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A CIDADE DE IMPERATRIZ
 Localizada às margens do Rio Tocantins e distante 629,5 
km da capital, São Luís, a segunda maior cidade do Estado do 
Maranhão completa 166 anos de sua fundação em 16 de julho 
de 2018.

 Por seu expressivo desempenho, Imperatriz ocupa 
a posição de segundo maior centro político, cultural e 
populacional do estado, segundo maior PIB do Maranhão e 
165º do Brasil, com PIB de R$ 5.039.597,00 milhões. E, por 
ter se tornado polo universitário, comercial e de serviços de 
saúde, Imperatriz recebe cerca de 700 mil pessoas de cidades 
vizinhas dos estados do Maranhão, Pará e Tocantins.



Saúde



Obras entregues
Reforma das UBS’s Itamar Guará, Vila Lobão, e Beira Rio, executadas com recursos do 
Tesouro Municipal. Mais de 800 pessoas são atendidas diariamente.

 Unidade ganhou anexo com salas e consultórios climatizados, 
abrigando uma equipe de Estratégia e Saúde da Família, beneficiando ao 
todo 3.500 pessoas.

Reforma e ampliação da UBS Nova Imperatriz 

 No Bom Sucesso, obra, parada desde 2013, foi retomada e 
entregue, tornando-se referência para comunidades da Vila Mariana, Santa 
Luzia, Imigrantes, Parque Independência e Novo Horizonte. Para conclusão, foi 
necessária abertura de rua para dar acesso ao posto, instalação de rede elétrica 
de baixa tensão e da parte hidráulica, reforma total do telhado e aquisição de 
mobiliários e equipamentos.

Conclusão das UBS’s do Conjunto Vitória e Bom Sucesso.

 No Conjunto Vitória, a obra, parada desde 2015, foi retomada e entregue no começo 
de 2018. Iniciou em convênio com o Ministério da Saúde e após ter recurso bloqueado, 
prosseguiu com recursos do Município, valor que será restituído posteriormente pelo 
Ministério da Saúde.  Além do próprio bairro, a UBS beneficiou moradores da Vila Vitória, 
Colina Parque, Cidade Jardim, Habitar Brasil, Itamar Guará e adjacências, atendendo em 
média 100 pessoas por dia em cada UBS. 



 Montada no Presídio Itamar Guará, unidade conta com a primeira equipe de 
Estratégia e Saúde da Família Prisional do Brasil e oferece aos detentos, e seus familiares, 
consultas, exames laboratoriais, raio X, atendimentos odontológicos, assistências 
psiquiátrica e psicológica. Serviço é fruto da parceria entre Prefeitura e Governo do 
Estado. Benefício também se estende à Unidade Prisional de Imperatriz (UPRI), o Presídio 
de Davinópolis, a Fundação da Criança e do Adolescente (FUNAC) e a Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados (APAC).

Atende 2000 pessoas, sendo 600 da população carcerária local

 Fruto de parceria entre Ministério Público do Estado do Maranhão, Suzano e 
Prefeitura de Imperatriz, através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado 
em 2015, o CDII realiza em média 300 exames por mês, com raio x, ressonância 
magnética e tomografias, economizando aproximadamente R$ 500 mil por ano.

Criação da Unidade de Saúde Prisional 

Conclusão Centro de Diagnóstico por Imagem 

 Inaugurado em 10 de agosto de 2017, o CAPS IJ beneficia 230 crianças 
e adolescentes com transtornos mentais, neuroses e psicoses. Ele recebem 
acolhimento multiprofissional com psicólogos, psicopedagogos e psiquiatras. 
Instituição atende famílias com suporte terapêutico diariamente, intensivo ou semi-
intensivo.

Renovadas instalações do CAPS IJ



 Obra entregue dia 27 de março de 2018, conta com aparelhos para ginástica 
de solo, espaço para aeróbica, sala de convivência, sala de apoio, sala de arquivo/
almoxarifado e dois banheiros, feminino e masculino, com chuveiro. 

 Inaugurada em 1º de agosto de 2017, estrutura conta com 
espaço interno composto por três salas: de convivência, de apoio, 
e de arquivo/almoxarifado. Prédio possui ainda um ambiente externo 
com equipamentos de ginástica de solo e de aeróbica, além de dois 
banheiros, feminino e masculino com área para banhos, beneficiando 
centenas de pessoas diariamente.

Conclusão Academia de Saúde Praça União 

Reforma na Academia de Saúde do Barjonas Lobão 

Beneficiados: 
300 pessoas

Beneficiados: 
350 pessoas 

 Obra incluiu troca de todo 
o telhado, ampliação de fossa 
séptica, aterramento para sala de 
raio x e abertura de portas com 
saída para os fundos da UPA. 
Além disso, consultórios foram 
equipados com pias e mobília, 
beneficiando pessoas de mais de  
10 bairros.

 Foram criadas farmácia; Central 
de Materiais Esterilizados, almoxarifado 
e abrigo de resíduos sólidos, além da 
adaptação de salas, cozinha, banheiros, 
repousos e atendimento administrativo, 
e reforma do estacionamento das 
ambulâncias.  

 Parceira entre SAMU e Bombeiros Militar para 
instalação de mais uma base, dentro do 3º Batalhão 
do. Objetivo é melhorar a assistência, sobretudo, nas 
ocorrências de pacientes psiquiátricos e acidentes com 
presos nas ferragens. Para descentralizar e melhorar ainda 
mais o serviço, está prevista também a inauguração de mais 
uma base descentralizada no Parque Amazonas e uma no 
povoado Coquelândia.

 Com recurso advindo de parceria com a iniciativa privada, recepção, corredores 
e enfermarias foram revitalizados e personalizados com heróis da Liga da Justiça.

Reforma da UPA São José 

Reforma e ampliação da 
Base do SAMU  

Descentralização do Samu  

Reforma de alas do Socorrinho 



Serviços realizados

Obras em andamento

Aumentou de 20 para 30 o número de leitos disponíveis.

 A Rede Municipal de Saúde conta agora com três novos aparelhos 
digitais com revelação automática, de alta tecnologia, que possibilita 
agilidade e precisão no diagnóstico. Equipamentos estão instalados no 
Hospital Municipal Adulto e Infantil e na UPA 
São José, garantindo rapidez e maior qualidade nos exames.

Novas UTI’s 

Novos aparelhos de raio X

 Força tarefa zerou demanda que estava pendente e regularizou o serviço na área 
de ortopedia, beneficiando 100 pacientes em apenas 90 dias.

 Ação faz parte do projeto de renovação da estrutura do Hospital Municipal de 
Imperatriz (HMI). Foram substituídos camas de leito, beliches para repouso da equipe 
médica e suporte para soros, além de instrumentos cirúrgicos como pinças, tesouras, 
afastadores e bisturis. No total, foram entregues 1.104 peças do instrumental 
e 106 equipamentos de mobília.

 Foram iniciadas reformas das Unidades Básicas de Saúde da Caema, Vila Nova, 
Vila Redenção, Maria Aragão, Milton Lopes, Cafeteira, Coquelândia, Vila Redenção e Vila 
Fiquene. O projeto da gestão é renovar toda estrutura pública de saúde, principalmente 
a Atenção Básica que trata da saúde preventiva. Serviços de manutenção são executados 
com recurso do Tesouro Municipal.

Mutirão de cirurgias ortopédicas

Aquisição de instrumentos para o Socorrão

Reforma das UBS’s  



Fonte: Recurso do Ministério da Saúde
Previsão de entrega: Dezembro de 2018.
Valor da proposta: R$ 564.132,31

Fonte: Tesouro Municipal
Previsão de entrega: Setembro de 2018

Fonte: Convênio entre Município e Ministério da Saúde 
Previsão de entrega: setembro de 2018 
Área construída: 123,76 m²
Valor da proposta: R$  180.000,00

Construção da UBS do Parque Buriti

Reforma do Centro de Especialidade Odontológicas I

Construção da Academia de Saúde do Parque Alvorada II  

Fonte: Convênio entre Município e Ministério da Saúde 
Previsão de entrega: setembro de 2018 
Área construída: 123,76 m²
Valor da proposta: R$ 180.000,00

Construção da Academia de Saúde CAEMA  

Fonte: Tesouro Municipal
Previsão de entrega: Dezembro de 2018

Fonte: Tesouro Municipal
Previsão de entrega: Agosto de 2018
Custo: R$ 111.264,66

Fonte: Tesouro Municipal
Previsão de entrega: Setembro de 2018
Custo: R$ 241.443,20

Fonte: Tesouro Municipal
Previsão de entrega: serviço de 
manutenção permanente. 

Ampliação e reforma do Centro de Especialidades Médicas 
Três Poderes

Reforma do Centro de Zoonoses 

Reforma e ampliação do CAPS (Parque Anhanguera) 

Reforma das enfermarias 
do HMI(Socorrao)



Educação



Obras entregues

 Reforma e climatização da escola Juracy Conceição. Com recursos do 
Tesouro Municipal, local que parecia um galpão com várias divisórias, paredes 
baixas, pintura antiga e muitos ruídos, deu lugar a um espaço moderno, 
com melhorias desde cobertura da entrada, cobertura da área externa dos 
chuveiros, melhorias no telhado, na parte elétrica, ampliação dos banheiros, 
instalação de um refeitório, suspensão das paredes, forro e climatização das 
salas, beneficiando cerca de 300 estudantes.

 Reforma e ampliação da Creche Cantinho da Alegria, Lagoa Verde. 
Com recursos do Tesouro Municipal, o espaço foi adaptado para crianças e modernizado. 
Também recebeu mobiliário novo, kit de brinquedos pedagógicos e climatização para 
garantir mais conforto a 110 crianças, de 01 a 05 anos, atendidas pela instituição.

       Reforma das escolas Professor Telasco Pereira (Bilingue), Edelvira 
Marques, Maria Evangelista, Marly Sarney, Afonso Pena, Pedro Abreu, 
José Queiroz, Maria das Neves, Jackson Lago; e do polo UAB.

 Em convênio com FNDE, a quadra poliesportiva Raimunda Silva Oliveira do 
povoado Km 1700, atendeu população que vinha reivindicado sua construção há 
10 anos. 

Reforma e climatização da 
Escola Municipal 
Tiradentes II. Com 
recursos do Tesouro 
Municipal, unidade foi 
100% climatizada.

Conclusão de quadras das escolas José Queiroz e Afonso 
Pena.



Serviços realizados

 Ação que beneficia crianças do 1º ao 5º do ensino fundamental, realizada em 
quatro instituições da rede municipal de ensino, tem caráter experimental, focando 
em desenvolver o espírito empreendedor. Além da entrega dos materiais, o projeto 
promoveu a capacitação de professores que atuarão no Jovens Empreendedores.

 Escolha do uniforme da rede municipal se deu por meio de votação 
aberta, tendo sido escolhida pelos próprios estudantes, que durante 30 dias, 
votaram entre três opções de modelos, totalizando 11.248 participações. 

Material didático para educação empreendedora 

Confecção e entrega de 42 mil uniformes escolares 

 Destinado a estudantes da rede pública que residem em locais distantes da escola 
onde estudam. Ação, em parceria com iniciativa privada, beneficiou 360 adolescentes 
dos bairros Sumaré, Bom Jesus e Teotônio Vilela com transporte gratuito.

 Ferramenta facilita o gerenciamento de toda a rede municipal, será implantado 
nas 148 instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental até o final do ano. O 
programa é custeado pelo Município. 

Passe livre para o transporte escolar

Implantação do Diário online 



Obras em andamento

 Reforma e ampliação das Escolas Madalena de Canossa, Escola 
da Amizade no Bom Jesus e Parsondas de Carvalho; beneficiarão 
mais de 1.600 estudantes da rede municipal, com recurso do Tesouro Municipal.

 Construção das creches Recanto Universitário, Itamar Guará, 
Bom Jesus, Sebastião Regis, Vila Mariana e Vale do Sol. Obras 
executadas com recurso de convênio do FNDE.

Situação das obras
ProInfância Tipo B
Bairro Vila 
Mariana 
80% executada 

ProInfância Tipo 2
Bairro Bom Jesus 
36% executada

ProInfância Tipo 2
Itamar Guará
45% executada

ProInfância Tipo 2
Recanto 
Universitário 
30% executada

ProInfância Tipo 2
Vale do Sol 
Terraplanagem e construção 
do muro já estão concluídas, 
aguardando FNDE 

ProInfância Tipo 2
Sebastião Régis 
Terraplanagem e 
construção do muro 
já estão concluídas, 
aguardando FNDE

ProInfância Tipo 2
Canto da Serra I
Licitado

ProInfância Tipo 2
Canto da Serra II
Licitado

Reforma e ampliação 
da Escola Madalena de 
Canossa
Bairro Parque Senharó 
20% executada

Reforma e ampliação 
Escola da Amizade
Bairro Bom Jesus 
35 % executada

Reforma e ampliação 
da Escola Parsondas de 
Carvalho
Ouro Verde
50 % executada

Construção da Escola 
de Ensino Fundamental
Bairro Bom Jesus 
Licitando



INFRAESTRUTURA



Obras entregues

 Com a administração direta da Sinfra, o Município tem feito economia de quase 
60% na construção das pontes de concreto. O objetivo da gestão municipal é substituir 
gradualmente pontes de madeira por concreto, facilitando o acesso de veículos e 
pedestres em diversos bairros de Imperatriz.

 Construção de pontes de concreto do Santa Rita (ruas Eudes Pires, 
Miguel Bauri e Bahia). Conclusão da ponte da Rua Amazonas e 
revitalização da ponte da Rua Floriano Peixoto. 

 Com recursos de 90% do Governo Federal, PAC-1, e contrapartida de 10% 
do Município, obra beneficia mais de 23 mil moradores da grande Cafeteira, Recanto 
Universitário e Dom Affonso Felipe Gregory.

O PAC-1 na Cafeteira e Riacho Bacuri, denominado de intervenção de favelas, contemplou 
mais de 3670 famílias com obras adutora de recalque de reservatório de água e a construção 
de rede de abastecimento. Foram realizadas 400 ligações no Recanto Universitário; 859 
na Vila Cafeteira e 342 no Dom Affonso, bem como construídas Estações Elevatórias de 
Esgoto (EEE) nos bairros Recanto Universitário, Vila João Castelo e Vila Cafeteira. Além de 
drenagem pluvial superficial (meio fio e sarjetas) da grande Cafeteira.

Entrega de sistemas de água e esgoto do PAC-1

Pontes de Concreto



 O trabalho é executado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Infraestrutura (Sinfra), visando reduzir os transtornos aos motoristas que 
utilizam os principais corredores de trânsitos de Imperatriz.

 Entrega das chaves de 920 unidades habitacionais concluiu processo 
de habitação do Teotônio Vilela I e II. Do total, 500 no Teotônio Vilela I e 420 do Teotônio 
Vilela II, restavam 121 famílias, que foram beneficiadas com ação e comemoram conquista 
da casa própria.

Operação Tapa Buracos

Construção de 1.050 metros.
  
Bairros beneficiados:
Rua Nossa Senhora Aparecida (Santa Inês); 
Pernambuco (Vila Fiquene); Jardim Viana; Vila 
Redenção II; Nova Imperatriz; Hermes da Fonseca; 
Vila Ipiranga

 A obra, que era esperada pelos moradores 
há mais de uma década, faz parte de operação de 
manutenção desenvolvida para dar novo visual aos 
cemitérios de Imperatriz e garantir condições de 
visitação.

Fonte do recurso: Tesouro municipal
Cemitérios beneficiados: Jardim Betânia, Campo da 
Saudade, no Santa Inês; São João Batista, na Nova 
Imperatriz; Jardim das Rosas, no Parque Alvorada 
I; Jardim dos Anjos, na Vila Cafeteira; Bom Jesus, 
Lagoa Verde, e nos cemitérios dos povoados de 
Coquelândia e Petrolina.

4.379.040 toneladas 

Foram recuperados 
7.750 metros 
em mais de 70 bairros.

Fonte do recurso: 
Tesouro Municipal

Reforma dos cemitérios

Drenagem das ruas

Massa asfáltica 
 



Iluminação pública Obras em andamento

Fonte: Tesouro Municipal, através da Taxa de Contribuição de Iluminação Pública (CIP)

Melhoria da rede de iluminação pública em diversas regiões da cidade, 
inclusive na zona rural;

Iluminação de LED na Avenida JK, Rua Duque de Caxias e Rui Barbosa 
(Vila Lobão), Rua Bom Futuro, Rua Santo Agostinho, Rua Marcos Pires, 
Rua do Arame (Vilinha), Rua Luís Domingues, Godofredo Viana, Rua da 
Assembleia, Rua Frei Dário, Rua João Paulo II, nas avenidas JK, Industrial 
e Jacob  e nas margens da Pedro Neiva;

Recuperação da iluminação da ponte Dom Afonso;

Revitalização de iluminação e instalação de postes nos povoados 
Coquelândia e Olho D’água dos Martins;

Revitalização de iluminação e instalação de postes na Vila Belo Monte, 
no Parque das Palmeiras II, Itamar Guará e Vila Davi II;

Modernização do sistema de Iluminação da BR 010 no perímetro urbano;

Iluminação e instalação de postes nas praças Conor Farias e na quadra 
do Sebastião Régis.

Rua da Igreja, entre as ruas Frei Dário e rua Hermes da Fonseca, 200 metros

Rua Bom Futuro e Rua Guarani, entre as ruas São Francisco e Rua Guarani, 
800 metros

Rua Antônio de Miranda, na Redenção, entre rua da Assembleia e rua 
Professor José de Queiroz, 300 metros

Rua João Lisboa, entre Rua da Assembleia e Avenida Caiçara, 755 mentros

Avenida Dorgival P. de Sousa e Rua São Francisco, entre a Avenida Pedro 
Neiva de Santana e Rua Glauber Rocha, 480 metros

Rua Raimundo de Morais Barros, entre as ruas Hermes da Fonseca e Rui 
Barbosa, 200 metros

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, no trecho das ruas São Francisco e 
Glauber Rocha na Vila Redenção.

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

MEIOS-FIOS E SARJETAS



 Projeto prevê a recuperação da tela de proteção da quadra, arquibancada, 
reboco e pintura das paredes, além de novas instalações elétrica e hidráulica, 
reforma de canteiros, podagens de árvores e a colocação de grama para melhorar 
o aspecto paisagístico área.  

Investimento é na ordem de R$ 191.790,50. 
Previsão é que a obra seja concluída em dezembro.
Fonte do recurso: convênio com o Ministério do Turismo.

 Em parceria com o Governo do Estado, projeto contempla arena de eventos 
com palco coberto, três lanchonetes, nova iluminação, pavimentação com bloquetes e 
urbanização completa da área, e representa um sonho antigo dos moradores.

O Investimento possibilita a revitalização de 1.730m² de área construída, que passará 
a contar com quiosque, sete canteiros paisagísticos, 20 bancos, playground e um palco 
coberto.
Fonte do recurso: convênio com a Caixa Econômica Federal, estimado em R$ 193.945,14.

Praça da Vilinha

Praça da Lagoa Verde
 Espaço ganhará academia ao ar livre, 
novo playground e fonte (semelhante a da 
Praça Mary de Pinho), está com 18,42% das 
obras em andamento. Além disso, consta a 
colocação de 47 novos bancos, revitalização 
do muro do antigo Banco do Brasil (arte em 
grafite), confecção do hall para feira de 
artesanato e a melhoria do ponto de táxi. 

Investimento: Orçado em R$ 508 mil.
Previsão: A obra seja concluída em dezembro.
Fonte do recurso: convênio com o Ministério 
do Turismo.

 Projeto prevê a recuperação da tela de 
proteção da quadra, arquibancada, reboco e 
pintura das paredes, além de novas instalações 
elétrica e hidráulica, reforma de canteiros, 
podagens de árvores e a colocação de grama 
para melhorar o aspecto paisagístico área.  

Investimento: R$ 191.790,50.
Previsão é que a obra seja concluída em agosto.
Fonte do recurso: convênio com o Ministério 
do Turismo.

Reforma e 
Modernização
Praça da Cultura 
18,42% executada

Reforma e 
Modernização 
Praça da União
61,73% executada

Reforma e 
Modernização 
Praça da Vilinha
31,84% executada

Modernização de 
Quadra Poliesportiva 
Bairro Ouro Verde
15,52% executada

Modernização de 
Quadra Poliesportiva 
Bairro Planalto
15,62% executada

Modernização de 
Quadra Poliesportiva 
Bairro Conjunto 
Vitória 
17,49% executada

Praça Cultura

Praça União

Cronograma de execução



demais setores



Serf

setran

Regularização Fundiária

Trânsito e Transportes

 Entrega de 800 títulos definitivos para famílias de 15 bairros: Asa Norte, Bom 
Sucesso, Centro, Juçara, Nova Imperatriz, Bacuri, Vila Nova, Vila Redenção II, Vila Lobão, 
Santa Inês, Boca da Mata, Jardim São Francisco, Vila JK, Lagoa Verde e Centro Novo.

 Convocação de dez novos agentes de trânsito, aprovados no 
último concurso público em 2012, para reforçar o trabalho desenvolvido 
pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Setran), que contava 
com apenas 35 guardas. Busca reforçar as orientações de abordagem dos 
condutores e a fiscalização constante do fluxo de veículos na cidade.

 Com intuito de oferecer mais segurança aos motoristas e pedestres, em especial 
os alunos, que circulam pelas vias dos bairros da cidade, a Setran tem reforçado as 
sinalizações viárias com a instalação de placas de pare em cruzamentos e a pintura de 
faixas de pedestres.

 As avenidas Dorgival Pinheiro 
de Sousa e Bernardo Sayão já 
contam com a “Onda Verde”, 
projeto que sincroniza todos os 
semáforos para fluidez no trânsito, 
evitando paradas com frequência e 
redução do tempo de espera, que 
varia de 30 a 40 segundos, além de 
realizar a modernização dos grupos 
semafóricos, com substituição 
das lâmpadas comuns por novos 
aparelhos de LED. 

Revitalização da sinalização

Onda verde 



 Dispositivo permite embarque de usuários em outros ônibus, no perímetro urbano, 
sem necessidade de utilizar o Terminal da Integração, na Praça Tiradentes. Medida facilita 
a troca de ônibus, diminuindo o tempo de deslocamento dos usuários do transporte 
coletivo.

 Ação trabalha na orientação de pedestres a atravessarem a rua, 
respeitando a sinalização implantada pela Prefeitura, assim como alerta 
motoristas a pararem para que os pedestres possam atravessar em segurança, 
evitando acidentes.  

Integração temporal do transporte coletivo  

Projeto pé na faixa 

 Documento resultado de demandas apresentadas por mais de 800 mulheres, 
durante 21 audiências públicas realizadas em bairros de Imperatriz. O plano é um 
instrumento de garantia de políticas públicas, com metas e eixos com ocupação dos 
espaços de poder por mulheres e questões de autonomia econômica delas.

 Com mais de 500 famílias cadastradas, 
colabora para o enfrentamento da fome e da 
pobreza. Além de realizar a distribuição de 
alimentos junto às instituições filantrópicas, 
creches, abrigos, centros terapêuticos, 
igrejas e programas da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social. Em média 180 
entidades são contempladas.

Aprovado II Plano Municipal de Políticas para Mulher

Banco de Alimentos

smpm

Sedes

Políticas para Mulher

Desenvolvimento Social



 Foram mais de 140 mil refeições em 2017, com valor simbólico de 2 reais, o 
Restaurante Popular serve pratos balanceados e supervisionados por nutricionistas.

 O programa que possui cerca de 1.200 cadastrados, com 250 atendimentos 
diários, tem como público-alvo pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, em 
situação de vulnerabilidade social, em especial, atendidos pelo Benefício de Prestação 
Continuada – BPC.

 Em parceria com iniciativa privada, prefeitura intermediou a instalação da empresa 
Piracanjuba na cidade, garantindo a geração de empregos e o aquecimento da economia.

 Beneficiando cerca de 1600 profissionais e trabalhadores na primeira etapa deste 
ano, o Mais Empreendedor oferece qualificação, orientação profissional, formalização de 
empreendedores informais, e intermediação de mão de obra.

Restaurante Popular  

Casa do Idoso  

Implantação do programa Mais Empreendedor  

SEDEC Desenvolvimento Econômico  Ação permitiu aos contribuintes realizarem pagamento das dívidas com o 
fisco municipal, com até 100% de descontos nos juros e multas, em cota única ou 
parceladas em até 72 vezes, com desconto de 80% na atualização monetária.

 Com objetivo de facilitar e incentivar o micro negócio, o programa foi 
descentralizado,garantindo amplo acesso e democratizando os serviços ofertados. 
Além da sede na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, devido a parceria firmada 
com instituições públicas e privadas, a população agora conta atendimento na UFMA, 
UEMASUL, Unisulma, Ceuma, Facimp, Senai, Sebrae, Banco do Nordeste, Senac, Associação 
Comercial de Imperatriz e FEST.

Programa de Parcelamento Incentivado

Ampliação das salas do empreendedor

SEfazgo Planejamento, Fazenda 
e Gestão Orçamentária



 Criação de sistema próprio de emissão de notas, com objetivo de facilitar o 
trabalho de prestadores de serviço e dos escritórios de contabilidade na regularização 
de notas, além de modernizar o sistema de fiscalização do município.

 Criado o sistema de emissão online de Alvará e pagamento do IPTU que além de 
disponibilizar a impressão pela internet, também é possível realizar o pagamento através 
do Débito Direto Autorizado.

Modernização do sistema de emissão de Nota Fiscal

Emissão Online de IPTU e Alvará

 Espaço contará com uma praça de lazer para turistas e famílias imperatrizenses. 
Atendendo todas as exigências da Vigilância Sanitária. Projeto conta com orçamento de 
R$ 1,5 milhões, oriundo de convênio com Codevasf.

 Construção do shopping popular 
na área do conhecido “camelódromo”, 
ao lado do Terminal de Integração. 
Local que já passou por limpeza, tem 
orçamento de R$ 3 milhões, garantido 
através de convênio com Codevasf.
Serão construídos aproximadamente 298 
boxes, distribuídos em 5.426,89m².

Projeto panelódromo

Shopping popular

Planejamento UrbanoSEplu



  Formalmente, o Plano Diretor é obrigatório para municípios com população 
superior a 20 mil habitantes, instrumento básico da política municipal de desenvolvimento 
e expansão urbana. Ele tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento e expansão 
social da cidade, e garantir o bem-estar dos seus habitantes (Constituição Federal, artigo 
182). Imperatriz já tem mais de 20 mil habitantes desde os anos 1960, portanto, o que 
não foi feito em quase 60 anos, a atual gestão concretizou em menos de um ano e 
meio. Decorrem desse atraso praticamente todos os problemas estruturais de Imperatriz. 
Agora, sim, a cidade tem seu Plano Diretor, uma bússola, conjunto de normas que vão dar 
rumo ao seu desenvolvimento.

 Mais de 500 terrenos baldios 
foram notificados pela Prefeitura. Cerca 
de 12 placas de notificação fixadas 
diariamente em Imperatriz. Terrenos que 
antes serviam para o depósito de lixo, 
proliferação de doenças e refúgio para a 
criminalidade, agora, estão devidamente 
murados. As mudanças podem ser vistas 
no Centro, nas ruas Maranhão, Rui Barbosa 
– local conhecido como Lagoa da Covap 
– e Dom Cesário, nos Três Poderes, entre 
outras localidades.

Aprovado Plano Diretor

Pelo f im dos terrenos baldios 

 Com recorde de público e oito horas de música em 
estilos variados, cerca de  50 mil imperatrizenses brindaram a 
chegada de 2018 com muita alegria e segurança. O sucesso do 
Sertanejo, Léo Magalhães, foi a principal atração da festa que 
contou com a participação de artistas locais.

 Promovido pela Prefeitura de Imperatriz, o projeto “Abrindo Mercado”, 
incentiva cultura local levando música ao vivo aos espaços públicos da cidade. 
Além de movimentar a economia local, a iniciativa também arrecada alimentos não 
perecíveis para instituições de caridade.

 Criado plano de ação e gerenciamento 
das praias, parceria entre Fundação Cultural 
e Defesa Civil, que conta com estrutura 
infraestrutura, instalação de banheiros químicos, 
preservação do meio ambiente, salva-vidas, 
barracas padronizadas, estacionamento, rede 
de energia elétrica, esporte, controle do 
trânsito e palco para apresentações artísticas, 
de modo a garantir segurança e conforto para 
frequentadores e banhistas.

Réveillon A Gente Faz

Projeto abrindo mercado 

Verão 2017/2018

Fundação CulturalFCI

 Em parceria com a Vara da Infância e Juventude e 
Academia Imperatrizense de Letras, projeto voltado para 
estudantes de 6 a 16 anos, conta com palestras sobre 
cidadania e prevenção às drogas, música, recitação de 
poesias e danças folclóricas. 

Caravana Arte e Cidadania nas Escolas



 Com visual mais moderno, mecanismos de busca facilitada e otimização para os 
serviços online, gerenciado pela Superintendência de Tecnologia e Informação da Secretaria 
de Administração e Modernização, Seamo, nova ferramenta garante maior acessibilidade 
para o servidor público municipal. Objetivo é que os profissionais encontrem suas 
informações funcionais registradas no sistema da Prefeitura de forma mais ágil. 

Portal Servidor

AdministraçãoSEAMO

 Com público de 30 a 40 mil brincantes por noite, a programação contou com 
quarto dias de festa em cada ano, foi marcada por organização, alegria e paz. Brincantes 
inundaram o corredor da folia com apresentações voltadas para a família imperatrizense 
e para os turistas que consagraram este como o maior e melhor evento da região.

Carnaval A Gente Faz

 Espaço destinado à oferta de todos os serviços on-line relativos ao 
fisco municipal. Através do portal o contribuinte pode ter acesso à serviços 
como IPTU e Alvará de funcionamento, por exemplo, de forma prática e 
totalmente on-line. 

 A lei propicia várias modalidades de parcerias entre Município e 
iniciativa privada, podendo ser instaladas principalmente nas áreas da saúde, 
educação, e infraestrutura.

 Pontos de internet gratuita foram disponibilizados nos ônibus, em paradas e praças 
do Centro. O Programa conta com velocidade de 2Mb de sinal aberto, e o alcance chega 
a um raio de até 50 metros para até uma hora e meia de utilização diária por usuário. 

Portal Contribuinte

PPP’s – Parceria Público Privado

Cidade Conectada



 Conclusão da reforma do Mercado da Nova Imperatriz, com rampas para 
acessibilidade, 30 boxes e banheiros. A obra resultou em um espaço amplo, confortável, 
limpo, seguro e totalmente reformado para feirantes e consumidores.

 Para garantir água de qualidade 
para comunidades da zona rural, a 
Prefeitura iniciou a perfuração de 
poços artesianos através de convênio 
com o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, que 
garantiu concessão de uma 
máquina perfuratriz ao Município 
de Imperatriz durante cinco anos. 
Com profundidade de 100 metros, 
os poços garantirão abastecimento 
de até 20 mil litros de água por 
hora. Iniciativa contempla Parque 
Lagoinha, Recanto Universitário, e os 
povoados Água Boa e Jibóia.

Mercado da Nova Imperatriz

Perfuração de poços 
Artesianos

Agricultura e AbastecimentoSEAAP

 Com intuito de organizar os espaços de venda de produtos no 
Mercadinho,em parceria iniciativa privada, foram entregues 105 barracas 
padronizadas aos feirantes.

 Reforma e ampliação retomadas no início do ano. Previsão é que o prédio esteja 
pronto e seja entregue à comunidade, ainda este ano. Estrutura possuirá boxes para 
venda do pescado, geleira, banheiros comuns e adaptados, auditórios para cursos e 
palestras, salas para laboratório de informática para atender à sociedade, além de um 
elevador para pessoas com deficiência física, e espaço para oferecer suporte a cerca de 
600 pescadores cadastrados na colônias de pescadores.

Barracas Padronizadas no Mercadinho 

Mercado do Peixe 



 Plantio e entrega de mudas nativas da região são realizados em diversos pontos 
da cidade, no intuito de incentivar a arborização e preservação do meio ambiente.

Distribuição de 16.809 Mudas 

Meio AmbienteSEMMARH
 O plano visa o gerenciamento 
de resíduos sólidos no 
município, desde a forma de seu 
acondicionamento, transporte, até a 
destinação final desses materiais e da 
limpeza pública, incluindo os serviços 
de varrição, corte e poda de árvores. 
Nele são propostas ações,como 
a construção do aterro sanitário, 
revitalização da área degrada 
pelo lixão, e desenvolvimento de 
programas para melhoria dos serviços 
relacionados ao lixo.

 O principal objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de jogar 
os resíduos no local adequado. A colocação das lixeiras em pontos estratégicos é 
uma atividade contínua que vem sendo realizada junto com um trabalho de educação 
ambiental, direcionado às pessoas que trabalham ou moram próximo ao local onde estão 
sendo feitas essas ações.

Aprovação do Plano 
de Gestão Integrada 
de Recursos Sólidos

Instalação de Lixeiras



 Mais de 50 serviços são oferecidos à comunidade como cadastro de tarifa 
social baixa renda, distribuição de lâmpadas, vacinação, consultas, exames, procedimentos 
de beleza, distribuição de mudas, alimentos, medicamentos e escovas dentárias, entre 
outros. 

A Gente Faz Cidadania  Em 11 edições, caravana já beneficiou mais de 90 mil pessoas em diferentes 
regiões da cidade. Objetivo é aproximar a população dos serviços oferecidos por órgãos 
públicos e outras entidades.
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Destinado a todo morador que tiver seus direitos prejudicados ou 
ameaçados por atos da administração pública. 

Solicite a presença de agentes em locais de congestionamentos e 
informe sobre irregularidades no trânsito.

Solicite a presença de agentes de fiscalização ambiental, orientações de 
corte e poda na arborização urbana e paisagismo. 

Serviço que recolhe materiais descartados como móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, pedaços de madeira e metal, impedindo 

que sejam depositados em terrenos baldios. 

Permite tirar dúvidas sobre taxas e tributos municipais, como, por 
exemplo, IPTU, ISS, ITBI e alvará de licenciamento. 

Canais de atendimento
Online, via whatssapp ou por ligações:

(99) 99100-7184 

(99) 99198-6082

(99) 99218 – 4275  

(99) 99162-6101 

(99) 99185-7126  

Ouvidoria

Trânsito

Meio ambiente 

Cata treco 

Tributação



Rua Rui Barbosa, 201, Centro, 
Imperatriz, Maranhão. CEP: 65900-440

 Telefone: (99) 3524 - 9863


