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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1. Apresentação:

A busca permanente por vida digna à população e a adoção de  melhores
desempenhos  na  gestão  pública  têm  sido  mais  do  que  êxitos,  mas
procedimentos de rotina na atual administração da Prefeitura Municipal de
Viana. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) divulgou, ano
passado, a lista dos municípios maranhenses que conseguiram ficar em dia
com  as  obrigações  financeiras,  contábeis  e  fiscais  necessárias  ao
recebimento de transferências de recursos federais  e  de organizações da
sociedade civil. De acordo com o relatório do CAUC (Sistema de Informações
sobre  Requisitos  Fiscais),  dos  217  municípios  maranhenses  apenas  51
cumpriram totalmente as exigências legais e fiscais  da boa administração
pública. O município de Viana foi um deles.

O desafio de administrar uma cidade com equilíbrio fiscal, pagamentos sendo
efetuados rigorosamente em dia (e até de forma antecipada,  em algumas
ocasiões),  teria  sido  menor  se  no  dia  12  de  janeiro  de  2021,  o  Sistema
Integrado  da  Receita  Federal  (SIRF)  não  tivesse  bloqueado  o  Fundo  de
Participação dos Municípios (FPM) da cidade. Com pouco mais 8 dias de
administração,  a  principal  fonte  de  recursos  foi  bloqueada  devido  a
irregularidades da gestão anterior. Com o bloqueio do FPM por mais de 60
dias e dívidas previdenciárias que superam 100 milhões de reais, a Prefeitura
de Viana  precisou  colocar  em prática  as  melhores  lições  da  boa gestão:
austeridade,  probidade  administrativa,  uso  correto  dos  recursos  públicos,
modernização e o estabelecimento de prioridades. Logo no início do mandato
do prefeito Carrinho Cidreira, foi editado o decreto nº 124/2021, instituindo o
recadastramento de todos os servidores públicos para houvesse maior rigor e
transparência no controle  das finanças municipais.  A receita  municipal  foi
reestruturada e modernizada no dia 29 de janeiro de 2021, com instalação de
sistemas proporcionado mais celeridade aos contribuintes, emissões de DAM
imediata e detalhada e a implantação do contra-cheque eletrônico.

O conjunto de medidas surtiu tanto efeito que, em 30 de junho de 2021, a
Prefeitura  de  Viana  promoveu  a  primeira  Audiência  Pública  para
demonstração do cumprimento das metas fiscais relativas ao 1º quadrimestre
de 2021,  no  plenário  Antônio  da  Rocha Barros,  na  Câmara Municipal  de
Viana.  Além  dos  ajustes  necessários  feitos  na  máquina  pública,  a
administração  ainda  implantou  o Plano  Plurianual (PPA),  importante
instrumento  de  planejamento  governamental  de  médio  prazo,  previsto  no
artigo 165, da Constituição Federal, que estabelece, de forma regionalizada,
as  diretrizes,  objetivos  e  metas  da Administração Pública,  organizado em
programas, estruturado em ações, que resultem em bens e serviços para a
população. Em Viana, foram realizadas (07) sete escutas nas comunidades
para participação da elaboração do orçamento, com  presenca do Legislativo
nas reuniões. 
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Com  planejamento,  organização,  empenho  e  modernização,  o  município
caminha para se tornar, mais do que um modelo de boa gestão, mas uma
referência de desenvolvimento local com melhoria de vida para a população
como poderar ser observado a seguir.

2. Áreas em destaque: 

Agricultura

O incentivo à agricultura também foi um dos destaques no primeiro ano de
gestão. A primeira ação da Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente
foi  a  estruturação  organizacional  e  funcional  do  órgão,  com  dois  eixos
centralizadores: a produção e a comercialização. Foi traçado uma espécie de
Mapa da Agricultura Familiar de Viana para maior alcance e eficiência das
políticas públicas do setor. E realizado um amplo diagnóstico com Plano de
Ações e Metas, que resultou no cadastramento de 629 agricultores, divididos
em 8     arranjos produtivos. E muitas ações, entre elas: 

_ preparação de áreas mecanizadas em 18 povoados para plantio de milho,
feijão, macaxeira e mandioca, totalizando 123 linhas (37ha), beneficiando 42
famílias;

_ elaboração e assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre Prefeitura
e INCRA para  liberação de crédito do Fomento e Fomento Mulher em 5
assentamentos do município;

_ assinatura de Termo de Cooperação Técnica contemplando 798 famílias
assentadas, sendo liberados, em 2021, recursos no valor global de mais de
um  1  milhão  e  648  mil  reais  para  288  famílias  dos  assentamentos
Maracaçumé/Ricoa e Prequeú/Três Maria;

_elaboração  e  encaminhamento  ao  INCRA  de  452  projetos  dos
assentamentos de Santa Bárbara/Caru, Vila Nova e Laranjal em um total de
mais de 2 milhões e meio: R$ 2.556.400,00 para implantação, em 2022.

A partir de então, os investimentos não pararam com o fomento do setor e a
segurança alimentar. A comercialização foi impulsionada por programas tais
como  o  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  (PAA-CONAB)  -  uma  das
principais  políticas  de  apoio  e  incentivo  à  agricultura  familiar  no  Brasil,
operado por meio da Conab, desde 2003, garantindo renda para agricultores,
cooperativas e associações, ao permitir  que eles vendam suas produções
para os órgãos públicos a preços justos. 

Em 2021, foram recebidas 51,2 toneladas de alimentos por 5 associações de
agricultores  do  município  de  Viana,  no  valor  de  R$  175.391,77. Houve
adesão ao Programa Alimenta Brasil (antigo PAA) e inclusão ao Programa
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Auxilio Inclusão Produtiva Rural (AIPR), junto ao Ministério da Cidadania. E
ainda:  aquisição  de  45,9  toneladas  de  alimentos  da  Agricultura  Familiar
(PROCAF) no valor de R$ 221.839,00,  de 8 Associações de Agricultores,
beneficiando  3.500  famílias  carentes  em  12  bairros  de  Viana;
assessoramento técnico  na elaboração das proposta e nas emissões das
Notas Fiscais para pagamento 19,5 toneladas de alimentos de 97 agricultores
no valor de R$ 271.916.06, recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da  Educação  (FNDE)  destinado  ao  Programa  Nacional  de  Alimentação
Escolar (PNAE) do município. E avanço considerável também nas parcerias
estratégicas institucionais firmadas pela Prefeitura de Viana.

Desenvolvimento Social

Melhorar a vida de quem necessita. A pasta criada pela atual administração,
com esse  objetivo,  exige  mais  do  que  ações  e  metas:  sensibilidade.  Em
2021, a Secretaria de Desenvolvimento Social contemplou 739 famílias de
baixa renda com o programa Vale Gás, criado pelo Governo do Maranhão,
mas cadastrado e organizado com a gestão da Prefeitura.

No âmbito da assistência à Infância, 262 crianças participaram do Programa
Criança Feliz. E de setembro a dezembro do ano passado, 1.552 famílias
vianenses  receberam  recursos  do  Bolsa  Família.  Além  disso,  muitas
iniciativas  para  juventude,  desenvolvimento  rural,  consciência  negra,
igualdade racial, direitos da mulher, além de ações emergenciais, tais como
distribuição de cestas, foram realizadas.

A  Secretaria  faz  a  gestão  de  benefícios  como  o  BPC  –  Benefício  de
Prestação Continuada e de Programas que atendem famílias em situação de
vulnerabilidade como o PAIF – Programa de Atenção Integral à Família e o
PAEFI – Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Em
Viana,  apesar  da meta  de attender  700 famílias,  o  PAIF já  atende 1.200
famílias.

Educação

2021 foi um ano de muitos avanços para a Educação do município de Viana.
A rede municipal – que conta com 96 unidades escolares, sendo 23 na zona
urbana e 76 na zona rural – foi reestruturada. E, apesar do Censo Escolar
registrar 11 mil, 993 alunos, o número de matrículas ultrapassou 12 mil e 500.

Uma  das  primeiras  ações  do  ano  foi  o  levantamento  da  realidade  de
infraestrutura das escolas, com visitas  in loco para verificação da situação
das  unidades  e  posterior  realização  de  reparos  e  melhoramentos  nas
escolas.  Foram feitos  serviços  e  obras  estruturais  e  hidráulicas,  além da
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recuperação ou aquisição de novos aparelhos. Além disso, investimentos em
tecnologia  e  programas  educacionais  inauguraram  a  modernização  da
educação vianenses, tais como o Educação Conectada, levando internet a 70
escolas e o Programa Estatístico e Gestor Escolar, que gerencia os dados
referentes ao diário eletrônico da rede municipal e armazena os dados de
frequência, aulas, notas e resultados finais de alunos, atendendo 100% das
escolas da rede municipal de ensino de Viana-MA - após a distribuição, em
2021, de tablets para 40 escolas da zona rural para diários eletrônicos. 

Diversos e criativos projetos pedagógicos foram realizados, tais como:

 Leitura e escrita 
 Soletrando 
 Torneios de futebol
 Aluno Bom de bola 
 Gincanas 
 Paradas literárias 
 Projetos Meio Ambiente
 Semana da Criança 
 Projeto Consciência Negra
 Projeto de Natal
  AVL (Academia Vianense de Letras) nas escolas e outros
 Projeto  Busca  Ativa  Escolar  com  inclusão  de  alunos  em  suas

respetivas turmas e resgate de 60% no ano letivo de 2021;

O Programa Brasil na Escola disponibilizou 10 mil reais para reforço em 23
escolas.  E  O  Pacto  pela  Aprendizagem  contemplou  100%  das  escolas.
Alunos da rede municipal participaram das Olimpíadas de Língua Portuguesa
e de Matemática. Foram 2 mil  livros distribuídos para Educação Infantil  e
crèches foram inauguradas em 6 em povoados onde não havia.

A política educacional  do município promoveu investimentos e realizações
que começam a transformar o setor, desde a seleção de servidores para o
provimento de vagas de Educação Infantil e Ensino Fundamental na sede e
na  zona  rural  totalizando  365  vagas até  a  unificação  de  Matrículas  de
servidores efetivos. Isso tudo e muito mais contribuiu para o avanço do setor. 

Infraestrutura

Uma cidade com graves deficiências em sua infraestrutura, com malha viária
deficitária, ausência de estradas vicinais, equipamentos urbanos sucateados
ou destruídos. Foi assim que a atual administração do município de Viana
encontrou a  cidade,  em janeiro  de  2021.  Uma espécie de  força-tarefa  foi
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montada  para  a  execução  imediata  de  trabalhos  de  manutenção  e
recuperação das estradas, pavimentação de ruas e avenidas, construção de
pontes e barragens, serviços de limpeza e iluminação pública, melhoramento
no  abastecimento  de  água,  entre  outras.  Além de  recuperar  a  cidade,  a
Prefeitura  ainda  teve  que  fazer  até  mesmo  o  conserto  de  máquinas  e
equipamentos quase sucateados, sem funcionamento.

O ano foi marcado por obras na sede e na zona rural. Na zona urbana, 07
ruas receberam pavimentação asfáltica. Na sede, além do asfalto, meios-fios:
serviço completo. E mais de 3 mil lâmpadas foram trocadas na zona urbana,
rural  e  na  região  dos  Campos.  Houve  recuperação  de  estradas  vicinais
também na zona dos Campos:

• De Colhereiras a Sacaitaua
• Na Enseada Funda
• No Videl
• No Bom Jesus
• No Ibacá do Bom Jesus
• No Capim-Açu
• Em Jururbeba
• Em Queimadas
• E em São José dos Bragas

Houve  ainda  construção  de  barragens  em  quarto  povoados:  Capim-Açu,
Jurubeba, Queimadas e São José dos Bragas. As estradas vicinais da Zona
Rural também receberam melhoramento, nos seguintes povoados: 

• São Raimundo
• Cambute
• Batas
• Da São José dos Ferreira até Estrada de Rafael
• No povoado Pimentas
• Colônia
• São Domingos
• Massangana
• Do povoado Estrela ao povoado Caru
• No povoado Coelho
• Povoado Porogresso
• Caranguejo
• Queimadas
• E Olho D’Água

A Zona Rural,  antes  isolada e com lama no inverno,  recebeu pontes  em
comunidades como Taúba, Caranguejo, Cajueiro São José dos Ferreiras e
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Ponte de Tábua. A Limpeza Pública – um dos graves problemas do passado
–  foi  regularizada  com  calendário  e  com  a  ação  urgente  de  limpeza  do
Mercado  Municipal,  a  conhecida  Feira  da  Barra  do  Sol.  O  lixão  recebeu
operações especiais com monitoramento feito por drones e o planejamento
para o aterro sanitários nos próximos anos.

Uma das intervenções mais solicitadas pelo torcedor vianentes foi realizada
finalmente: o Estádio Municipal Djalma Campos recebeu necessários reparos
e ficou pronto  para um dos mais prestigiados campeonatos vianenses de
futebol  dos  últimos anos,  o  de  2021,  com a maior  premiação da história
oferecida pela Prefeitura de Viana. Houve a revitalização da Praça do Gegê,
reformas de unidades básicas de saúde e o sonho antigo do Residencial Frei
Serafim  e  da  população  vianense  em  geral:  a  troca  das  bombas  de
abastecimento d’água. Além disso, a estrutura para o início da grande obra
que vem solucionar, definitivamente, o problema da falta d’água na cidade já
começou a ser feita logo no primeiro ano de mandato.

Saúde

Um desafio do tamanho do bem mais preciso para a humanidade: a saúde.
Em  janeiro  de  2021,  o  sistema  municipal  de  Saúde  de  Viana  estava
seriamente  comprometido.  A  falta  de  manutenção  da  rede  pública,  com
ausência de materiais e medicamentos, estrutura quase em colapso e até lixo
nas unidades se refletia na assistência à população. 

Foi  um  ano  de  reestruturação.  A  mais  importante  delas  foi  no  Hospital
Municipal  Dom Hélio Campos  que – após intensa recuperação -  realizou
mais  de  38  mil  procedimentos,  sendo  mais  de  15  mil  atendimentos  de
Obstetrícia  e  Pediatria,  contado hoje com sala de observação,  consultório
para maternidade e outros locais readequados. A rede pública foi estruturada,
melhorada e aperfeiçoada. O Laboratório Municipal de Análises Clínicas foi
reativado, bem como o Consultório Médico da Pediatria,  hoje funcionando
muito melhor do que antes. O mesmo foi feito com o Centro de Saúde com
sala de  curativo e consultórios ambulatoriais. A Farmácia Básica, a Farmácia
Hospitalar  e  a  Farmácia  do  CAPS  foram  estruturadas  à  disposição  da
população,  pois  a  gestão  passada  havia  sido  multada  pelo  Conselho
Regional  de  Farmácia  por  irregularidades  cometidas.  E  toda  a  Atenção
Básica -  que conta com 20 UBS (Unidades Básicas de Saúde) – começou a
receber reparos investimentos, a exemplo da UBS da Vila Zizi.

Consciente do papel  social  e dos deveres constitucionais,  a Prefeitura de
Viana reativou estruturas, investiu em equipamentos e serviços que estavam
desativados.  As  vigilâncias  Epidemiológica,  Sanitária  e  de  Zoonoses
passaram  a  funcionar  com  maior  rigor.  Na  Atenção  Básica  foram
desenvolvidas ações e campanhas educativas, a exemplo das campanhas de
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doação de sangue, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho e
outras, inclusive nas UBS da zona rural.

O Tratamento Fora do Domicílio foi aperfeiçoado e a Casa de Apoio recebeu
investimentos necessários. A população passou a ter acesso a um Centro de
Atendimento  e  Enfrentamento  à  Covid-19.  E  a  Cemarc,  a  Central  de
Marcação de Consultas, passou a funcionar com mais recursos e acesso da
população a médicos especialistas. O CESP passou a contar com serviços
de Reabilitação e Fisioterapia. Um novo momento se iniciou na saúde pública
do município de Viana, em 2021, para garantir o bem-estar físico, mental e
social da população com a reorganização dos sistemas e serviços oferecidos.


