasileira de Matemática das Es-

colas Públicas/OBMEP, Concurso de  Redação Jovem Se-

nador, Programa Parlamento Jovem Brasileiro, Circuito 

de Gestão/Jovem de Futuro, Programa de Apoio ao Novo 

Ensino Médio, Projeto Poupança Jovem Piauí, Mais Apren-

dizagem/Mais Português/Mais Matemática e Caravanas 

Pedagógicas.

7.1 Poupança Jovem Piauí

Como destaque, temos o Projeto Poupança Jovem 

Piauí, projeto de incentivo educacional que contempla 11 

(onze) Territórios de Desenvolvimento do Estado, em um 

total de 77 (setenta e sete) municípios, selecionados pelo 

critério do maior índice de extrema pobreza e elevadas 

taxas de abandono e reprovação, beneficiando de 22.240 

alunos. O objetivo do projeto é a redução do índice de 

abandono no Ensino Médio na rede estadual de ensino. 

7.2  Programa Jovem de Futuro

O Programa Jovem de Futuro, desenvolvido em parce-

ria com o Instituto Unibanco, foi concebido e desenvolvido 

para contribuir com uma educação pública de qualidade 

que garanta o acesso, a permanência e a conclusão dos 

jovens no Ensino Médio, proporcionando o aprendizado 

esperado no tempo adequado. Seu principal objetivo é o 

aperfeiçoamento da gestão escolar, que desempenha um 

importante papel articulador, não somente para atender 

as metas e propostas das políticas educacionais, mas tam-

bém para construir uma escola em que todos os jovens 

possam ter o seu direito de aprender garantido. 

Dessa forma, a metodologia “Jovem de Futuro”, um 

método de gestão específico que orienta, organiza e siste-

matiza os principais processos e procedimentos da gestão 

escolar, denominado Circuito de Gestão, que foi lançado 

em maio de 2015 e implementado em 137 escola na moda-

lidade Ensino Médio. Com foco em resultados de aprendi-

zagem, a metodologia se constitui um farol no caminho da 

garantia do direito a uma educação de qualidade. Assim, 

foi apresentado um percurso formativo, a Gestão Escolar 

para Resultados de Aprendizagem (GEpRA), por entender 

que o gestor escolar tem um papel fundamental na orga-

nização e articulação de processos e recursos disponíveis 

na escola, objetivando atingir metas com responsabilida-

des compartilhadas voltadas à garantia de acesso, perma-

nência e aprendizagem na educação. Isto posto, foram for-

mados 21 Gerentes Regionais e Coordenadores de Ensino 

e de Gestão, 35 Supervisores Educacionais e 274 diretores e 

coordenadores de ensino (2015) em oficinas de protocolos 

como: compromisso com as metas, planejamento, execu-

ção, sistemática de monitoramento e avaliação de resulta-

dos; reunião de boas práticas e correção de rotas. Em 2017, 

a metodologia promoveu a expansão para 250 escolas e 

em 2018 para todas as 450 escolas da Rede Estadual da 

Educação.

Em 2019, a tecnologia foi universalizada a todas as es-

colas de E.M. Regular, contabilizando 460 escolas. Um dos 

pontos fortes da ferramenta é o fomento à cultura da ges-

tão por resultado junto à equipe escolar. 

7.2.1 CIRCUITO DE GESTÃO CONSOLIDADO 2019

• 450 escolas com modalidade ensino médio regular;

• 21 Gerente Regional, Coordenador de Gestão e Coor-

denador de Ensino;

• 120 Apoio de Circuito de Gestão – ACG

• 450 Diretores 

• 450 Coordenadores Pedagógicos. 

• 12 Técnicos de Gestão/TAG/GEM

• 6 Técnicos pedagógicos de formação/GEM

7.2.2 SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

DE RESULTADO (ACG/ESCOLA) 

• 1º Ciclo (ACG)

• 3 Visitas de planejamento;
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•  Visitas de execução;

• 1 SMAR (N1, N2,N3 e N4);

• 1 Reunião de Boas Práticas/RBP;

• 1 Correção de rota.

• 2º Ciclo (ACG)

•  3 Visitas de Execução;

•  1 SMAR (N1, N2,N3 e N4);

• 1 Reunião de Boas Práticas;

• 1 Correção de rota.

• 3º Ciclo (ACG)

• 3 Visitas de execução;

• 1 SMAR;

• 1 Reunião de boas práticas.

7.2.3 CIRCUITO DE GESTÃO: REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS 
(GESTOR REGIONAL/ACG/ESCOLA/ EQUIPE GEM)

• Encontro para exposição e diálogos sobre as boas prá-

ticas executadas pelas escolas ( 3 encontros ao ano).

7.2.4 SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO 
(TAG/GRE)

• Visitas/orientações Pedagógicas bimestrais as gerên-

cias regionais;

• 1ª Visita pedagógica - mês de abril;

• 2ª Visita pedagógica - mês de junho;

• 3ª Visita pedagógica - mês de setembro;

• 4ª Visita pedagógica - mês de dezembro.

7.2.5 ENCONTRO PEDAGÓGICO COM OS ACGS (GEM/IU)
• Encontro pedagógico bimestral com os Agentes de 

Circuito de Gestão para realização de:

- Devolutivas pedagógicas 

- Devolutivas de plano de ação das escolas

- Formações

- Oficinas

- Orientações pedagógicas

- Encaminhamentos.

7.3  PROJETO BOLSHOI 

Garantir a formação de alunos oriundos das escolas 

estaduais selecionados como bolsistas no Curso Técnico 

de Nível Médio em Dança Clássica da Escola do Teatro 

Bolshoi no Brasil e, depois, sua inserção no mercado de 

trabalho como bailarinos profissionais em escolas e com-

panhias de dança do Brasil e de países como os EUA, Su-

écia, Rússia e Indonésia. 

7.4 PREVENÇÃO CONTRA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA 

NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
O combate às drogas não deve ser um trabalho exclusi-

vo da polícia. A educação, nesse processo, é de fundamen-

tal importância e exige a união de forças no enfrentamen-

to dessa questão. 

A metodologia proposta é realizar palestras e oficinas 

nas escolas, em parceria com a CENDROGAS, Ministério 

Público, Polícia Militar e Civil e outros parceiros, com vis-

tas a capacitar professores, para que possam conhecer e se 

manifestar de forma positiva sobre a temática. 

Os benefícios são : conscientizar os jovens dos malefí-

cios que as drogas causam na vida do ser humano e às 

suas famílias.

OFERTAS GRE MUNICÍPIO ESCOLAS Nº ALUNOS

ENSINO MÉDIO 21 134 160 18.472

CURSO TÉCNICO 
CONCOMITANTE 

21 44 50 8.204

EJA VII ETAPA 21 195 330 12.874

PREPARATÓRIO 
ENEM

21 205 304 13.821

ENSINO 
SUPERIOR

18 120 120 3.700

ATENDIMENTO EDUCACIONAL NOS MUNICÍPIOS – CANAL EDUCAÇÃO

OFERTAS QUANTIDADE DE 
REVISÕES

Nº ALUNOS

REVISÕES PREPARATÓRIO PARA 

O ENEM (Teresina)

6 9.850

REVISÕES PREPARATÓRIO PARA 

O ENEM (Caravana Pré Enem)

24 12.000

REVISÕES PPL 8 800

PLANILHA DAS REVISOES PRÉ ENEM SEDUC

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

MODALIDADE VALOR R$

REGULARES (MÉDIO, EJA, FUNDAMENTAL), 
QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, AEE

30.143.688,00

MAIS EDUCAÇÃO FEDERAL 350.698,00

TOTAL FEDERAL 30.494.386,00

TEMPO INTEGRAL E AGROTÉCNICAS + 
REGULARES 

11.352.625,00

MAIS EDUCAÇÃO ESTADUAL 573.811,00

CANAL EDUCAÇÃO 301.205,00

CONCOMITANTE 479.618,00

TOTAL ESTADUAL 12.707.259,00
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REPASSES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 2019

MODALIDADE VALOR R$

REGULARES (MÉDIO, EJA, FUNDAMENTAL), QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, AEE, 30.143.688,00

MAIS EDUCAÇÃO FEDERAL 350.698,00

TOTAL FEDERAL 30.494.386,00

TEMPO INTEGRAL E AGROTÉCNICAS + REGULARES 11.352.625,00

MAIS EDUCAÇÃO ESTADUAL 573.811,00

MAIS SABER/ CANAL EDUCAÇÃO 301.205,00

CONCOMITANTE 479.618,00

TOTAL ESTADUAL 12.707.259,00

TOTAL 43.201.645,00

GRE MUNICÍPIO TIPO DA AÇÃO MODALIDADE NOME DA AÇÃO ESTAGIO
VALOR TOTAL 

DA OBRA

4ª TERESINA REFORMA DA 
ESCOLA

CETI RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, BANHEIROS E 
MUROS NA U.E. EDGAR TITO

Concluída R$ 213.410,94

19ª TERESINA REFORMA DA 
ESCOLA

 REFORMA DA U.E. ANTÔNIO MARIA MADEIRA Concluída R$ 1.077.293,89

20ª TERESINA REFORMA DA 
ESCOLA

 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS COM COLOCAÇÃO 
DE CONCERTINAS NA U.E. PROFª. ANGELINA DE MOURA LEAL

Concluída R$ 49.000,03

20ª TERESINA REFORMA DA 
ESCOLA

CETI AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS COM COLOCAÇÃO 
DE CONCERTINAS NO CETI GOVERNADOR FREITAS NETO

Concluída R$ 42.181,29

19ª TERESINA CONCLUSÃO DE 
COBERTURA

 SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE OBRA DE COBERTURA DA 
QUADRA NA U.E. JOÃO EMÍLIO FALCÃO

Concluída R$ 72.117,92

19ª TERESINA CONCLUSÃO DE 
COBERTURA

 SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE OBRA DE COBERTURA DA 
QUADRA NA U.E. SIGEFREDO PACHECO

Concluída R$ 72.117,92

4ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 U. E. SEVERIANO SOUSA /ELÉTRICA /75 KVA Concluída R$ 36.182,64

20ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS E ADEQUAÇÕES DAS 
INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÕES NA U.E. MONSENHOR 

RAIMUNDO NONATO MELO

Concluída R$ 61.730,19

21ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS E ADEQUAÇÕES 
DAS INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÕES NA U.E. RUY LEITE 

BERGER FILHO

Concluída R$ 54.826,45

19ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS E ADEQUAÇÕES 
DAS INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÕES NA U.E. SOLANGE 

SINIMBU VIANA A RÊA LEÃO

Concluída R$ 108.711,09

21ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS E ADEQUAÇÕES DAS 
INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÕES NA U.E. ANTONIO DE 

ALMENDRA FREITAS

Concluída R$ 109.146,97

4ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS E ADEQUAÇÕES 
DAS INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÕES NA U.E. CORINA 

MACHADO VIANA

Concluída R$ 95.424,78

4ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS E ADEQUAÇÕES DAS 
INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÕES NA U.E. HELVÍDIO NUNES

Concluída R$ 97.361,99

21ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS E ADEQUAÇÕES DAS 
INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÕES NO NÚCLEO NA U.E. 

PIRES DE CASTRO

Concluída R$ 161.798,06

21ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS E ADEQUAÇÕES DAS 
INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÕES NA U.E. MILTON AGUIAR

Concluída R$ 81.351,63

21ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS E ADEQUAÇÕES DAS 
INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÕES NA U.E. PROFª ADAMIR 

LEAL

Concluída R$ 54.739,79

4ª TERESINA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS U.E. 
BENJAMIN BATISTA E PREMEN NORTE

Concluída R$ 13.992,90

VALOR TOTAL R$ 2.401.388,4

QUADRO DE AÇÕES
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Com mais tecnologia, 
Polícia reduz crimes 
violentos e roubos
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

Foram recebidos através do Ministério do Trabalho os 

seguintes materiais para efetivação do Sistema Mobile, 

produção de Boletim de Ocorrência e lavratura de TCO, no 

valor de R$ 808.722,00:

- 138 unidades de suportes veiculares articulados com 

case e fonte para tablet, cód: pMl 101, NCM/SH: 39269090, 

O/CST: 4102, CFOP: 6102, Valor total: R$ 295.182,00.

- 138 unidades de impressoras térmicas bluetooth Leo-

pardo a-7, cód: LA7, NCM/SH: 84433299, O/CST: 2102, CFOP: 

6102, Valor total: R$ 137.310,00

- 138 unidades de tablets Samsung Galaxy taba 8 ge-

ração 2 gsm com gps mod sm-t385, cód: S03, NCM/SH: 

84714190, O/CST: 2102, CFOP: 6102, Valor total: R$ 184.230,00.

- 03 unidades de servidores HPE DL380, cód: SE07, 

NCM/SH: 84715010, O/CST: 2102, CFOP: 6102, Valor total: R$ 

192.000,00.

MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO DE 

TRÂNSITO

Quantidade de operações planejadas com suas ações 

policiais militares em horário de suas respectivas folgas.

TERRITÓRIO DE
DESENVOLVIMENTO

OPERAÇÕES POLICIAIS 
EMPREGADOS

PESSOAS 
BENEFICIADAS 

TODO ESTADO 9 75 3.195.000

TD 4 445 2.100 864.845

TOTAL 454 2.175 4.059.845 

MANUTENÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO

Quantidade de operações policiais diversas da esca-

la do policiamento ordinário (rotineiro). São as operações 

pontuais e eventuais.

TERRITÓRIO DE
DESENVOLVIMENTO

OPERAÇÕES POLICIAIS 
EMPREGADOS

PESSOAS 
BENEFICIADAS 

Outros Estados* 7 56 --

ESTADO 1 3 3.195.000

TD 1 12 464 26.900

TD 2 29 686 201.543

TD 3 21 258 56.761

TD 4 117 12.832 864.845

TD 5 2 16 50.856

TD 6 2 9 78.002

TD 7 2 8 35.640

TD 8 8 46 61.179

TD 9 2 85 344.301

TD 11 1 4 25.179

TD 12 1 4 14.180

TOTAL 193 14.407 1.709.566

 Quantidade de auxílio alimentação aos policiais (3.3.90.46): R$ 3.487.200,00

* Operações realizadas em outros Estados.

 Quantidade de diárias empenhadas (3.3.90.15): R$ 612.825,00

Quantidade de operações planejadas com suas ações 

policiais militares em horário de suas respectivas folgas.

TERRITÓRIO DE
DESENVOLVIMENTO

OPERAÇÕES POLICIAIS 
EMPREGADOS

PESSOAS 
BENEFICIADAS 

TODO ESTADO 8 8469 3.195.000

TD 4 10 2688 864.845

TOTAL 18 11157 4.059.845 

 Quantidade de indenizações em operações planejadas (3.3.90.93): R$ 1.602.950,00
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PROJETOS ESPECIAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA

PROERD

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e 

à Violência (PROERD) consiste num esforço cooperativo 

da Polícia Militar, escola e família para oferecer atividades 

educacionais em sala de aula, objetivando prevenir ou re-

duzir o uso abusivo de drogas e a violência infanto-juvenil. 

A meta principal é auxiliar efetivamente os estudantes a 

reconhecerem e resistirem às pressões diretas ou indire-

tas que influenciarão negativamente a experimentar be-

bida alcoólica, cigarro, maconha, inalantes e outras drogas. 

A estratégia do programa concentra-se em levar o aluno 

PROERD a desenvolver uma postura social e valorizar sua 

autoestima, diante das decisões e resoluções de conflitos 

do cotidiano.

PELOTÃO MIRIM

O Projeto Social Pelotão Mirim Cidadão é uma iniciativa 

da Secretaria de Estado da Segurança Pública, executado 

por meio das suas três corporações - Polícia Militar, Polícia 

Civil e Corpo de Bombeiros Militar, destinada a congregar 

crianças e adolescentes de ambos os sexos, com a finalida-

de de contribuir para a formação intelectual, moral, cívica 

e física dos mesmos, o qual existe há mais de 15 anos e foi 

reconhecido legalmente através da Lei nº 6.792 de 19 de 

abril de 2016.

Produtividade:

NATUREZA QUANTIDADE

Cidades beneficiadas 82

Pessoas envolvidas (civis) 550

Crianças e adolescentes beneficiadas 11.400

COMPANHIA INDEPENDENTE DE PELOTÃO ESCOLAR

A Companhia Independente de Policiamento Escolar 

(CIPE) tem dado continuidade ao trabalho preventivo rea-

lizado junto às escolas de Teresina. A unidade realiza visitas 

escolas da rede municipal   e estadual, com apresentação 

de palestras aos alunos, além de dar apoio a diversos even-

tos escolares, como gincanas, feiras do conhecimento e 

festas juninas. 

O efetivo também é comumente empregado em di-

versas operações policiais organizadas pela Coordenação 

Geral de Operações (CGO).

Produtividade:

NATUREZA QUANTIDADE

Visitas preventivas escolares Aproximadamente 6.000

Ocorrências escolares atendidas Aproximadamente 214

Palestras proferidas e reuniões escolares Aproximadamente 100

Foram realizadas as despesas com as ações sociais para o 

pagamento de diárias de policiais militares para atender 

às solicitações no interior do Estado no total abaixo: 

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA PMPI

Foram adquiridos via DOAÇÃO da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça, 5 

camionetes usadas.

ORD. DESCRIÇÃO QUANTIDADE FORMA DE 
AQUISIÇÃO

1 CAMIONETES 5 DOAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO E EQUIPAMENTO DE 

SEGURANÇA INDIVIDUAL

Foram adquiridos via COMPRA com orçamento da 

PMPI, 19 armas de fogo, tipo fuzil, para o Batalhão Policial 

de Operações Especiais (BOPE).

Foram adquiridos via DOAÇÃO do Comando da 10ª Re-

gião Militar do Exército Brasileiro, 15 armas de fogo tipo fu-

zil, usadas.

Foram adquiridos via CESSÃO DE USO do Comando da 

10ª Região Militar do Exército Brasileiro, 25 armas de fogo 

tipo fuzil. Foram adquiridos via DOAÇÃO da Secretaria Na-

cional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, 27 

coletes balísticos, usados.

Foram adquiridos via DOAÇÃO da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública do Ministério da Justiça, 27 capace-

tes balísticos usados.
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Em todo o Estado

PMPI MOBILE

O Centro de Operações Policiais Militares – COPOM, 

criado pelo Decreto Lei Estadual nº 3.529, de 20.10.77 e or-

ganizado pelo Decreto Estadual nº 6.392, de 12.09.1985, é o 

setor responsável por receber e processar os chamados de 

urgência e emergência realizadas através do número tele-

fônico 190. A efetividade no atendimento policial preven-

tivo é o alvo diário dos que o integram, a fim de permitir 

o pronto acionamento da viatura disponível mais próxima 

do endereço informado. As diversas ações do COPOM são 

realizadas por diferentes categorias de profissionais, que se 

revezam 24 horas por dia, durante o ano inteiro, buscando 

tanto a eficiência, quanto a eficácia no atendimento pres-

tado à população.

No dia 17 de abril de 2019 foi implantado na Polícia 

Militar do Piauí, após extensa discussão acerca do tema, 

envolvendo recomendação do MPPI, provimento do TJPI, 

Decreto Governamental e Portaria do Comando Geral da 

PMPI, o novo Sistema de Acompanhamento e Gestão de 

Ocorrências PMPI MOBILE, trazendo a tecnologia embar-

cada em cada VIATURA POLICIAL e/ou EFETIVO POLICIAL 

DESCRIÇÃO QTD FORMA DE 
AQUISIÇÃO

 VALOR 
TOTAL 

ORIGEM

FUZIL SEMI-
AUTOMÁTICO

 CALIBRE 
7,62X51MM 

MARCA 
ARMALITE 

21 COMPRA  R$ 
298.030,20 

STRATEGIC 
ARMORY 

CORPS LLV 
- USA.

FUZIL 
AUTOMÁTICO

 CALIBRE 
7,62X51MM 
FABRIQUE 

NATIONALE

15 DOAÇÃO  XXX 10ª REGIÃO 
MILITAR 

- EB

FUZIL 
AUTOMÁTICO

 CALIBRE 
7,62X51MM 
FABRIQUE 

NATIONALE

25 CESSÃO DE 
USO

 XXX 10ª REGIÃO 
MILITAR 

- EB

CAPACETE 
BALÍSTICO
 NIVEL III-A 

MODELO 09

27 DOAÇÃO  XXX SENASP/MJ

COLETES 
BALÍSTICOS

27 DOAÇÃO XXX SENASP/MJ

DE SERVIÇO, ocasionando uma gama de possibilidades 

advinda da utilização desse novo sistema, dentre os quais 

vislumbra-se a lavratura de termo circunstanciado de ocor-

rência e boletim de ocorrência pelas guarnições policiais 

militares em serviço.

O Projeto PMPI MOBILE representa um verdadeiro mar-

co nos 184 anos de existência da Polícia Militar do Piauí, 

revolucionando em definitivo a forma de tratar e gerir as 

ocorrências policiais.

Trata-se de uma plataforma avançada de registros onli-

ne de ocorrências, que objetiva somar a técnica e a tática 

policial militar às novas tecnologias.

Acompanhando as mudanças tecnológicas e sociais do 

mundo contemporâneo, a plataforma PMPI Mobile também 

permite à Polícia Militar ter uma forma de coleta, de proces-

samento e de geração de informações em tempo real.

O PMPI MOBILE É EFETIVIDADE, consistindo na infor-

matização do atendimento, e otimização do tempo de 

produção das ocorrências, que passam a ser registradas 

através de um tablet, no próprio local do fato, propiciando 

a permanência da viatura PM em seu local de patrulha-

mento, sem necessidades constantes de deslocamentos à 

Central de Flagrantes, permanecendo em sua própria área 

de patrulhamento. Em questão de segundos, a ferramen-

ta também gera dados estatísticos mais precisos. Ou seja, 

a plataforma PMPI Mobile permite à Polícia Militar que o 

fluxo de informação ocorra de forma dinâmica, tendo uma 

forma de coleta, processamento e geração de informações 

em tempo real, tanto para o planejamento estratégico, tá-

tico e operacional.
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A Polícia Militar junto à sociedade é conhecida como a 

força policial que realiza o policiamento ostensivo, preven-

tivo, repressivo imediato e de preservação da ordem públi-

ca. A Polícia Militar, além de suas atribuições constitucio-

nais, desempenha várias outras atribuições que, direta ou 

indiretamente influenciam no cotidiano das pessoas, seja 

atuando, orientando, colaborando com todos os segmen-

tos da comunidade, diminuindo conflitos e gerando a sen-

sação de segurança que a comunidade anseia.

Diante dessas perspectivas, a tecnologia PMPI MOBILE 

objetiva a informatização do atendimento, desde o início 

das chamadas telefônicas até o momento em que o po-

licial, utilizando um tablet, registra a ocorrência no local 

do fato. Com isso espera-se atender a população de forma 

mais eficiente, trazer retorno mais rápido ao Poder Judiciá-

rio e também gerar dados estatísticos mais precisos.

O PMPI MOBILE É DIGNIDADE, pois objetiva dignificar 

tanto a população, que usufrui de um serviço policial efe-

tivo, prestado no local do fato, descentralizado, onde não 

precisa se deslocar a um distrito policial para o registro de 

um boletim de ocorrências, bem como para o próprio po-

licial que contará com todas as ferramentas para o desen-

volvimento de suas atribuições com eficácia e precisão.

1. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA:  

A Polícia Militar do Piauí, sempre em busca da melhoria 

dos processos de atendimento das ocorrências e, com foco 

no desempenho e otimização do tempo de resposta da 

força policial, desenvolveu, em parceria com o Ministério 

Público do Trabalho (MPT), órgão que destinou os recursos 

decorrentes de uma multa trabalhista, para a aquisição e 

implantação do Projeto PMPI MOBILE.

Atualmente o projeto que se encontra na sua Fase I, 

contempla uma população de 1.375.116 habitantes, totali-

zando quase a metade da população piauiense (44%), que 

é de 3.118.360 habitantes, conforme último censo demo-

gráfico do IBGE, com o total de 138 viaturas da PMPI equi-

padas com o Kit de Tecnologia Embarcado, que é com-

posto por um tablet e uma impressora térmica portátil, 

adaptados ao veículo, sendo também aplicado nas outras 

modalidades de policiamento.

O Comando Geral da PMPI estima que em curto perío-

do de tempo seja atingido 100% das suas unidades operan-

do com viaturas equipadas com a tecnologia PMPI Mobile, 

disponibilizando tudo aquilo que é necessário para o aten-

dimento de qualquer ocorrência, como por exemplo: rece-

ber as ocorrências geradas pelo sistema de atendimento e 

despacho de ocorrências (SYSPM) - telefone de emergência 

190, com informações sobre o atendimento a ser realizado, 

incluindo a melhor rota para chegar ao local; consulta de veí-

culos e pessoas; elaboração de boletins de ocorrência (Termo 

Circunstanciado, acidente de trânsito, etc); e visualização no 

mapa das ocorrências em andamento, o posicionamento de 

outras guarnições da PM e também as câmeras de videomo-

nitoramento, entre outros benefícios.

Cabe destacar que o Projeto PMPI MOBILE opera atra-

vés de três módulos interconectados, denominados: SYS-

PM, PMPI MOBILE e PMPI GESTÃO. Sendo o SYSPM a pla-

taforma utilizada para registro informatizado e despacho 

“On Line” das Ocorrências; o PMPI MOBILE destinado a in-

crementar toda a condução da ocorrência no próprio local 

do fato e ao PMPI Gestão um grande painel de dados em 

tempo real que os comandantes, dentro de suas respecti-

vas áreas de atuação, poderão gerir todas as informações 

atinentes aos chamados em andamento, bem como os 

seus recursos operacionais disponíveis.

Apresentaremos a seguir, didaticamente, o desenvolvi-

mento de toda sua dinâmica de atuação, desde o chama-

do originado pelo 190, ao Boletim de Ocorrências gerado 

pelo próprio usuário no site da PMPI.

1.1 Módulo SYSPM: Nesta tela do SYSPM, o policial do 

COPOM, registrará no sistema todas as informações do 

chamado.

1.2 Módulo SYSPM: Ainda na Tela do SYSPM, o Policial do 

COPOM georreferenciará o local de origem do chamado.

1.3 Módulo SYSPM: O Policial do COPOM, visualizará a lo-

calização georreferenciada tanto da ocorrência como da via-

tura PM, alocando a VTR que estiver disponível e mais próxi-

mo do chamado.

1.4  Módulo PMPI MOBILE: Através desta tela o Policial Militar 

em Campo receberá on-line todos os dados da ocorrência

1.5 Módulo PMPI MOBILE: O PM em campo poderá 

acessar a melhor rota para deslocamento ao local do 

chamado.
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1.6 Módulo PMPI MOBILE: O PM em campo conduzirá 

a ocorrência e ao final qualificará o atendimento e emitirá 

com sua impressora térmica portátil todos os formulários 

decorrentes do chamado.

OBS: Módulo PMPI MOBILE: O cidadão atendido pelo 

MOBILE, acessará o portal da PMPI, lançará seu protocolo 

de atendimento e terá acesso ao seu BO, com toda valida-

de formal e nos mesmos moldes do BO produzido pela 

Polícia Civil, haja vista o protocolo de integração em vigor.

FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

Com a chegada do inovador PMPI MOBILE, a Polícia 

Militar do Piauí se vanguarda na presente e atual forma 

de gestão guiada por dados. Sua plataforma de monito-

ramento, o PMPI GESTÃO, se apresenta como uma ferra-

menta moderníssima de gestão da Segurança Pública, 

trazendo na palma da mão e em tempo real as principais 

informações quanto às naturezas das ocorrências e a força 

policial disponível para o atendimento. 

Após a implantação do projeto PMPI MOBILE houve 

uma quebra do paradigma temporal de interpretação das 

estáticas, quebrando práticas antigas e estáticas, de avali-

á-las sempre após o fechamento do mês. Com a inovação, 

se tornou possível uma análise no momento do ocorrido, 

permitindo uma gestão ativa e dinâmica em relação à 

mancha criminal. Propiciando cada vez mais uma gestão 

científica, com emprego preciso dos cada vez mais escas-

sos recursos públicos. Veremos a seguir DADOS OFICIAIS 

que nos apresentam o resultado efetivo desta nova moda-

lidade de gerir a segurança pública.
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OBS: Além dos importantes resultados obtidos nessa 

matriz principal de avaliação para a PMPI, como a redução 

em 21% dos CVLIs (Crimes Violentos Letais e Intencionais), 

16% de diminuição de roubos em vias públicas e redução de 

34% nos roubos a comércios, tivemos diversos outros bons 

resultados decorrentes de todo o projeto, como a capaci-

tação de 2.400 policiais para a operação do sistema com 

mais de 2.000h/a (Duas mil horas aulas), bem como uma 

PRODUTIVIDADE de 3.142 TCOs – Termos circunstanciados 

de ocorrência para os crimes de menor potencial ofensivo.

Fortalecendo a avaliação da inovação e impacto des-

se projeto de Gestão, podemos afirmar com ênfase que 

o PMPI MOBILE É ECONOMICIDADE, percebida desde os 

primeiros parâmetros de estimativa, conforme quadro 

abaixo; ratificado e comprovado através do relatório extra-

ído do SIAFE / SEFAZ que nos apresentou uma redução 

de aproximados R$ 1.800.000,00 comparados ao mesmo 

período do ano de 2018.

Desta forma, apresentamos o projeto “PMPI MOBILE: 
Informação e Tecnologia a serviço da Segurança Pública”, 
com a convicção de trazer um modelo de Gestão Pública 

Inovadora, ancorada nos novos preceitos da dita Revolução 

4.0, trazendo elementos novos que propiciam uma atu-

alizada e eficaz modalidade de se gerir a segurança pú-

blica de nosso Estado. Destacando que todo o projeto foi 

adquirido com transferência de tecnologia para o Estado 

do Piauí, propiciando uma disponibilização dessas ferra-

mentas para outros órgãos estaduais, assim como já fez o 

Corpo de Bombeiros Militar, que já se encontra em fase 

de homologação e customização do seu módulo. Isso pro-

picia à PMPI não apenas contribuir com o fortalecimento 

de órgãos parceiros, mas, como numa estrada de mão du-

pla, também crescer com cooperações, como a já firmada 

em agosto de 2019 com a Controladoria Estadual do Piauí, 

com seu departamento de TI., que conectaram uma ferra-

menta de “BI – Bussines Inteligence” ao banco de dados do 

PMPI MOBILE e trabalham o para o desenvolvimento de 

indicadores de desempenho e produtividade.

POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ RECEBE FUZIS E COLETES BA-

LÍSTICOS EM SOLENIDADE

A Polícia Militar do Piauí realizou solenidade para o rece-

bimento de fuzis e coletes balísticos no Quartel do Coman-

do Geral, na manhã do dia 11 de janeiro de 2019. No evento, o 

Comandante da 10ª Região Militar, realizou o ato solene de 

cessão de 40 fuzis à PMPI, que estão equipando o policia-

mento do interior do Estado. 

Na mesma solenidade, 1.666 coletes balísticos, modelo 

tático ostensivo (NÍVEL III-A, femininos e masculinos), foram 

entregues à PMPI. Esse material é destinado para fazer frente, 

principalmente, a ações criminosas, de acordo com termo de 

cooperação firmado com todos os estados do Nordeste. 
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Nº CURSOS ALUNOS LOCAL TERRITORIO 

01 1º CURSO INTENSIVO DE ADAPTAÇÃO EM ÁREA DE CAATINGA – CIAC. 02 LAJES - RIO GRANDE DO NORTE TD 0

02 V CURSO DE OPERAÇÕES E SOBREVIVÊNCIA EM ÁREA RURAL - COSAR 01 SÃO LUIS - MARANHÃO TD 0

03 VIII CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS EM ÁREA DE CAATINGA – COPAC. 05 SERGIPE TD 0

04 IV ESTÁGIO DE PATRULHAMENTO DE ALTO RISCO 43 BPRONE TD 0

05 IV ESTÁGIO DE MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO 20 BPRONE TD 0

06 XI ESTÁGIO DE APLICAÇÕES TÁTICAS DO BOPE 50 BOPE TD 0

07 XXII CURSO DE CINOTECNIA – CPCÃES/PMCE. 01 FORTALEZA - CEARÁ TD 0

08 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLICIAMENTO COM MOTOCICLETAS (CEPM/RAIO/PMCE). 03 FORTALEZA - CEARÁ TD 0

09 CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA 02 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR TD 0

10 CURSO DE TRIPULANTE OPERACIONAL E DEFESA CIVIL. 01 MINAS GERAIS – MG TD 0

11 CURSO INTERMEDIÁRIO DE INTELIGÊNCIA PARA OFICIAIS. 01 BRASÍLIA - DF TD 0

12 VI CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS RURAIS (COTAR/PMCE) 03 FORTALEZA-CE TD 0

13 ENCONTRO NACIONAL DE COMANDANTES DE POLÍCIAS MILITARES AMBIENTAIS. 01 SÃO PAULO - SP TD 0

14 CURSO DE CAPACITAÇÃO ANAC/SENASP PARA ÁREA DA AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLI-

CA – CURSO DE EXAMINADOR CREDENCIADO

01 BRASÍLIA - DF TD 0

15 1° CURSO DE LEVANTAMENTO EM LOCAL DE ACIDENTE 45 QUARTEL DO COMANDO GERAL TD 0

16 ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA INSTRUTORES PROERD 30 CENTRO DE

 TECNOLOGIA DA UFPI

TD 0

17 CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 240 CEP, 2º BPM, 3º BPM E 4º BPM. TD 0, TD 1, TD 

9, e TD 6 

18 CURSO DE CAPACITAÇÃO ANAC/SENASP PARA ÁREA DA AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLI-

CA - CURSO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL

02 FORTALEZA-CE TD 0

19 VI CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COESP/RN/2019) 01 NATAL - RN TD 0

20 CURSO ESTRATÉGICO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA NÍVEL GERENCIAL NA PMCE 01 ACADEMIA ESTADUAL DE SEGU-

RANÇA PÚBLICA 

TD 0

21 CURSO DE INSTRUTORES DE INTERVENÇÃO POLICIAL (CIIP) DA GUARDA NACIONAL REPU-

BLICANA DE PORTUGAL (GNR).  

01 UNIDADE DE INTERVENÇÃO DA 

GNR, NA PONTINHA – LISBOA 

(PORTUGAL)

TD 0

22 1º CURSO DE ATIRADOR POLICIAL DE PRECISÃO (CAPP/CE).  01 ACADEMIA ESTADUAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DO 

CEARÁ-AESP/CE

TD 0

23 VII CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS RURAIS (COTAR/PMCE). 06 FORTALEZA-CE TD 0

24 CURSO DE CAPACITAÇÃO ANAC/SENASP PARA ÁREA DA AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLI-

CA - CURSO DE FACILITADOR DE CRM

01 RIO DE JANEIRO - RJ TD 0

25 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLICIAMENTO COM MOTOCICLETAS (CEPM/RAIO/PMCE) 03 FORTALEZA-CE TD 0

26 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA 01 BRASÍLIA-DF TD 0

27 I SEMINÁRIO DE INTELIGÊNCIA DAS POLÍCIAS DO NORDESTE 06 JOÃO PESSOA-PB TD 0

28 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLICIAMENTO COM MOTOCICLETAS (CEPM/RAIO/PMCE) 07 FORTALEZA-CE TD 0

29 CURSO INTENSIVO DE OPERAÇÕES E SOBREVIVÊNCIA EM ÁREA 

DE CAATINGA – CIOSAC/PMPE

02 CUSTÓDIA -PE TD 0

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CAPACITAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES.

Quantidade de beneficiados policiais: 481 policiais militares.
Quantidade de beneficiados como público alvo: toda a população piauiense.
Quantidade de diárias empenhadas (3.3.90.15): R$ 99.870,00
Pagamento de instrutores e monitores (3.3.90.36): R$ 44.767,00
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AÇÕES DA POLÍCIA CIVIL POR TERRITÓRIO 

A Secretaria de Segurança Pública, no ano de 2019, in-

vestiu na ampliação do quadro de servidores para atender 

as demandas dos territórios por delegados e mão de obra 

especializada, além de investimentos estruturais.

TD 1 PLANÍCIE LITORÂNEA - Buriti dos Lopes, Cocal dos 

Alves, Luís Correia e Parnaíba: Nomeação de Policiais Civis 

(delegados (as), agentes e escrivães). 

Parnaíba: Inauguração do Complexo da Polícia Civil en-

globando Central de Flagrantes, Delegacia Regional, Distri-

to Policial e Delegacia da Mulher.

TD 2 COCAIS: Esperantina, Matias Olímpio, Barras, Batalha 

e Luzilândia: Nomeação de Policiais Civis (delegados (as), 

agentes e escrivães).  

TD 3 CARNAUBAIS: Nomeação de policiais civis (delega-

dos (as), agentes e escrivães); 

TD 4 ENTRE RIOS - Teresina: políticas de segurança pública 

voltadas à proteção da mulher em situação de violência, com 

implementação de três estratégias: 1) Plantão de Gênero (des-

tinado ao atendimento qualificado e feminino de meninas, 

mulheres e meninos em situações flagranciais); 2) Delegacia 

da Mulher Zona Sul (destinada ao atendimento das mulheres 

da zona sul e zona rural contígua) e 3) Delegacia do Feminicí-

dio (com sede em Teresina e atuação em todos os territórios) e 

Integração das forças de segurança estaduais: operações pla-

nejadas na cidade de Teresina com a participação conjunta do 

Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Polícia Militar. 

 TD 5 VALE DO SAMBITO: Elesbão Veloso e Valença do 
Piauí: Nomeação de Policiais Civis (delegados (as), agentes 
e escrivães); 

TD 6 VALE DO GUARIBAS - Paulistana, Picos, Fronteiras, Pio 
IX, Simões e Jaicós: Nomeação de Policiais Civis (delegados 
(as), agentes e escrivães). Picos: Inauguração do Complexo 
da Polícia Civil englobando Central de Flagrantes, Delega-
cia Regional, Distrito Policial e Delegacia da Mulher;

TD 7 VALE DO CANINDÉ: Oeiras: Nomeação de Policiais Ci-
vis (delegados (as), agentes e escrivães). 

TD 8 SERRA DA CAPIVARA: São Raimundo Nonato e São 
João do Piauí: Nomeação de Policiais Civis (delegados (as), 
agentes e escrivães).

 TD 9 VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRAS: Floriano e Can-
to do Buriti:  Nomeação de Policiais Civis (delegados (as), 
agentes e escrivães.

TD 10 TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA: Guadalupe e 
Uruçuí: Nomeação de Policiais Civis (delegados (as), agen-
tes e escrivães).

TD - 11 CHAPADA DAS MANGABEIRAS - Bom Jesus, Curi-

matá, Corrente, Gilbués e Santa Filomena: Nomeação de 

Policiais Civis (delegados (as), agentes e escrivães).

Bom Jesus: Implementação da Delegacia da Mulher. 

Todos os territórios foram beneficiados com a implan-

tação do sistema SISBO, que garante o registro da ocorrên-

cia policial em qualquer Distrito Policial, não se adstringin-

do ao local de ocorrência do fato.
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Jogos Escolares são 
os destaques da 
Fundespi em 2019

A Fundação dos Esportes do Piauí (FUNDESPI), no ano 

de 2019, planejou e executou ações estratégicas esportivas 

que sempre tiveram como fundamento o desenvolvimen-

to do esporte educacional, do esporte participação e do 

rendimento esportivo. 

O ESPORTE EDUCACIONAL tornou-se o foco das ações 

em 2019. Competições como os Jogos Escolares Piauienses 

– JEPs, e a organização da delegação para os Jogos Esco-

lares da Juventude – Etapa Regional, compõem as ações 

mais relavantes no âmbito educacional no referido ano.

Os Jogos Escolares Piauienses – JEPs de 2019 supera-

ram as expectativas da organização e também de alunos, 

professores e familiares dos participantes. Essa iniciativa da 

FUNDESPI sintetiza o ponto de encontro entre o comple-

mento curricular da Educação Física Escolar e o proces-

so desportivo que deve ser desenvolvido no contexto da 

comunidade educativa através de uma metodologia de 

caráter abrangente, integradora e multidisciplinar. É um 

evento esportivo desenvolvido em duas etapas: a primeira 

com estudantes de 12 a 14 anos e a segunda com estudan-

tes de 15 a 17 anos. Em 2019, apresentamos o alcance desse 

evento desenvovido por esta fundação:

• JOGOS ESCOLARES 2019

Os JEPs foram realizados para selecionar equipes e 

atletas para o maior evento esportivo educacional do país 

– os Jogos Escolares da Juventude. Neste ano, a Etapa Re-

gional desses jogos aconteceram em Natal-RN, de 20 a 24 

de setembro, em suas duas categorias (12 a 14 anos e 15 a 17 

anos) e o Piauí participou em 10 modalidades. A FUNDESPI 

levou 180 atletas entre dirigentes, técnicos e atletas.

Além disso, com grande esforço e parceria com a SE-

DUC, a fundação conseguiu levar 1.208 pessoas para a Eta-

pa Nacional do Jogos Escolares da Juventude, que acon-

teceu em Blumenau-SC, de 15 a 30 de novembro de 2019. 

A delegação piauiense contou com 169 alunos/atletas, 25 

técnicos esportivos e 15 dirigentes da FUNDESPI/SEDUC. O 

Piauí participou em 11 modalidades, tendo como destaque 

o handebol. As equipes conquistaram inúmeras medalhas 

e cumpriram um importante papel representando nosso 

estado na Região Sul do país.

QUANTITATIVO DOS JEP´s 2019

Nº DE EQUIPES PARTICIPANTES: 419 equipes

Nº DE ALUNOS/ATLETAS: 2.252 alunos

Nº DE JOGOS/DISPUTAS: 347 jogos

PÚBLICO ESTIMADO: 47.473 espectadores
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MODALIDADE  ATLETA / ESCOLA EVENTO OURO PRATA BRONZE

HANDEBOL 
MASCULINO

CAIC BALDUINO BARBOSA DE DEUS HANDBOL
MASC. 15 A 17 ANOS

- 01 -

LUTA OLIMPICA BRUNO MARLON AMARAL COSTA / 
U.E. JOSÉ NARCISO DA ROCHA FILHO

WRESTLING
MASC. 15 A 17 ANOS

- - 01

ATLETISMO VITOR RAFAEL / COLEGIO CERTO SALTO EM DISTÂNCIA
MASC. 12 A 14 ANOS

01 - -

ATLETISMO CAMILY ALENCAR MEDALHA / E. M. ANTONIO GAIOSO ARREMESSO DARDO
FEM  15 A 17

01

ATLETISMO BRENO BARBOSA / U.E. JOÃO CLIMACO D’ALMEIDA SALTO TRIPLO
MASC. 15 A 17

01

ATLETISMO  FELIPE CAUAN MEDALHA / ZÉ IRIAS – MONS. GIL SALTO TRIPLO
MASC. 15 A 17

01

BADMINTON KLERTON ZIDAN / NOSSA SRª DA PAZ INDIVIVIDUAL MASC. 12 A 14 01

BADMINTON KLERTON ZAIDAN E LUAN RIOS / NOSSA SENHRO DA PAZ DUPLA MASC. 12 a 14 anos 01

BADMINTON KLERTON ZAIDAN E MARIA JÚLIA / NOSSA SENHRO DA PAZ DUPLA MISTA. 12 a 14 anos 01

BADMINTON LUAN RIOS / NOSSA SENHORA DA PAZ INDIVIDUAL MASCULINO  12 A 14 01

BADMINTON LUAN RIOS E MARIA CLARA / NOSSA SENHORA DA PAZ DUPLA MISTA  12 A 14 01

BADMINTON  MARIA JÚLIA / NOSSA SENHRO DA PAZ INDIVIDUAL FEMININO 12 a 14 anos 01

BADMINTON  MARIA JÚLIA E MARIA CLARA / NOSSA SENHRO DA PAZ DUPLA FEMININO 12 a 14 anos 01

BADMINTON SANIA LIMA /NOSSA SENHORA DA PAZ INDIVIDUAL FEMININO 15 A 17 01

BADMINTON SANIA LIMA /NOSSA SENHORA DA PAZ DUPLA FEMININO 15 A 17 01

BADMINTON MARCOS RIAN / NOSSA SENHORA DA PAZ INDIVIDUAL MASC. 15 A 17 ANOS 01

BADMINTON SANIA LIMA E MARCOS RIAN / NOSSA SENHORA DA ´PAZ DUPLA MISTA 15 A 17 ANOS 01

BADMINTON MARCOS RYAN / NOSSA SRª DA PAZ DUPLA MASC. 17 A 17 ANOS 01

TOTAL DE 
MEDALHAS  18 

(DEZOITO)

11 03 04
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• PROJETO PIAUÍ FÉRIAS DE NORTE A SUL

O ESPORTE PARTICIPAÇÃO foi outra manifestação 

esportiva que a FUNDESPI planejou e desenvolveu, com 

destaque para o Piauí Férias de Norte a Sul e as obras de 

insfraestrutura de construção, manutenção e reformas de 

quadras, estádios e ginásios poliesportivos. 

O Piauí Férias de Norte a Sul foi uma iniciativa da FUN-

DESPI que objetivou oferecer atividades esportivas e de la-

zer no litoral piauiense (Praia de Atalaia), em Teresina (Nova 

Poticabana)  e em Amarante (Prainha do Rio Parnaíba), no 

mês de julho, período de veraneio. Foram organizadas ati-

vidades esportivas de beach handboll, futevôlei, vôlei de 

praia, tênis de mesa, capoeira, badminton, futsal, futebol 

society – sub 11, patins, skate, BMX, esgrima, zumba, ativida-

des infantis, shows circenses, surf e xadrez.

Ainda, no mês de outubro, a FUNDESPI desenvolveu ati-

vidades em alusão ao dia da criança, no Parque Zoobotânico 

de Teresina. O DIA DA CRIANÇA NO ZOOBOTÂNICO recebeu 

atividades esportivas de roda de capoeira, apresentações ar-

títisticas de palhaços, passeios de trenzinho, passeios ecológi-

cos, circuito kids de regularidade e tênis de mesa.

Saida Chegada Destino Beneficiário Federações Principais títulos (medalhas)

24.04.19 28.04.19 Maceió Natação 25 ouros/20 Prata/30 de bronze

11.05.19 20.05.19 Campina grande Associação dos cegos.  4º lugar geral 

14.06.19 16.06.19 Natal Jiu-jitsu 18 ouros/11 prata/13 bronze e campeão por equipe.

21.06.19 23.06.19 Natal Judô 3º Lugar geral e 35 Medalhas

22.06.19 23.06.19 Fortaleza Jiu-jitsu 15 Ouro/09 pratas/17 bronze e quarto lugar geral.

29.06.19 30.06.19 Recife Atletismo 2 troféus/05 medalhas de ouro/4 medalhas de prata e 07 bronzes.

24.07.19 28.07.19 Recife Natação 01 troféus campeão júnior/02 troféus índice técnico/40 medal.

28.07.19 03.08.19 Maceió Handebol 3º lugar handebol masculino

04.08.19 10.08.19 Maceió Acadêmica 3º lugar handebol feminino

10.07.19 14.07.19 João Pessoa Karatê

19.09.19 25.09.19 Natal (JEB´S) Ouro no handebol infantil masculino/ouro no handebol 
infantil feminino/ouro no handebol infando feminino/ bronze 

no basquete infanto e bronze no futsal feminino infanto.

31.08 07.09 Fortaleza Futsal Vice-Campeão Adulto Masculino

16.09 22.09 Maceió Handebol Vice-Campeão Adulto masculino

20.10 28.10 Salvador Acadêmica 1º lugar handebol masculino

04.10 06.10 São Luís Tênis Mesa 1ºlugar 6 medalhas/2º lugar 8 medalhas/3ºlugar/12 medalhas 
e 2º lugar geral.

05.10 06.10 Natal Atletismo 1º troféu Campeão/04medalhas de ouro/07 medalhas de 
prata 05 medalhas de bronze.

21.11 25.11 Fortaleza Judô 22 ouro, 07 prata e 10 bronze

11.12 15.12 Maceió Natação Ônibus Autorizado

• PROJETO CIDADANIA E DESPORTO

Um dia de ação social intitulado CIDADANIA E DES-

PORTO NA COMUNIDADE foi realizado no Povoado Árvo-

res Verdes, na zona rural de Teresina, em que mais de 1.000 

atendimentos foram realizados em parceria com outras 

instituições do governo do estado do Piauí. Neste evento a 

FUNDESPI contribuiu com atividades artísticas de entrete-

nimento e recreação infantil para aquela comunidade. 

Quanto às ações de infraestrutura, em 2019, a FUNDESPI deu 

continuidade a vários projetos como, por exemplo, a reinaugura-

ção do estádio municipal de futebol em São João do Piauí.

• APOIO A FEDERAÇÕES

O ESPORTE  RENDIMENTO é a manifestação esportiva 

que possui a maior demanda de investimentos financeiros. 

Em 2019, passagens terrestres e áreas foram as solicitações 

mais frequentes realizadas pelas instituições esportivas. O 

investimento em transporte com finalidade de participação 

de atletas piauienses em competições nacionais e interna-

cionais foi substancial e o apoio a algumas entidades é des-

taque, nas quais relacionamos como passagens terrestres: 
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Em 2019, a FUNDESPI apoiou inúmeros eventos espor-

tivos, com destaque para o CBVP CHALLENGER 4ª ETA-

PA, que aconteceu em Teresina, de 15 a 18/08, no Teresina 

Shopping.

A FUNDESPI tem como principal função governamental 

o fomento de atividades esportivas de rendimento, lazer e 

educacionais. Assim, destaca-se os inúmeros convênios, pa-

trocínios e parcerias, das quais relacionamos algumas para 

ilustrar o trabalho que a FUNDESPI vem desenvolvendo 

pelo esporte piauiense. 

• PARCERIAS E CONVÊNIOS

• 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 

DE MATIAS OLÍMPIO

• I CIRCUITO PIRIPIENSE DE ESPORTE DE PIRIPIRI

• 1ª COPA JOVEM DE FUTEBOL AMADOR DE MILTON 

BRANDÃO

• 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE NAZÁRIA

• CAMPEONATO DE FUTEBOL DA LIGA EVANGÉLICA IN-

DEPENDENTE

• AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A FAVOR DO ES-

PORTE AMADOR NO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ

• CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE JERUMENHA

• CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE FLORIANO

• CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE MIGUEL ALVES

• COPÃO RURAL DE FUTEBOL DE MIGUEL ALVES

• PATROCÍNIOS

• PATROCÍNIO PARA COMPETIÇÕES NACIONAIS E DI-

VULGAÇÃO DA MARCA DO GOVERNO DO ESTADO COM A 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ALTOS

• PATROCÍNIO PARA EVENTO “VISITA DOS CAMPEÕES 

DO MUNDO - FLAMENGO 1981”

• PATROCÍNIO PARA O EVENTO “CIDADANIA E DESPOR-

TO NA COMUNIDADE” NO MUNIC. DE TERESINA

• PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA “LIGA NORDESTE 

DE FUTSAL” EM TERESINA

• PASSEIO CICLÍSTICO NOS FESTEJOS DE MIGUEL ALVES

• PASSEIO CICLÍSTICO NO ANIVERSARIO DE MIGUEL ALVES

• APOIO AO CAMPEONATO ESTADUAL DE VOLEIBOL 

MASCULINO ADULTO (TERESINA,AMARANTE E PARNAIBA);

• PATROCÍNIO AO CAMPEONATO PIAUIENSE DA 2ª 

DIVISÃO;

• APOIO AO CAMPEONATO DE VOLEI DE PRAIA NO 

BAIRRO DIRCEU

• APOIO A EQUIPE DE FUTSAL DE CAMPO LARGO PARA 

O CAMPEONATO BRASILEIRO 

• ARBITRAGEM

Nº MÊS CIDADE Nº DE ÁRBITROS

01 Julho - 2019 MIGUEL ALVES 34

02 Julho - 2019 ANÍSIO DE 
ABREU

58

03 Agosto - 2019 BARRAS 41

04 Agosto - 2019 AMARANTE 48

05 Outubro - 2019 JERUMENHA 44

06 Novembro - 2019 DEMERVAL 
LOBÃO

10

TOTAL 235

CURSOS REALIZADOS

• OBRAS CONCLUÍDAS E EM EXECUÇÃO

Foram realizados no ano de 2019, pela equipe técnica 

de engenharia, projetos, orçamentos, licitações, além da 

fiscalização de serviços e obras importantes para o estado 

do Piauí. Nesse período foram oferecidas capacitações dos 

sistemas SIMO (Sistema de monitoramento) e SINCONV 

(Sistema de gestão de convênios e contratos de repasse 

aberto a consulta pública) para a equipe, em que foram 

de grande importância para o corpo técnico do setor. É de 

alta relevância elencar os municípios que foram executa-

das ações de importância para essas comunidades como 

as obras de campos, quadras, ginásios, e estádios nos ter-

ritórios de Carnaubais, Serra da Capivara, Vale do Guarípas 

e Entre Rios.

Destaca-se a retomada das obras que estavam paralisa-

das em Picos, Teresina e Esperantina. Especificamente Es-

perantina, onde foi feito o destrato e chamada a segunda 

colocada. Hoje a obra segue em ritmo acelerado, partindo 

para a primeira medição.
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ITEM MUNICIPIO OBRA VALOR TOTAL VALOR PAGO VALOR A PAGAR SITUAÇÃO

1 CAMPO 
MAIOR

REFORMA DO 
ESTADIO DE MELO

141.928,48 106.640,38 35.288,10 CONCLUÍDA

2 TERESINA REFORMA DO 
GINÁSIO VERDÃO

4.162.754,24 3.781.042,10 381.712,14 CONCLUÍDA

3 PASSAGEM 
FRANCA

REFORMA DE 
ESTADIO DE 

FUTEBOL

142.496,66 0,00 142.496,66 CONCLUÍDA

4 TERESINA REFORMA DO 
ALBERTÃO

608.775,22 306.146,61 302.628,61 CONCLUÍDA

5 GEOSCAN SONDAGEM A 
PERCUSSÃO

84.889,62 0,00 84.889,62 CONCLUÍDA

OBRAS CONCLUÍDAS

ITEM MUNICIPIO OBRA VALOR TOTAL VALOR PAGO VALOR A PAGAR SITUAÇÃO

1 PICOS CONCLUSÃO 
GINÁSIO 

POLIESPORTIVO

3.229.681,59 227.187,87 3.299.681,59 EM EXECUÇÃO

2 FRANCINO-
POLIS

CONSTRUÇÃO 
DE ESTADIO DE 

FUTEBOL

668.697,79 501.893,221 166.804,58 EM EXECUÇÃO

OBRAS EM EXECUÇÃO

N° CONVÊNIO OBJETIVO MUNICÍPIO VALOR 
TOTAL DO 

CONVÊNIO

TOTAL 
DO MUNICÍPIO

TOTAL DO 
ESTADO

VALOR 
PAGO 

ESTADO

SALDO A 
REPASSAR

SITUAÇÃO

 006/2016 Reforma Do 
Complexo 
Esportivo

São João do Piauí 906.904,91 9.069,05 897.835,86 598.557,24 299.278,62 OBRA 
CONCLUÍDA

OO2/2017 Iluminação 
de Campo 
de futebol 

Estádio 
Luizão

Água Branca 175.040,04 2.040,04 173.000,00 0,00 173.000,00 OBRA 
CONCLUÍDA

CONVÊNIOS ESTADUAIS JÁ CONCLUÍDOS

OBJETIVO MUNICÍPIO VALOR TOTAL DO CON-
VÊNIO

CONTRAPARTIDA VALOR OGU SITUAÇÃO

Construção de Estádio Esperantina 2.080.481,55 130.481,55 1.950.000,00 EM EXECUÇÃO

Construção de Estádio Jose de Freitas 821.052,63 41.052,63 780.000,00 EM EXECUÇÃO

Praça da Juventude Teresina 1.656.500,00 194.000,00 1.462.000,00 EM EXECUÇÃO

Vila Olimpica de 
Parnaiba

Parnaiba 16.250.000,00 1.625.000,00 14.625.000,00 EM EXECUÇÃO

Reforma do Ginasio 
Verdao

Teresina 2.325.533,13 325.533,13 2.000.000,00 CONCLUÍDO

CONVÊNIOS FEDERAIS COM OBRAS EM EXECUÇÃO





Poderes e 
Instituições
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Poder Judiciário do 
Estado do Piauí

Com o objetivo de aproximar o jurisdicionado na re-

solução de suas demandas sociais, assim como se tornar 

mais célere, tornando-se um instrumento efetivo de paz 

social, o Poder Judiciário implantou ao longo do ano de 

2019 iniciativas que buscam aumentar a produtividade e 

celeridade na prestação jurisdicional. 

Entre aquelas com maior impacto no 1º grau de juris-

dição, cabe destacar os projetos “Digitalizar para avançar” e 

“Baixar para avançar”, cujo foco é a virtualização dos proces-

sos e a redução de acervo. Outras iniciativas que merecem 

destaque são: Gabinete Itinerante, Gabinete Remoto, SIM 

(Serviço Integrado Multidisciplinar), Secretaria Remota, “Re-

guLARizar”, Arquivo Regionalizado, Corregedoria Itinerante 

e a implantação de Centrais de Mandados Regionalizados.

Visando aperfeiçoar os mecanismos consensuais de so-

lução de conflitos, contribuindo sobremaneira para a redu-

ção da judicialização dos mesmos, o Tribunal de Justiça do 

Piauí instalou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania Móvel (CEJUSC Móvel) para atuar nas audiências 

de conciliação e mediação nas comarcas onde não houver 

CEJUSC instalado, podendo ainda, eventualmente, aten-

der demandas pré-processuais. Em 2019 a rede CEJUSC foi 

ampliada com a implantação do CEJUSC de Pedro II, che-

gando a 19 centros em funcionamento em todo o estado. 

Além disso, o TJPI deu continuidade à capacitação de 

mediadores e conciliadores, com a formação de mais 169 

profissionais habilitados a promover a solução autocompo-

sitiva, que busca, através de métodos consensuais, evitar ou 

abreviar a judicialização de conflitos.

Com o avanço da implantação do Processo Judicial 

Eletrônico – PJe, foram contempladas diversas varas, para 

todas as classes processuais, com exceção das ações cri-

minais e atos infracionais. Em decorrência do sucesso do 

funcionamento piloto no Juizado Especial Cível e Crimi-

nal de Parnaíba, em 2019 ocorreu a implantação no Juiza-

do Especial da Fazenda Pública, em Teresina, bem como 

em todos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para todas 

as classes processuais de competência. Todas as unidades 

contempladas receberam programa de capacitação para 

magistrados e servidores, tendo sido instrumentalizadas 

com novos recursos de informática. Foi iniciado também o 

processo massivo de migração dos processos judiciais físicos 

para o meio eletrônico, mudando a tramitação para o PJe, 

com a digitalização já superando 60% do acervo processual 

de todas as unidades judiciais de 1º e 2º Graus de Jurisdição.

Com intuito de contribuir na efetivação da Justiça, em 

2019 foram feitas nomeações de servidores efetivos e co-

missionados, totalizando 260, sendo 16 efetivos e 244 co-

missionados, foram também nomeados três novos juízes. 



141

É importante ressaltar essa força de trabalho para a melho-

ria da prestação jurisdicional.

REFORMA FÍSICA E NOVOS PRÉDIOS EM OITO FÓRUNS 

NO INTERIOR

No que diz respeito à modernização das instalações físi-

cas, em 2019 o TJPI intensificou os investimentos em obras 

e reformas, destacando-se a entrega de seis novos prédios, 

que abrigam os fóruns e juizados especiais nas cidades de 

Picos, Bom Jesus, Esperantina, Pedro II, Ribeiro Gonçalves 

e Floriano, além da reforma e ampliação das instalações 

em Piripiri e São Raimundo Nonato. 

Nesse sentido, algumas ações merecem destaque no 

ano de 2019, como o Projeto Digitalizar para avançar, que 

tem impacto direto no aumento da produtividade e na 

celeridade da prestação jurisdicional, pois amplia a utiliza-

ção do sistema PJ-e (Processo Judicial Eletrônico). Em 2019 

ultrapassamos a marca de 60 mil processos físicos cíveis 

migrados para o PJe, o que representa 60% do acervo pro-

cessual do Estado. A meta é digitalizar todos os processos 

físicos até o final de 2020.

 Diante disso, nos últimos anos, o crescimento do Poder 

Judiciário Piauiense se deve à oferta de serviços jurisdicionais 

transparentes, céleres e efetivos, por direcionar suas ações tan-

to para as necessidades da sociedade quanto para o desenvol-

vimento de uma cultura institucional voltada à satisfação dos 

públicos interno e externo, informando aos usuários, magistra-

dos e servidores suas ações administrativas e judicantes.

Nesse sentido, o Poder Judiciário, tendo como diretriz 

o programa definido no Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 

como gestão eficiente e transparente do Poder Judiciário, 

elegeu como seus principais avanços: melhoria na gestão 

de pessoas, incluindo o aumento no investimento em pes-

soal (magistrados e servidores), aumento no índice de aten-

dimento às demandas, reestruturação do Poder Judiciário, 

incluindo a agregação das comarcas, aumento do número 

de Centros Judiciários de Solução de Conflitos (CEJUSC), 

implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe). 

Faz-se necessário ressaltar que ainda há desafios que pre-

cisam ser superados para o alcance de uma prestação Juris-

dicional mais ágil e eficiente. Desafios como a melhoria dos 

indicadores que demonstram a celeridade processual, moder-

nização do parque tecnológico, capacitação de servidores e 

magistrados e conclusão da digitalização dos processos físicos.
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Ministério Público do 
Estado do Piauí

Com a execução do Plano Plurianual-PAA 2016/2019, 

o Ministério Público do Estado do Piauí tem procurado 

adotar a profissionalização da gestão, monitorando metas 

institucionais e implantando modelos gerenciais eficazes 

para a produção de informações exatas, seguras e confiá-

veis na tomada de decisões. Assim, ampliou os investimen-

tos em infraestrutura tecnológica, material e de recursos 

humanos, e fortaleceu os órgãos de execução e auxiliares.

A área de tecnologia da informação (TI) modernizou-

-se através da ampliação de seu parque computacional e 

da estruturação de sistemas e softwares. Além disso, des-

taca-se a interligação de todas as Promotorias de Justiça 

ao Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), a ex-

pansão dos links de internet, a ampliação da capacida-

de da infraestrutura de backup e armazenamento e o 

lançamento do aplicativo “MPPI Cidadão”, cuja intenção 

é estreitar cada vez mais o contato entre a instituição e a 

população piauiense. 

Em relação à estruturação física e de materiais, os in-

vestimentos têm sido imprescindíveis para o crescimento 

do Ministério Público do Estado do Piauí através da atua-

ção mais presente em todas as comarcas do Estado, pois 

possibilitaram o cumprimento de sua missão institucional 

ao propiciarem a construção de sedes próprias para as Pro-

motorias de Justiça, a ampliação da frota de veículos e a 

aquisição de mobiliário.

Na área de gestão de pessoas, houve um considerável 

avanço no quadro de servidores. Destaca-se ainda a interio-

rização das ações do Comitê do Programa de Saúde e Qua-

lidade de Vida no Trabalho – SQVT: “Bem Viver no MP-PI”.

Relativamente aos órgãos auxiliares, destaca-se o com-

promisso de um trabalho de prestação de serviço de qua-

lidade à população realizado pelo PROCON/MPPI com atu-

ação na aplicação das normas de direito do consumidor, e 

registro de mais de 50 mil atendimentos no estado do Piauí. 

Assim, tem se revelado cada vez mais presente e atuante 

em sua missão de atendimento às demandas da popula-

ção, principalmente aos mais desassistidos e vulneráveis, 

lançando mão da autocomposição extrajudicial como meio 

mais adequado de pacificação social nas relações de con-

sumo, em sintonia com as políticas públicas de tratamento 

adequado aos conflitos promovidas pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público – CNMP e Conselho Nacional de Jus-

tiça – CNJ. 

Destaca-se também o trabalho realizado pelo GRINCOT 

– Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a 

Ordem Tributária, onde o MPPI, em conjunto com outras 

instituições, tem se dedicado ao combate à sonegação fis-

cal para o fortalecimento de mecanismos para recuperação 

de créditos tributários sonegados. Somente em 2019 recu-

perou para os cofres públicos cerca de R$ 7,4 milhões.

Na área da Segurança Institucional, o MPPI avançou com 

a criação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) vol-

tado ao desenvolvimento de ações de proteção e salvaguar-

da de recursos humanos, materiais e informações, inclusive 

no que tange à sua imagem e reputação. 

Igualmente destacam-se as ações realizadas pela Insti-

tuição para o alcance de metas estratégicas com foco na 

eficiência para melhores resultados à sociedade. O MPPI al-

cançou e se mantêm em 1º lugar no ranking de Transparên-

cia e no ranking do Planejamento Estratégico, avaliado pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 
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O Ministério Público do Estado do Piauí, evoluiu também 

na atuação através de projetos sociais. Desde o ano de 2017, 

quando elaborou o manual de projetos com formulários pa-

dronizados, para prestar auxílio aos membros e servidores, 

vem obtendo bons resultados nesta área. Em 2018 teve seu 

primeiro projeto premiado pelo CNMP, na categoria trans-

formação social, o Projeto “Queremos Paz”. No ano seguinte, 

o Projeto “Lei Maria da Penha nas Escolas”, foi premiado na 

categoria “Políticas Públicas”. Além dos projetos citados, al-

guns outros projetos obtiveram destaque pelos resultados 

de impacto social alcançados, tais como: “No Alvo Contra o 

Tráfico de Drogas” e o “Projeto Reeducar”. Assim, obteve-se 

um aumento da adesão aos projetos institucionais por par-

te dos membros do MPPI.

Relativo ao aprimoramento da atuação funcional e da 

qualidade dos serviços prestados à população, foram revi-

sadas e atualizadas as atribuições de procuradores e pro-

motores de justiça, com destaques para o incremento de 

projetos institucionais nas mais diversas áreas de atuação 

(infância e juventude, meio ambiente, saúde, educação, se-

gurança pública, etc).

Hoje, com a adoção de ferramentas e sistemas infor-

matizados mais modernos houve ganho de produtividade 

e uma boa visibilidade do que cada um está produzindo 

dentro das equipes. Mesmo quando está isolado, sem inter-

rupções de ligações e demandas diretas, os membros con-

seguem se atualizar sobre andamento dos processos e do 

trabalho da equipe.

PRODUTIVIDADE DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA:

ANO 2016 2017 2018 2019

Entradas de Processos 584 17.439 21.532 25.291

Saídas de Processos 467 17.205 21.313 25.673

ANO 2016 2017 2018 2019

Notícias de Fato 24.615 63.124 98.997 132.431

Termos de Ajustamento 
de Conduta

67 169 326 311

Denúncias Oferecidas 7.721 10.551 10.869 10.740

O ano de 2019 foi marcado pelo desafio de gerir os re-

cursos orçamentários a fim de manter a estrutura adminis-

trativa e avançar em resultados mais eficientes à sociedade. 

Em julho/2019 assumiu a nova Procuradora-Geral de 

Justiça com a prioridade de modernizar a gestão e implan-

tar uma atuação ministerial mais eficiente e resolutiva, in-

clusive para reduzir a judicialização de feitos.

A modernização da gestão foi marcada pela execu-

ção do “Projeto Apolo: gestão eficiente de Promotorias de 

Justiça”, com a implantação nas Promotorias de Floriano, 

Parnaíba, Picos, Campo Maior, Corrente, Barras e Oeiras. 

Almeja-se a continuidade do referido projeto, dotando a 

atividade ministerial em todo Estado do Piauí de maior efi-

ciência e qualidade.

Os recursos oriundos do Tesouro Estadual, do Fundo de 

Modernização do MP e do Fundo de Proteção e Defesa do 

Consumidor foram devidamente aplicados na despesa com 

pessoal, custeio e investimentos, em conformidade com a 

LOA, LDO e o Planejamento Estratégico institucional.

O projeto “A Lei Maria da Penha nas Escolas: descons-

truindo a violência, construindo diálogos”, idealizado e 

coordenado pelo Núcleo das Promotorias de Justiça de 

Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Fami-

liar (Nupevid), do Ministério Público do Estado do Piauí, 

foi premiado pelo CNMP na categoria “Indução de Políti-

cas Públicas”. A entrega do Prêmio CNMP 2019 integrou 

a programação do X Congresso Brasileiro de Gestão do 

Ministério Público. 

PRODUTIVIDADE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA:
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ATIVIDADES 2016 2017 2018 2019

Divulgação de material 
informativo 

14 ações 02 ações - 03 ações 

Campanhas 
relacionadas à 

saúde, bem-estar e 
solidariedade 

07 ações 05 ações 07 ações 10 ações 

Capacitações 04 ações
130 participações

08 ações
268 participações

08 ações
235 participações

20 ações
712 participações

Atividades vivenciais 03 ações
82 participações

02 ações
58 participações

02 ações
28 participações

04 ações
315 participações

Datas comemorativas 06 ações
288 participações

07 ações
300 participações

06 ações
249 participações

04 ações
374 participações

Prestação de serviços de 
saúde 

02 ações
90 procedimentos

02 ações
27 procedimentos

Momentos de Equilíbrio 22 encontros
304 participações

15 encontros
177 participações

17 encontros
189 participações

22 encontros
426 participações

Ginástica Laboral 96 aulas
943 participações

96 aulas
536 participações

172 aulas
1.763 participações

Coral Vozes do MP 38 ensaios
01 apresentação

479 participações

43 ensaios
03 apresentações
491 participações

41 ensaios
03 apresentações
497 participações

46 ensaios
04 apresentações
773 participações 

ATIVIDADES 2016 2017 2018 2019

Acervo de 
computadores

793 1.048 1.216 1.612

Aquisição de softwares 11 10 11 05

Sedes Próprias 22 24 30 31

Frota de veículos 40 64 66 78

Investimentos em TI R$ 4.239.391,25 R$ 1.977.046,50 R$ 2.053.360,30 R$ 1.121.865,32

Investimento em 
mobiliário

R$ 1.204.890,41 R$ 676.056,37 R$ 1.370.818,45 R$ 395.847,97

Quadro de servidores 333 472 526 675

Quadro de membros 168 162 162 161

Pessoas Capacitadas 381 420 398 552

MINISTÉRIO PÚBLICO INAUGURA NOVAS SEDES DE PRO-

MOTORIAS DE JUSTIÇA

O MPPI finalizou a primeira fase do projeto de implan-

tação das Secretarias Unificadas nas Promotorias de Justiça

Além das funções administrativas, as secretarias uni-

ficadas permitirão o aprimoramento da eficiência ad-

ministrativa (por meio da padronização das rotinas de 

trabalho), a implantação de normas para fomentar um 

atendimento de excelência à sociedade, além da valori-

zação das competências dos membros e servidores por 

meio de capacitações. 

Picos, Campo Maior, Barras, Piripiri, Parnaíba, Oeiras, Floriano 

e Corrente foram as cidades contempladas com os treinamen-

tos realizados pela Comissão de Implementação das Secretarias 

Unificadas durante a primeira fase do cronograma do projeto. De 

acordo com a procuradora-geral de Justiça, Carmelina Moura, o 

projeto tem sido acolhido e construído de forma coletiva: “Quere-

mos oferecer benefícios para os cidadãos. Queremos atender às 

necessidades das promotorias que receberam a formação para 

o desenvolvimento desse trabalho. Queremos tornar nossa atu-

ação cada vez mais resolutiva e de excelência, tudo em prol da 

sociedade piauiense que espera o bom desempenho do MPPI. 

Temos essa missão institucional”, disse a PGJ. 
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Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí

Visando criar um ambiente favorável à atuação célere 

e efetiva no cumprimento de sua missão institucional de 

contribuir para o aprimoramento da administração públi-

ca em benefício da sociedade, atuando em 127 órgãos e 

entidades da administração estadual e nas 224 adminis-

trações municipais do Piauí, esta Corte implementou sig-

nificativas mudanças na sua estrutura e funcionamento a 

partir do exercício de 2019. 

Nesse sentido, ampliou as suas análises para, além da 

verificação dos aspectos contábeis e fiscais (em atendi-

mento aos ditames constantes na LRF e CF), focar na aferi-

ção da efetividade do gasto público, mediante a avaliação 

do cumprimento das políticas públicas como instrumento 

balizador dos relatórios de auditoria. 

Para a consecução de tais objetivos, foi criada a Dire-

toria de Fiscalizações Especializadas - DFESP, constituida 

por três divisões técnicas, nas áreas de Educação, Saúde, 

Segurança Pública e Tecnologia da Informação. A proposta 

é ter uma ação de controle mais voltada para a verificação 

da eficiência da prestação do serviço público..

No exercício de 2019, foram definidos os seguintes te-

mas de atuação da DFESP:

Tema 1 Auditoria temática: professores fora da sala de aula;

Tema 2 Fiscalização das unidades escolares com autorização 
de funcionamento vencida ou descredenciadas pelo 

Conselho Estadual de Educação;

Tema 3 – Auditoria temática para verificar atrasos nos 
pagamentos dos benefícios referentes ao “Tratamento 

Fora de Domicílio” (TFD)

Tema 4 Auditoria temática para verificar efetividade da prestação 
dos serviços médicos

Tema 5 Fiscalização na ATI, tendo por objeto de auditoria o 
contrato de implantação do sistema de desenvolvimento 

da folha e gestão de pessoas;

Tema 6 Levantamento da governança da Segurança Pública, 
materializado por meio do IGovSeg;

Tema 4 Auditoria no Plano Estadual de Segurança Pública.

Especificamente na administração estadual, além das 

mudanças já citadas, tem-se procurado enfatizar a análi-

se da compatibilidade dos instrumentos de planejamen-

to (PPA/LDO/LOA) e de outros Planos Setoriais Nacionais 

e Subnacionais com sua efetiva realização, bem como a 

verificação do atingimento das metas dos indicadores 

pertinentes. 

Além disso, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

passou a verificar o comportamento do Estado do Piauí 

frente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - 

ODS, buscando dar maior efetividade no atendimento 

dessa agenda global, utilizando-se de fontes oficiais e fer-

ramentas de acompanhamento, como é o caso da Plata-

forma do IBGE, de livre acesso.

Outra ferramenta de grande importânica na avaliação 

das políticas públicas municipais, contribuindo para o pla-

nejamento, transparência e apriomoramento da gestão 

pública e consequente fortalecimento do controle social é 

o IEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal), aplica-

do nos 224 municipios piauienses em 2019, com resultados 

agregados a uma base de dados em nível nacional, através 

da Rede Indicon – Rede Nacional de indicadores Públicos. 

É um índice composto pela combinação dos dados 

governamentais, dados de prestação de contas e informa-

ções levantadas a partir de questionários preenchidos pe-

las Prefeituras Municipais e avalia a qualidade de gastos, 

as políticas e atividades municipais, estabelecendo visões 

da gestão para sete dimensões da execução do orçamento 

público, selecionadas a partir de sua posição estratégica 

no contexto das finanças públicas, a saber: Educação, Saú-

de, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades 

Protegidas e G overnança em Tecnologia da Informação.
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Neste exercício, o TCE-PI realizou inspeções em mais de 

70% dos municípios piauienses para validação dos questio-

nários do IEGM. O procedimento consiste em verificações 

in loco para observar se as informações fornecidas estão 

corretas e correspondem à realidade local. Os resultados 

finais obtidos estão disponibilizados em infográfico no site 

do TCE/PI (https://www.tce.pi.gov.br/fiscalizado/iegm/).

O Programa na Ponta do Lápis foi desenvolvido pelo 

TCE/MG e foi disponibilizado ao TCE/PI através de um acor-

do de Cooperação Técnica. O programa trabalha em três 

frentes de atuação: na fiscalização, na gestão e na forma-

ção. Na área da gestão um dos destaques é a utilização do 

aplicativo em smartphones que estimula o controle social. 

Durante o ano, o TCE/PI visitou escolas de Teresina e de-

mais municípios a fim de disseminar o projeto e fortalecer 

o controle social,

No exercício de 2019, até a data de 30 de novembro, foi 

aplicado diretamente em fiscalizações o montante de R$ 

427.590,86. 

Na área de Tecnologia da Informação, no exercício em 

análise, além das atividades de suporte e manutenção, o 

TCE/PI implementou:

- desenvolvimento e implantação do novo sistema con-

tratos Web;

- implantação de novas versões dos sistemas Sagres e 

LicitaçõesWeb;

- adaptação, customização e implantação do sistema “Na 

Ponta do Lápis” nas plataformas Web, Android e Apple IOS;

- migração para uma nova versão com diversas novas 

funcionalidades implantadas do sistema de Processo Ele-

trônico (eTce); 

- aquisição (em fase de implantação) de novo sistema para 

gerenciamento de pessoas e cálculo de folha de pagamento;

- realização de licitação para contratação de empresa 

para desenvolvimento de novos sistemas através da moda-

lidade fábrica de software.

Os valores executados nas ações de TI, até 30 de no-

vembro de 2019, montam R$ 2.823.263,74.

Indispensável à realização das ações acima citadas foi 

o processo de contínua capacitação dos envolvidos, per-

tencentes ou não ao TCE/PI (membros, servidores, jurisdi-

cionados e sociedade). Tal capacitação, em grande parte, 

foi provida pela Escola de Gestão e Controle Conselheiro 

Alcides Nunes (EGC) do TCE/PI, que priorizou, no exercí-

cio, a qualificação do quadro técnico, buscando um apri-

moramento em auditoria baseada nas NBASP (Normas 

Brasileiras de Auditoria do Setor Público). Nesse sentido, 

esta Corte priorizou a capacitação na sede do TCE, mesmo 

com ministrantes externos, de forma a alcançar uma maior 

quantidade de beneficiários por um mais baixo custo. 

Analogamente, em 2019, ocorreu a aplicação do Índice 

de Efetividade da Gestão Estadual - IEGE, no âmbito do 

Estado do Piauí, criado com o intuito de avaliar a efetivida-

de das ações e politicas públicas estaduais. O IEGE é um 

índice perene que proporciona visões da gestão pública 

para sete dimensões da execução do orçamento público: 

Saúde, Educação, Segurança Pública, Meio Ambiente, De-

senvolvimento Econômico,  Planejamento e Fiscal. 

Em 2019, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/

PI) lançou o aplicativo “Piauí na Ponta do Lápis”, que obje-

tiva incentivar a fiscalização e a melhoria na qualidade da 

educação piauiense com a participação de alunos, profes-

sores, servidores, gestores e da comunidade em geral. 







Infraestrutura para 
o Desenvolvimento 

Sustentável
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O estado do Piauí avançou na melhoria da infraestru-

tura necessária para o desenvolvimento, a partir de um 

conjunto de ações nas áreas de mobilidade urbana, sane-

amento, habitação, segurança, saúde e educação. O Esta-

do viabilizou a expansão da malha rodoviária, energética 

e turística dinamizando os Territórios de Desenvolvimento, 

atraindo mais investimentos e gerando oportunidades de 

trabalho e renda para a população.

Pensar o desenvolvimento de longo prazo significa 

executar os investimentos essenciais hoje e planejar a in-

fraestrutura para o crescimento futuro. É isso que o Piauí 

tem feito, por meio de articulações e parcerias com os 

setores públicos e privados, ouvindo a sociedade e defi-

nindo prioridades.

MOBILIDADE URBANA

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO 

DE MURICI DOS PORTELAS

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 3.702 m² 

NAS RUAS DO COLÉGIO, DA CAIXA D’ÁGUA E PROJETADAS 

I E II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUÍ 

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 5.224 m² 

EM VIAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIO IX

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 3.584 m² 

NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA  

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 5.550 m² 

EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO 

DOS MILAGRES 

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE CAMPO MAIOR 

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO DE 5.412,00 m² EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO 

DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 4.966,27 

m² EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VIA AZUL, NO MUNI-

CÍPIO DE FLORIANO 

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO DE 5.600,00 m² NAS AVENIDAS JK, JOÃO DIAS FI-

GUEIREDO, ZEFERINO VIEIRA E RUA ANTERO SOUSA NO 

MUNICÍPIO DE GILBUÉS

• EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE-

DO NAS RUAS MORRO DA CAIXA O MARI, QD 02, QD 04, 

QD 03 DA VILA DO SOLDADO, RUA 01, RUA 03 DO POVO-

ADO SAQUINHO, RUA PROJETADA POVOADO BOCODO, 

RUA DA DESCIDA DO CONJUNTO BELA VISTA NO MUNI-

CÍPIO DE PICOS

• SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA NA ÁREA DA 

MACRORREGIAO III, BASE FLORIANO

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 7,698 m² 

NOS MUNICÍPIOS DE ISAÍAS COELHO E VERA MENDES  

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE SIGEFREDO PACHECO (CONTRATO 41/2019)

• EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.000,00 m² DE PAVI-

MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE 

MARCOLÂNDIA

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS DIVERSAS RUAS NO 

MUNICÍPIO DE BARRAS, COM EXTENSÃO DE 3.863,00 m² 

E ÁREA DE 38.536,00 m²  
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• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E URBANIZA-

ÇÃO NO BAIRRO BELO HORIZONTE DO MUNICÍPIO DE 

AVELINO LOPES 

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO 

CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS, COM 

2,53 km, ÁREA DE 24.990,00 m²  

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 7.030 m² 

NAS RUAS PEDRA GRANDE E ALEXANDRE COSTA, NA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO DE 5.004,00 m² NAS RUAS PROJETADAS I, II E III NA 

LOCALIDADE BAIXA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE JUREMA

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE SEBASTIÃO LEAL

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO DE 7.510,37 m² NAS RUAS PROJETADA I, MANOEL 

VIEIRA PASSOS (TRECHO I E II), PROJETADA II, JOÃO DO-

MINGOS DA SILVA, PROJETADA III, TRAV. JOÃO DOMIN-

GOS E RUA DA UBS NO MUNICÍPIO DE COCAL DOS ALVES

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO DE 5.809,50 m² NAS RUAS PROJETADA I, RUA DA 

ESCOLA JOSÉ FERREIRA, RUA ALFREDO BATISTA, RUA DA 

IGREJA, RUA CHICO TAVEIRA NO MUNICÍPIO DE PICOS

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE-

DO DE 5.397,00 m² NAS RUAS SANTA RITA, SOUSA OLIVEIRA, 

MANOEL GOMES SILVEIRA (TRECHO I E II), GASPAR DUTRA 

E AV. TRANSBRASIL, NO MUNICÍPIO DE JACOBINA DO PIAUÍ 

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 5.464 m² 

NAS RUAS MARIA NAZARÉ DE SOUSA, JÚLIA FERREIRA 

DE CASTRO, 26 DE JANEIRO, FRANCISCO ANTÔNIO SOM-

BREIRA CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 

DO PIAUÍ (CONTRATO Nº 079/2018)

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO DE 5.532,10 m² NAS RUAS ILDEFONSO MANOEL 

RAMOS, VALDIR BENJAMIN, PARACAMPOS (TRECHO I E 

II), RUA SÃO JOSE (TRECHO I E II), JOÃO MANOEL RAMOS 

E AV. PRINCIPAL DO POVOADO BOA VISTA DE CIMA, NO 

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 10.588,00 

m² NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 7.511,60 m² DE PAVIMEN-

TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS

• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 11.231,61 m² DE PAVI-

MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE 

CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

• EXECUÇÃO DE 5.005 m² DE PAVIMENTAÇÃO EM PA-

RALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA RURAL E 

URBANA, DO MUNICÍPIO DE COIVARAS

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO DE 3.555,50 m2 NAS RUAS PROJETADA I, II E CON-

TORNO DA IGREJA NO MUNICÍPIO DE DOM EXPEDITO 

LOPES 

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO DE 7.089,00 m² NAS RUAS PROF. MANUEL MOREI-

RA, PROJETADA 57, CECÍLIA NERY, JOAQUIM BARBOSA 

DA SILVA, PROJETADA I E II, NO MUNICÍPIO DE PICOS 

(CONTRATO Nº 064/2018)

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 6.988,50 

m² EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPI-

RANGA (CONTRATO Nº 063/2018)

• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 5.077 m² PAVIMENTAÇÃO 

EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE AROAZES

• EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE-

DO DE 8.273 m² EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA 

DE ALTO LONGÁ

• CONSTRUÇÃO DE 3.143,32 m² DE PAVIMENTAÇÃO AS-

FÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN-

TE EM VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 5.846,00 

m² EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO BREJO DA FORTA-

LEZA, NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUÍ

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 4.500 m² 

NO MUNICÍPIO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO 
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• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 4.202 m² 

NO MUNICÍPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ

• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 8.078M² PAVIMENTA-

ÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE SIMÕES

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 7.035 m² 

NO MUNICÍPIO DE AROAZES

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 4.974 m² 

NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 5.220 m² 

NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO DE 5.400,00 m² NAS RUAS HELVÍDIO NUNES, RUA 

DO DUDU, DA MARIA BIDO, DO LEONARDO, CEARÁ, JOA-

QUIM LOPES E AV. PRINCIPAL DO POVOADO LAGOAS, NO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA 

• EXECUÇÃO DE 7.028 m² DE PAVIMENTAÇÃO EM PA-

RALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL, 

POVOADO CAPÃO II, DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE 

DO PIAUÍ

• CONSTRUÇÃO DE 6.209,63 m² DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA

• IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PARAIBINHA, 

DUAS BARRAS, AEROLÂNDIA, MATADOURO, DNER E CA-

TAVENTO COM 10.542,00 m², NO MUNICÍPIO DE PICOS

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

• CONSTRUÇÃO DE 9.990,00 m² DE PAVIMENTA-

ÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BONFIM 

DO PIAUÍ

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 5.241 m² 

NOS POVOADOS VILA DAS BAIXAS E RIACHÃO, NA ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 5.218 m² 

NAS RUAS PROJETADA I E II, CÍCERO MANOEL E AVENIDA 

JOSÉ ELPÍDIO RAMOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAM-

PO GRANDE DO PIAUÍ

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 6.373 m² 

NOS BAIRROS AEROLÂNDIA, MORADA DO SOL E ITAPUEI-

RAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PICOS

• EXECUÇÃO DE 5.859 m² DE PAVIMENTAÇÃO EM PA-

RALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA 

DE HUGO NAPOLEAO

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE URUÇUÍ (CONTRATO 80/2018)

• CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-

PEDO NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO

• CONSTRUÇÃO DE 9.999,98 m² DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU

• PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE 

AROAZES

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE JERUMENHA

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO DE 5.598 m² NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO DE 5.000 m² NO 

MUNICÍPIO DE CURRALINHOS

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE PIO IX

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE ELISEU MARTINS

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM EXTEN-

SÃO DE 25.203,00 m², EM VIAS NO MUNICÍPIO DE PICOS 

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 7.000 m² 

NO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS 

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO DE 6.996 m² NO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE SANTA FILOMENA 

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 7.000 m² 

NO MUNICÍPIO DE MATIAS OLÍMPIO 

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE CASTELO DO PIAUÍ

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍ-

PIO DE AGRICOLÂNDIA
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• MOBILIDADE URBANA – VILA NOVA DO PIAUÍ, PIRIPI-

RI, QUEIMADA NOVA, PIO IX, CASTELO DO PIAUÍ, LAGOA 

DE SÃO FRANCISCO, JOSÉ DE FREITAS (1.633,84 m), BAIXA 

GRANDE DO RIBEIRO, AMARANTE, LUÍS CORREIA (MARA-

MAR), SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ, CABECEIRAS DO PIAUÍ 

(420,30 m), NAZARÉ DO PIAUÍ, DOM EXPEDITO LOPES, 

UNIÃO, CARAÚBAS, MURICI DOS PORTELAS, AMARANTE, 

SÃO JOÃO DA SERRA, CAMPO ALEGRE DO FIDALGO, FLO-

RESTA DO PIAUÍ

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

• RECUPERAÇÃO DE 37,75 km DE ESTRADA VICINAL – 

PIRIPIRI

• RECUPERAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, NA 

RODOVIA VICINAL, TRECHO ENTRONCAMENTO PI-224/

POVOADO EXU, ZONA RURAL DE ELESBÃO VELOSO

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRECHO FRONTEIRAS/

CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ (31,36 km)

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRECHO 1 – RODOVIA 

PI-241, ENTRONCAMENTO COM A PI-143 E PI-381 (SÃO MI-

GUEL DO FIDALGO – 44,70 km), TRECHO 2: RODOVIAS PI-

381 E PI-246 (SÃO MIGUEL DO FIDALGO A PAES LANDIM 

– 28,56 km)

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: PI-112 – TRECHO LUZI-

LÂNDIA/JOAQUIM PIRES (25,20 km)

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: PI-217 – TRECHO ENTRON-

CAMENTO BR-230/SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ (34,64 km)

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRECHO SÃO FRANCISCO 

DO PIAUÍ/ ENTRONCAMENTO PI -241/ PI -381 – 60, 90 km

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRECHO PAES LANDIM/

PEDRO LAURENTINO – 38,88 km

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRECHO SANTA CRUZ 

DO PIAUÍ/ PAQUETÁ – 10,84 km

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRECHO CURRAL NOVO 

DO PIAUÍ/SIMÕES – 19,45 km

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRECHO WALL FERRAZ/

SANTO INÁCIO DO PIAUÍ – 24,08 km

• RECUPERAÇÃO DE 11,00 km DE ESTRADA VICI-

NAL – UNIÃO 

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVES-

TIMENTO PRIMÁRIO, COM 10,05 km DE EXTENSÃO, NA 

ZONA RURAL DE BARRAS

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVES-

TIMENTO PRIMÁRIO NO TRECHO SEDE DO MUNICÍPIO/

SUSSUARANA/MALHADA/LAGOA DO CAJUEIRO, COM 

40,00 km, NA ZONA RURAL DE BOCAINA

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: PI-456 – TRECHO ENTRON-

CAMENTO PI-459 (PAULISTANA/BETÂNIA) / POVOADOS: 

BARRO VERMELHO, ITAIZINHO E SERRA VERMELHA ATÉ 

CURRAL NOVO DO PIAUÍ (ESTRADA DO FERRO) – 55,00 km

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: PI-219 – TRECHO POVOA-

DO SANTA FÉ/CANAVIEIRA – 49,88 km (2ª ETAPA)

• RODOANEL DE TERESINA: PAVIMENTAÇÃO DA FAIXA C

• PONTE SOBRE O RIO GAMELEIRA EM BENEDITINOS

• IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM PALMEI-

RAIS (45 km)

• CONSTRUÇÃO DE 3 PONTES NA PI-112 NO TRECHO 

MIGUEL ALVES/PORTO 

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: ESTRADA DOM INOCÊN-

CIO – SÃO LOURENÇO

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRECHO ENTRONCA-

MENTO BR-402 (POVOADO SÃO DOMINGOS/POVOADO 

BREJINHO/COCAL) – 66,66 km

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: PI-258 – TRECHO 

ENTRONCAMENTO BR-222/DOMINGOS MOURÃO – 

48,980 km

• MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO, TERRAPLE-

NAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO:  PI-141 – COLÔNIA 

DO GURGUÉIA/ENTRONCAMENTO PI 397 (TRANSCERRA-

DOS) – 64,5 km (INCLUINDO UMA PONTE SOBRE O RIO 

GURGUÉIA) 

• REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CONSTRUÇÃO DE 

OBRAS DE ARTE CORRENTES NA RODOVIA VICINAL. TRE-

CHO: BETÂNIA DO PIAUÍ/ALTO DA SERRA DO INÁCIO – 

32,00 km

• IMPLANTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO: PI-

314 – TRECHO ENTRONCAMENTO PI-110/POVOADO AN-

GICAL – 24,0 km 

• AMPLIAÇÃO DE 2 PONTES RODOVIÁRIAS NA PI-144 

(18,4 km E 33,8 km) – TRECHO: SÃO RAIMUNDO NONATO/

SÃO BRAZ DO PIAUÍ

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRECHO SEDE FRANCIS-

CO AYRES/ARRAIAL – 11,60 km  (2º CONTRATO)

• CONSTRUÇÃO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS NO MU-

NICÍPIO DE GEMINIANO
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• REFORMA E RECUPERAÇÃO COM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO DE 12 km DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO 

DE RIBEIRO GONÇALVES

• SUPERVISÃO DE OBRAS: LOTE (I) – BR-316 COM 8,42 km 

• CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO COM RECAPEAMEN-

TO ASFÁLTICO NA PI-115 – TRECHO ENTRONCAMENTO BR-

343/CASTELO DO PIAUÍ – 95,0 km 

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTI-

MENTO PRIMÁRIO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍ-

PIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ

• RESTAURAÇÃO DA PI-461 – TRECHO JAICÓS/MASSA-

PÊ DO PIAUÍ – 12,00 km  

• REVITALIZACAO DA PI344/MIGUEL ALVES – 38 km

• ESTRADA VICINAL JAICOS – 5,50 km

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA DE ACESSO AO 

POVOADO SITIOZINHO NO MUNICÍPIO DE DOM EXPEDI-

TO LOPES 

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTI-

MENTO PRIMÁRIO NO TRECHO DO KM 20 DA PI-223/PAU 

D’ARCO DO PIAUÍ – 6,620 km

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVES-

TIMENTO PRIMÁRIO DO TRECHO POVOADO LAGOA DOS 

AFONSINHOS, ESTRADA DA CHAPADA, MUNICÍPIO DE TE-

RESINA 

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTI-

MENTO PRIMÁRIO NO TRECHO DO POVOADO RETIRO AO 

POVOADO MATA ALTA (8,81 km), NO MUNICÍPIO DE NOS-

SA SENHORA DOS REMÉDIOS

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTI-

MENTO PRIMÁRIO NA LOCALIDADE OLHO D’AGUA/ MU-

QUEM/BAIXA DA CAXÉ (40,00 km) NO MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DO PIAUÍ

• EXECUÇÃO DE 13.019,55 m² DE PAVIMENTAÇÃO AS-

FÁLTICA NA ESTRADA DA USINA SANTANA NO MUNICÍ-

PIO DE TERESINA

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVES-

TIMENTO PRIMÁRIO NO TRECHO SEDE AOS POVOADOS 

JOÃO PIRES/APARECIDA/OITICICA/ISIDORIO/PALMEIRI-

NHA E MONTE BELO (38,00 km), NO MUNICÍPIO DE VA-

LENÇA DO PIAUÍ

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVES-

TIMENTO PRIMÁRIO – TRECHO ENTRONCAMENTO POVO-

ADO PORTO VELHO/POVOADO PONTE NA ZONA RURAL 

DO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ – 32,958 km

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CO-

CAL DOS ALVES (LOTE I)  

• RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA PI-452/SÃO FÉLIX A 

BR-316

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM REVESTI-

MENTO PRIMÁRIO (10 km), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

PADRE MARCOS

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVES-

TIMENTO PRIMÁRIO – TRECHO PI-379 POVOADO ANGICO 

BRANCO/ASSENTAMENTO UNIÃO/POVOADO RIACHÃO, 

NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO ITAIM 

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTI-

MENTO PRIMÁRIO – TRECHO SEDE/ BAIRRO TRÊS LAGO-

AS AO ASSENTAMENTO SACO MONTE BELO (6,9 km), NO 

MUNICÍPIO DE PIRACURUCA

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO MUNICÍPIO 

DE FLORIANO, REFERENTE AO TRECHO QUE LIGA A PI-371 

AO POVOADO AMOLAR

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS MU-

NICÍPIOS DE GUADALUPE E PORTO ALEGRE – 58,825 km

• RECUPERAÇÃO DE 1 PASSAGEM MOLHADA NO PO-

VOADO ANGICAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAS-

SAPÉ DO PIAUÍ, COM 83,00 m DE EXTENSÃO E 3,60 m DE 

LARGURA

• RESTAURAÇÃO (REMANESCENTE) EM CBQU, DA PI-

245 – TRECHO ENTRONCAMENTO BR-407 PICOS/ITAINÓ-

POLIS – 39,85 km 

• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVES-

TIMENTO PRIMÁRIO NOS TRECHOS PI-322/ASSENTAMEN-

TO PITOMBEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI DOS 

MONTES
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• RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE SANTA 

CRUZ DOS MILAGRES – 8,71 km

• CONSTRUÇÃO DE 2 BUEIROS TRIPLOS CELULARES 

DE CONCRETO SOBRE O RIO PIAUÍ, NA LOCALIDADE PA-

RAÍSO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUN-

DO NONATO

• MELHORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EM REVESTI-

MENTO PRIMÁRIO, NA RODOVIA MUNICIPAL (PAES LAN-

DIM) – TRECHO ENTRONCAMENTO PI-246/LOCALIDADE 

ARRODEIO DE PEDRA/ONÇA/BANANEIRA/ASSENTAMEN-

TO BANANEIRA/ENTRONCAMENTO PI-249, EXTENSÃO DE 

16,40 km E 6,00 m DE LARGURA

• PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 5.014,08 

m² NO ASSENTAMENTO APAVALPI E NA ZONA URBANA 

DO MUNICÍPIO DE ANGICAL

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MACRO REGIÃO III SEMI 

ÁRIDO, BASE FLORIANO

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

• AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA 

• IMPLANTAÇÃO DA ETA – SANTA MARIA DA CODIPI

• SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCA-

LIDADES MACAÚBA E SERRA, EM IPIRANGA DO PIAUÍ

• CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NOS MUNICÍPIOS DE 

SÃO JOÃO DO PIAUÍ E BREJO DO PIAUÍ

• CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE 3 POÇOS NA LO-

CALIDADE APRAZÍVEL, FAZENDA GRANDE, E BAIXA LIM-

PA, NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

• IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NAS LOCALIDADES CARRO E VÁRZEA PRIMEIRA, 

NO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO

• IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES NAS LO-

CALIDADES ÁGUA BRANCA/ALDEIA DOS RABELOS/ BA-

NANEIROS/JUAZEIRO E UNHA DE GATO, NO MUNICÍPIO 

DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

• IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA SIMPLIFICADO NA LOCALIDADE OLHO D’ÁGUA DO 

BREJO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO 

• IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ABAS-

TECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE SUCUPIRA, NO 

MUNICÍPIO DE ELISEU MARTINS

• PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 

EM LOCALIDADES CAMAÇARI, LAGOA CERCADA E VERE-

DA, NO MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

• IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABAS-

TECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES BARREIRO 

PRETO, BOQUEIRÃO DO RIACHO GRANDE, CANABRAVA, 

CELOURA, BELA VISTAE RETIRO DAS MOÇAS, NO MUNICÍ-

PIO DE CORRENTE

• AÇÕES DE SOCORRO, ASSISTÊNCIA E RESTABELECI-

MENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 

MUNICÍPIOS PIAUIENSES (ETAPA II – TC 094/2012 – PORTA-

RIA Nº 292 DE 24 DE MAIO DE 2012)

• IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NOS POVOADOS CACIMBA/LADEIRAS/LAGOA DOS 

CURRAIS/LAGOA FUNDA/RIACHO SECO, NO MUNICÍPIO 

DE DOM INOCÊNCIO 

• IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA COM ADUTORA NA LOCALIDADE DESEJADO, NO 

MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO

• IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI-

TÁRIO NO MUNICÍPIO DE UNIÃO – 95,01 km

• SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍ-

PIO DE PEDRO II (1ª ETAPA, LOTE II)

INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔ-

MICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS

• AQUISIÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS TEC-

NOLÓGICAS (UDT) DO SECADOR SOLAR MÓVEL

• INSTALAÇÃO DE 125 SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LOCA-

LIZADA (GOTEJO) DE 500 m2 DE BAIXA PRESSÃO



Balanço Piauí 2019

156

• AQUISIÇÃO DE TRATORES PARA AGRICULTURA FAMI-

LIAR – MUNICÍPIOS DE PIRACURUCA E SANTA ROSA DO 

PIAUÍ

• ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ALTO LONGÁ

• CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E PISO DO AUDITÓ-

RIO DA COLÔNIA DE PESCADORES – Z43, NO MUNICÍPIO 

DE CAPITÃO DE CAMPOS

• REFORMA E RECUPERAÇÃO DE RODOVIA VICINAL – 

BOCAINA 

• CONSTRUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE MATADOU-

ROS PÚBLICOS NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMEN-

TO: TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA, VALE DOS RIOS 

PIAUÍ E ITAUEIRA, CARNAUBAIS E ENTRE RIOS

• REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO ALMEIDÃO, 

EM TERESINA

• CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS 

POVOADOS DE ALTA VISTA E SOSSEGO, ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO

• REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO 

DE MARCOS PARENTE

• REFORMA DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO

• CONSTRUÇÃO DE 9 UH, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, 

NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS (HABITAÇÃO QUEI-

MADOS)

• RAMPAS DE ACESSIBILIDADE – 2 UH RESIDENCIAL JA-

CINTA ANDRADE

INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO

• CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE E UMA 

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO – VÁRZEA BRANCA 

• CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE E UMA 

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO – WALL FERRAZ 

• AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA QUADRA DA U. E. RAL-

DIR CAVALCANTE BASTOS 

• CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO FORMOSA 

– PIRIPIRI 

• AMPLIAÇÃO DA U.E. CONSELHEIRO SARAIVA 

• CONSTRUÇÃO DE ESCOLA – BONFIM DO PIAUÍ 

• AMPLIAÇÃO DA U.E. LOURIVAL PARENTE 

• REFORMA DA U.E. PROF. RALDIR CAVALCANTE 

INFRAESTRUTURA PARA A SAÚDE

• UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBAS) – MARCOLÂNDIA 

(CONCLUSÃO)

• UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBAS) – CALDEIRÃO 

GRANDE DO PIAUÍ (EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA 

E ADAPTAÇÃO DA UMS LOCAL)

• OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NOR-

MAL DO HOSPITAL REGIONAL CÂNDIDO FERRAZ – SÃO 

RAIMUNDO NONATO 

• EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 

PARTO NORMAL DO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ – 

PICOS

• EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 

PARTO NORMAL DO HOSPITAL REGIONAL DIRCEU ARCO-

VERDE – PARNAÍBA

• CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

(UBAS) – LAGOA DO BARRO 

• REFORMA AMBIÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL JUS-

TINO LUZ – PICOS

• EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE AMBIÊNCIA 

DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES – FLORIANO 

(LOTE 2)

• IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR

• UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBAS) – PAU D’ARCO 

DO PIAUÍ (CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE 

BÁSICA AVANÇADA DE SAÚDE) 

• CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM 

REABILITAÇÃO (CER IV) – PARNAÍBA



Equipe de 
Governo
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GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ

JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS

VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DO PIAUÍ

MARIA REGINA SOUSA

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV

OSMAR RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR

SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

DO PIAUÍ EM BRASILIA – SURPI

RANNIER COSTA CIRÍACO

SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

E CONCESSÕES – SUPARC 

VIVIANE MOURA BEZERRA

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO 

PIAUÍ – CCOM 

ALLISSON BESERRA BACELAR

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ – PGE

PLÍNIO CLERTON FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DPE

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

MÁRCIO RODRIGO DE ARAÚJO SOUZA

OUVIDORIA GERAL DA CONTROLADORIA GERAL DO 

ESTADO DO PIAUÍ

SORAYA DE CARVALHO CASTELO BRANCO SOARES 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA – SEJUS 

CARLOS EDILSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SSP 

FÁBIO ABREU COSTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA – 

SEADPREV 

MERLONG SOLANO NOGUEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ

RAFAEL TAJRA FONTELES

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – SEPLAN 

ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC 

ELLEN GERA DE BRITO MOURA

SECRETARIA DE SAÚDE – SESAPI 

FLORENTINO ALVES VÉRAS NETO

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA (ZÉ SANTANA)

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

HÍDRICOS – SEMAR 

SÁDIA GONÇALVES DE CASTRO

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT

FÁBIO NUÑES NOVO

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

GERALDO MAGELA BARROS AGUIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA 

JANAINNA PINTO MARQUES TAVARES

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

IGOR LEONAM PINHEIRO NERI

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANPORTES – SETRANS 

MANOEL GUSTAVO COSTA DE AQUINO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR

FLÁVIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR  

SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA – SEID 

MAURO EDUARDO CARDOSO E SILVA 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID 

GUSTAVO HENRIQUE ENDONÇA XAVIER DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ESTADO DA MINERAÇÃO, PETRÓLEO E 

ENERGIAS RENOVÁVEIS – SEMINPER 

HOWZEMBERGSON DE BRITO LIMA

SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

HÉRBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO

SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDIMENTO 

RURAL

SIMONE PEREIRA DE FARIAS ARAÚJO

COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 

PIAUÍ – PMPi 

Coronel LINDOMAR CASTILHO MELO

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

ESTADO DO PIAUÍ

Coronel BM CARLOS FREDERICO MACEDO MENDES 

INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ / REFORMA E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – INTERPI

FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO

COORDENADORIA GERAL DA JUVENTUDE NO ESTADO 

DO PIAUÍ – COJUV

VICENTE GOMES DA SILVA

COORDENADORIA GERAL DE ENFRENTAMENTO ÀS 

DROGAS – CDROGAS

SÂMIO FALCÃO MENDES

COORDENADORIA GERAL DE POLÍTICAS PARA AS 

MULHERES

ZENAIDE BATISTA LUSTOSA NETA

COORDENADORIA GERAL DO PROGRAMA MAIS VIDA 

COM CIDADANIA PARA O IDOSO

MARLLOS ROSSANO RIBEIRO GONÇALVES DE SAMPAIO

COORDENADORIA DE FOMENTO À IRRIGAÇÃO – COFIR 

BENEDITO DE CARVALHO SÁ (B. SÁ)

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PIAUÍ – ADAPI 

JOSÉ GENILSON SOBRINHO 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO 

PIAUÍ – ADH 

GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS

AGÊNCIA DE FOMENTO – PIAUÍ FOMENTO 

LUIZ CARLOS EWERTON DE FARIAS

AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ATI 

ANTÔNIO TORRES DA PAZ 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

PIAUÍ – DER 

JOSÉ DIAS DE CASTRO NETO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO NO PIAUÍ – 

DETRAN/PI

ARÃO MARTINS DO RÊGO LOBÃO 

EMPRESA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – 

AGESPISA 

GENIVAL BRITO DE CARVALHO  

EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO 

PIAUÍ – EMGERPI

DÉCIO SOLANO NOGUEIRA

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO 

PIAUÍ – FAPEPI 

ANTÔNIO CARDOSO DE AMARAL 

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DO PIAUÍ – FUNDESPI 

CLEMILTON LUIZ QUEIROZ GRANJA 

FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES – FEPISERH 

WELTON LUIZ BANDEIRA DE SOUZA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

Professor Doutor NOUGA CARDOSO BATISTA 

INSTITUTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ – IAEPI 

LUIZ CLAUDIO LIMA MACEDO 
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ – IASPI 

DANIELE AMORIM AITA

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 

RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ – EMATER/PI 

FRANCISCO GUEDES ALCOFORADO FILHO 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI 

LEONARDO SOBRAL SANTOS

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ – IMEPI 

MAYCON DANYLO ARAÚJO MONTEIRO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ – JUCEPI 

MARIA ALZENIR PORTO DA COSTA 

Superintendência de Planejamento Estratégico Territorial 

Caroline Rodrigues de Sousa 
Clécio Moreira Lopes 
Conceição de Maria dos Santos Moura 
Gabriel Eduardo Favero 
Gisele de Araújo Oliveira
Jairo de Oliveira Chagas Júnior 
Leôndidas Freire Silva Junior 
Lis Andrade Melo
Rejane Tavares da Silva

Tiago Ferreira de Sousa Neto

Equipe da Coordenadoria de Comunicação

DIRETORA DE JORNALISIMO

Lívia Medeiros

REDAÇÃO E EDIÇÃO

Rejane Tavares
Robert Pedrosa

DIRETORA DE MARKETING

Jannaína Maciel 

CONCEPÇÃO GRÁFICA

Bruno Soares

AGÊNCIA

Eclética! 










