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PA L AV R A  D O  P R E F E I T O

SENHORES E SENHORAS.

Minha presença aqui é uma exigência institucional do cargo que ocupo por delegação da maioria 
dos moradores de nossa cidade. Mas, antes de uma obrigação, vir aqui diante dos representantes do 
povo de Teresina é uma satisfação. Estou aqui com um sorriso na alma para apresentar o balanço da 
gestão em 2018.

O que me motiva e me faz satisfeito neste dia é a certeza que as nossas escolhas, embora não 
sejam as mais ideais ou aceitáveis pela totalidade, são aquelas possíveis de realizar. Não corremos para 
o abismo, nem nadamos contra a corrente. Atuamos com os pés firmes no chão, mas olhando com 
ousadia para o futuro. É essa a ideia que nos move: a cidade deve estar preparada para além de nós, 
para gerações e desafios futuros.

Nosso foco é o de lidar com uma ideia ampla que a cidade é feita por pessoas e para pessoas. 
Esse deve ser o seu norte sempre, e no escopo desta ideia nem sempre teremos a unanimidade – e 
nem queremos tê-la, porque é no espaço da insatisfação que vamos encontrar razões e meios para 
consertar o que está inadequado.

A cidade é um ser vivo, é uma experiência infinita, um cadinho de cultura, um caldeirão de 
emoções, frequentemente dissociadas da razão, mas que numa democracia se devem acolher como 
legítimas.

Em sendo viva, a cidade é muito mais do que sua ampla estrutura física – ela deve ser um espaço 
para acolher pessoas, ideias, iniciativas, culturas, empreendimentos, ousadias... Se a cidade se dispõe a 
ser um espaço de renovação e inovação – uma condição que Teresina pode se orgulhar de exibir.

Acreditamos que parte do esforço comum para tornar a cidade um espaço de inovação nasce 
de iniciativas da Prefeitura. O desempenho da Educação Pública Municipal, neste rumo, é um exemplo 
desse esforço bem sucedido. Em 2018, Teresina foi a capital brasileira com maior nota para as escolas 
públicas municipais na avaliação de qualidade do Ministério da Educação. Esse sucesso resulta do tra-
balho continuado da gestão, dos professores, diretores, de pais e de estudantes. É uma vitória coletiva, 
é um êxito da cidade de Teresina.

A maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é resultado de um trabalho 
que se faz todos os dias, o ano inteiro, na Rede Pública Municipal, que no ano passado tinha 87.123 
alunos – desde o berçário até o ensino fundamental, com nove séries. Ou seja, as crianças de Teresina 
são atendidas pela Prefeitura, no que se refere à educação, por um período nunca inferior a 12 anos. E 
quem não teve a chance de aprender no tempo certo é atendido em escolas municipais que oferecem 
a Educação de Jovens e Adultos.

Atender a tantas pessoas exige uma rede física ampla, formada por 149 escolas somente no En-
sino Fundamental. No ensino infantil são mais 154. Foram elevados, em 2018, os investimentos para 
construção de novos prédios escolares, além de reforma e ampliação da rede já existente. Os valores 
investidos, incluindo a construção de 10 Centros Municipais de Educação Infantil, somam o investi-
mento de R$ 23,97 milhões. Mais 4,7 mil crianças agora podem ser atendidas na educação infantil em 
nossa cidade.
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E atentem, senhoras vereadoras, senhores vereadores, que a amplidão geográfica de nosso mu-
nicípio por vezes nos impede de ter uma escola próxima ao lugar onde moram as crianças. Neste sen-
tido, a garantia do acesso à educação se faz com um programa de transporte de estudantes que em 
2018 promoveu 2,8 milhões de viagens, garantindo diariamente o acesso à escola a 14.203 alunos, 
com custo de R$ 17,03 milhões – a maior parte, R$ 15,88 milhões, do Tesouro Municipal/FUNDEB-
-FNDE. 

O investimento em educação é o que traz mais retorno às pessoas. É o mais importante dos 
ativos que podemos construir para o futuro da cidade, do Estado, do país, do Planeta.

Neste sentido, temos uma obsessão pela educação, do mesmo modo como sempre estaremos 
obstinados na excelência, que se apresenta em nossa cidade sob vários aspectos e projetos. Destaco, 
no rol das boas iniciativas educacionais de Teresina, o Programa Cidade Olímpica. Os números do pro-
grama em 2018 são o seu melhor cartão de visita, a mais forte evidência de seu êxito: 201 medalhas, 
sendo 49 de ouro, 66 prata e 86 de bronze em competições nacionais de conhecimento, como a Olim-
píada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP. 

O êxito da escola pública municipal faz-se para além de programas que nos orgulham. O sucesso 
da Educação Pública Municipal de Teresina resulta de uma política de valorização do ensino, sobretudo 
considerando os professores. Seguimos com uma política salarial que promove o profissional de edu-
cação, que desejamos cada vez mais qualificado. Tanto que 2.498 professores passaram em 2018 pelo 
Programa de Qualificação Continuada e efetivamos 124 professores através de concursos realizados 
em 2014 e 2016.

Os números superlativos da educação pública municipal não deixam dúvidas do tamanho dos 
desafios da gestão. Convém que lembremos a já citada vocação da cidade à prestação de serviços. É 
difícil de refutar a assertiva que Teresina é uma cidade prestadora de serviços. É da natureza de sua 
gente, é da sua gênese. Há uma leitura historiográfica, uma das mais aceitas, segundo a qual a cidade 
nasceu sob a ideia de ser um centro de irradiação de desenvolvimento para o restante do Piauí. Faz 
sentido, com efeito, que tenha na atualidade uma vasta rede de prestação de serviços privados e públi-
cos – estes últimos prestados em crescente demanda pelo Poder Público Municipal.

A vastidão geográfica que horizontaliza a cidade é um desafio a ser vencido e que vem sendo 
superado pela gestão atual. Não é fácil - e não reclamamos disso – cuidar da melhor maneira possível 
de uma cidade com 235 km quadrados de área urbana. Os custos se elevam sempre além do avanço 
da receita. E olhe que, nesta área, a cidade de Teresina tem tido um desempenho favorável, seja pela 
expansão da arrecadação própria, seja pela disciplina fiscal a qual nos impomos.

A manutenção dessa ampla rede de serviços públicos municipais é um desafio de todos os dias, 
porque não se trata de algo pequeno. A infraestrutura física dos serviços públicos municipais conta 
com nada menos que 1.331 equipamentos nas áreas de educação, cultura, esporte, lazer, onde há 
553 espaços físicos; saúde e assistência social, com 279 estabelecimentos e espaços para atividades 
relacionadas ao bem viver; meio ambiente e saneamento, com 361 espaços e equipamentos urbanos, 
além de 168 espaços destinados à economia e à administração pública.

A extensão dessa rede de equipamentos e espaços de prestação de serviços públicos, corrobora 
a ideia de Teresina como uma cidade prestadora de serviços à sua população. É de sua vocação na gê-
nese de sua criação, mas é, sobretudo, dever da gestão prestar serviços, sempre os melhores.

É notório que nossa cidade seja referência em atendimento em saúde. Aqui temos 1.113 estabe-
lecimentos de saúde. A Prefeitura tem parte dessa rede – a que mais atende pessoas, a que mais presta 
serviços à totalidade dos residentes e mesmo dos não residentes na cidade. 

O Hospital de Urgências de Teresina é a parte mais custosa das despesas com saúde. Mas é 
igualmente a que mais atende pessoas e, neste sentido, sem medo de errar, podemos dizer que é o 
serviço de saúde que mais salva vidas, naturalmente auxiliado pelo SAMU, que realizou 28,5 mil deslo-
camentos com as saídas das 10 ambulâncias, na sua maioria (97%) na zona urbana de Teresina.

O atendimento do HUT se soma ao das duas Unidades de Pronto Atendimento em funciona-
mento (Promorar e Renascença). Uma terceira UPA está em construção, no Satélite. Amplia-se ainda 
mais a rede de estabelecimentos de saúde, que em 2018 encerrou com 112 unidades – a maior parte 
formada pelas Unidades Básicas de Saúde, elo inicial dessa cadeia de atendimento em saúde.

A Prefeitura tem ampliado o número de Unidades Básicas de Saúde ano após ano. Por isso, em 
2018, seis novas UBS foram postas em funcionamento no Deus Quer, Real Copagre, povoado Santa 
Teresa, Km 07, Areias e povoado Atalaia. Mais duas estão sendo preparadas para funcionar, no Memo-
rare e Parque Piauí.
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A extensa rede de saúde de nossa cidade exibe números superlativos: mais de 1,3 milhão de 
atendimentos em 2018, a maioria em serviços de urgência, que responderam por 87,2% dos procedi-
mentos.

As maternidades municipais fizeram o atendimento a 37.542 mulheres e até novembro de 2018, 
esses estabelecimentos trouxeram à vida 12.566 bebês.

A atenção à saúde da criança é um dos aspectos mais positivos de uma rede de saúde básica 
ampla, que se vale ainda do suporte da Estratégia de Saúde da Família. Nesse ponto, temos sim, razões 
para nos orgulhamos: cuidamos de nossas crianças com boa educação e não descuidamos de sua saú-
de. Em 2018, foram acompanhadas 136.266 crianças de zero a nove anos de idade, conforme o pro-
tocolo do Ministério da Saúde. Crianças atendidas desde o nascimento com agendamento da consulta 
do recém-nascido, no momento da alta da mãe na maternidade, orientação sobre o comparecimento 
na UBS de referência da família.

A cidade que presta serviços para cuidar bem de quem nela mora olha com acuidade aos que 
mais precisam. Por isso, a rede de Proteção Social Básica assenta-se em 19 Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS).

Em 2018, mais de 246 mil famílias foram atendidas com serviços sociais, que incluíram a pre-
venção de riscos sociais, proteção e atendimento integral à família, de convivência e fortalecimento de 
vínculos, e proteção social básica em domicílio para pessoas com deficiência e idosos.

Se o atendimento às famílias é tanto amplo quanto complexo, temos a dizer que a cidade que 
presta serviços públicos com foco em qualidade precisa estar atenta à sua diversidade de faixas etárias, 
gênero, condição social e econômica. Por isso, os serviços municipais têm sido prestados a todos e a 
todas. Mulheres, jovens e idosos, em especial, são frutos de uma crescente atuação dos organismos 
municipais focados nesses públicos. Atuar para a equidade social é nosso dever e o fazemos com satis-
fação, porque nos move a alegria do dever cumprido.

Do mesmo modo como nos faz alegres tirar o serviço público das amarras dos prédios, levando-
-o à rua. Neste sentido, é prazeroso citar que a estrutura da administração pública aplica suas energias 
no programa Teresina em ação, que em 17 edições já fez quase 270 mil atendimentos.

É igualmente na rua o espaço de atuação de um programa que visa a dar mais tranquilidade às 
pessoas, o Vila Bairro Segurança, que em 2018 fez blitzen para proteção social, com 93 mil pessoas 
atendidas nos 13 bairros onde o programa está presente, além de projetos de atendimento a crianças 
e jovens que atingiram um público de 6,3 mil pessoas.

Se tranquila e segura, a rua pode e deve ser utilizada como espaço de lazer. Esse é um esforço 
que move a nossa gestão: os espaços urbanos como ambiente para as pessoas. Assim, eventos e espe-
táculos de cultura, lazer e entretenimento realizados pela Prefeitura ou com o apoio do poder público 
municipal somaram quase 960 mil participantes em 2018.

A cidade para as pessoas exige que se façam intervenções que favoreçam a criação de um espa-
ço urbano sustentável, a começar pela oferta de transporte coletivo. Há críticas, nem sempre justas, ao 
andamento deste processo, que em todos os lugares não foi algo fácil de ser levado adiante. Não seria 
diferente aqui, mas estamos trabalhando na perspectiva de dotar Teresina de um sistema integrado de 
transporte público, que se soma a obras físicas de mobilidade urbana como a inaugurada Avenida Pa-
dre Humberto Pietrogrande, o viaduto da Avenida Barão de Gurgueia, interligando as avenidas Henry 
Wall de Carvalho, na zona sul; com obras avançadas, a avenida Ulisses Marques, em fase de finalização 
da terraplanagem e da alça de acesso à avenida Presidente Kennedy, a 1ª etapa de construção da via 
marginal sul, entre a curva do CFAP e Ponte Wall Ferraz. Acresçam-se a essas obras prontas e em an-
damento as pontes Vereador Vieira Toranga, no Poti Velho e da Água Mineral e Universidade Federal 
do Piauí, com estudos e projetos bastante avançados.

Obras físicas de infraestrutura viária, atuação para a urbanização de espaços em comunidades 
carentes, melhoria habitacional e construção de mais equipamentos urbanos de educação, saúde, es-
porte, lazer e cultura são esforços de melhoria rotineira e crescente das condições de habitabilidade 
na cidade. Nesta seara, convém que a cidade de Teresina se desdobre em esforços para manutenção 
e avanço das áreas verdes. Assim, a Prefeitura mantém três viveiros municipais com capacidade para 
produção anual de 100 mil mudas de plantas nativas e frutíferas. Em 2018, mais de 40 mil mudas foram 
distribuídas, plantadas ou replantadas por toda a cidade, que se quer verde sempre.

Mas, a cidade verde que queremos está para além do esforço necessário de plantar mais árvores. 
O foco em sustentabilidade ambiental permite usar nossas energias em trabalhos para construção de 
uma Teresina Inteligente, Resiliente e Sustentável.
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Neste rumo, o papel da Prefeitura inclui a ampliação dos sistemas de saneamento e drenagem, 
menos carros e mais pessoas nas ruas, com transporte público mais eficiente, abertura de mais ciclovias.

Coleta e tratamento de resíduos sólidos também entram nessa lista de ações de sustentabilida-
de, na linha já citada da cidade prestadora de serviços. Nesta área, os custos são crescentes. Em 2018, 
mais de R$ 87 milhões foram aplicados em serviços de conservação urbana, coleta domiciliar e seletiva 
– com resultados sociais muito maiores, porque lixo recolhido e corretamente destinado livra a cidade 
de custos maiores em saúde pública.

São efetivamente elevados os custos financeiros de uma cidade que presta serviços públicos, 
numa área urbana de 246 km quadrados e numa zona rural onde residem 53 mil cidadãos.

Para dar conta de despesas de custeio e investimento público, há um esforço incessante para 
manter contas equilibradas, na medida em que se busca conter despesas e ampliar receitas, bem 
como buscar financiamentos de organismos e agências internacionais de desenvolvimento, como o 
Banco Mundial.

Neste rumo, destaquem-se: 

• O Programa Teresina Sustentável, com investimentos de R$ 170,0 milhões ou US$ 45,98 mi-
lhões, oriundos da Cooperação Andina de Fomento – CAF; 
• A operação estruturada, no montante de R$ 120,0 milhões, com financiamento do Banco do 
Brasil;
• A galeria do Portal da Alegria, com R$ 65 milhões advindos do Ministério das Cidades;
• O FINISA II, financiamento de R$ 52 milhões, da Caixa Econômica Federal para diversas obras 
e projetos; 
• O Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros 
(PNAFM III), com R$ 24,55 milhões, para reestruturar a cartografia e o cadastro imobiliário fiscal;
• Além de emendas parlamentares e propostas voluntárias no valor de R$ 20,3 milhões e do 
Programa Avançar Cidades – Plano de Mobilidade, com R$ 2,9 milhões.

No que se refere à receita própria, a cidade produziu R$ 429,0 milhões em tributos, o que cor-
respondeu a 18,75% das receitas correntes entre janeiro e outubro do ano passado. Há uma evidente 
melhoria na receita demonstrada, aliás, por levantamento insuspeito da Frente Nacional dos Prefeitos, 
constante do Anuário Multicidades – Finanças dos Municípios do Brasil. O documento indica que Te-
resina tem a maior receita por habitante entre as capitais do Nordeste. É também a cidade com maior 
crescimento de receita entre 2015 e 2016, entre as capitais da região, e foi a 17ª em receita entre as 
100 maiores cidades brasileiras.

 Isso é fruto de esforços da estrutura de fiscalização, com o trabalho determinante dos servido-
res e esforços institucionais como o Programa de Pagamento Incentivado – PPI, que oferece descontos 
em juros e multa de mora. Na edição 2017/2018, a Prefeitura de Teresina conseguiu recuperar cerca 
de R$ 28 milhões.

O trabalho realizado pela gestão e pelo corpo de servidores públicos de Teresina tem o sentido 
de fazer da Prefeitura um espaço eficiente de prestação de serviços aos cidadãos – porque é deles que 
vêm os recursos que garantem o funcionamento da cidade, e é para eles que esses recursos precisam 
retornar em forma de um trabalho satisfatório.

Seguimos em frente, confiantes no futuro, porque nossas ações estão assentadas justamente na 
construção de dias melhores para quem mora e trabalha em nossa cidade, para quem ama estar aqui, 
para quem, ao nosso lado, sabe que podemos e devemos fazer muito mais pela cidade, esse organismo 
vivo que nos move a trabalhar, amar e viver melhor.

Muito obrigado!

Firmino da Silveira Soares Filho 
PREFEITO DE TERESINA
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EIXO 1: INCLUSÃO SOCIAL

● UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

STATUS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Inauguradas (14)

Cidade Jardim, Satélite, Dirceu II, Raimunda Soares, Parque Brasil, 
Campestre Norte, Estaca Zero, Cristo Rei, Deus Quer, Real Copagre, Dr. 
Dirceu Mendes Arcoverde (Santa Teresa), Dr. Augusto de Castro (Km 07), 

José Candido de Moraes Júnior (Areias), Raimundo Mendes Viana (Atalaia).
Concluídas (03) Memorare, Parque Piauí e UBS José Ribeiro de Carvalho (Cidade Verde)

● UPA / HOSPITAIS / OUTRAS UNIDADE DE SAÚDE: 

STATUS UNIDADES DE SAÚDE
Inaugurada UPA Promorar

Concluídas
UPA do Satélite, Hospital Buenos Aires (Reforma), Maternidade Wall 

Ferraz (Reforma), UAI Morada do Sol, CAPS III Norte, Academias de Saúde 
(Angelim, Monte Verde, Alto da Ressurreição, Santa Isabel, Vamos Vero Sol)

Em Execução Hospital do Matadouro (Reforma), Reforma do Laboratório Raul Bacelar, 
CAPS II Leste, CAPS III Sudeste e a Sede do SAMU.

● HOSPITAIS - ATENDIMENTO:

STATUS ANO 2017 ANO 2018
Número de atendimentos em urgências na rede hospitalar 1.081.781 1.410.855*

Número de procedimentos com finalidade diagnóstica 5.244.176 4.758.169**
Internações 94.034 83.150**

Taxa de ocupação hospitalar 67% 68%
Consultas ambulatórias em diversas especialidades 1.290.018 1.218.037**

Procedimentos cirúrgicos 156.675 101.563**
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

 - Aquisição de ambulâncias
 - Atendimento de ocorrências

7
35.314

3
31.398

Prontuário eletrônico concluído 90 UBS 90 UBS
Equipes de Saúde da Família

- Número de Equipe
- Cobertura Populacional

263
100%

264
100%

Agentes Comunitários da Saúde. 1.378 1379
Crianças Nascidas 14.072 12.654**

*Dados parciais de janeiro a outubro de 2018. **Dados parciais de janeiro a novembro de 2018.
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EDUCAÇÃO

• Tempo Integral em 29 unidades de ensino, ampliando para 7h diárias, sendo 10 escolas do 
ensino fundamental, beneficiando 3.472 estudantes de 1º ao 9º ano e 19 centros municipais 
de educação infantil, atendendo 1.352 crianças;
• O acesso e a permanência da população de Teresina ao processo de escolarização tem sido 
uma das principais metas da Secretaria Municipal de Educação. A Rede Pública Municipal de 
Ensino de Teresina tem matriculados, no ano de 2018, 87.123 alunos, que abrange a educação 
infantil desde o berçário, passando pelo ensino fundamental (1º ao 9º ano), até a Educação de 
Jovens e Adultos;
•  Teresina universalizou o atendimento na pré-escola, crianças de 04 e 05 anos, e ampliou o 
atendimento das crianças de 0 a 03 anos em creches. 

● QUALIDADE DO ENSINO: 

STATUS RESULTADOS
Profissionais da Educação 

Capacitados   5.131 beneficiados - Programa Formação Continuada

Concluídas Climatização de 416 salas em 62 CMEIs e 15 Escolas do Ensino 
Fundamental.

Conquistadas
330 medalhas no cenário nacional, beneficiando diretamente, 270 

alunos do Ensino Fundamental com altas habilidades através do 
Programa Cidade Olímpica Educacional.

Implantado

Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar Professora 
Ceiça Carvalho (CMAM)-FMS/SEMEC. Acompanhamento 

multidisciplinar de alunos da Rede Municipal, na faixa etária 
de 5 a 14 anos com algum tipo de transtorno e/ou dificuldade 
de aprendizagem, por profissionais: psicólogo, fonoaudiólogo, 
psicopedagogo, assistente social, educador físico, terapeuta 
ocupacional, neuropediatra e psiquiatra. Em 2018, atendeu 

a 1.863 alunos, sendo 1.350 com atendimento médico 
(Neuropediatra e Psiquiatra), consultas e exames, 47 alunos com 
tratamento ortodôntico e óculos, e 466 alunos assistidos com 

sessões de atendimento terapêutico
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STATUS RESULTADOS

Implantado

Programa Escola Sustentável - Ações pedagógicas de educação 
ambiental e estruturação de espaços verdes, beneficiando 

5.500 alunos de 40 Centros Municipais de Educação Infantil e 
mais 9.263 alunos de 22 Escolas de Ensino Fundamental. Com 

recursos do FNDE entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00. 

Transporte Escolar
A Secretaria transportou em 2018 mais de 2,8 milhões de 

passageiros, garantindo o acesso à escola de 14.203 alunos 
diariamente, sendo 7.009 da zona urbana e 7.194 da zona rural.

Alimentação escolar

A Prefeitura Municipal de Teresina serviu 22,5 milhões 
de refeições no ano de 2018 para mais de 87 mil alunos 

matriculados nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal e 
entidades conveniadas e filantrópicas, com um investimento anual 

de R$ 16,9 milhões. Nos cardápios elaborados foram incluídos 
os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para atender o 

percentual exigido de 30% do recurso destinado à alimentação

Executado Programa Universidade ao Alcance de Todos: 2.400
 alunos participantes.

● INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA FÍSICA - ENSINO INFANTIL: 

STATUS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL - CMEI

Construção (13)

 Parque Vitória, Joel Mendes, Thereza Christina, Cecília Meireles, 
Tom Jobim, Jorge Amado, Raquel De Queiroz, Zélia Gattai Amado, 
Carlos Drummond De Andrade, Rubem Alves, Helena Medeiros, 

Sigefredo Pacheco I e Deus Quer. Total de 113 salas de aulas

Reforma e ampliação (10)

Maria do Amparo F. Alencar, Dom Avelar, Anita Ferraz, Clemente 
Fortes, Antônia Nonato, Maria Amélia Freitas, Madre Teresa de 

Calcutá, Santa Maria das Vassouras, Vila Bandeirantes,
e Alda Maria de Almeida Freitas

● INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA FÍSICA - ENSINO FUNDAMENTAL: 

STATUS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Construção em Execução Santa Clara e Portal da Alegria III

Reforma e ampliação Eurípedes de Aguiar, José Camilo da S. Filho, Minha Casa, Vinicius de 
Moraes, Mocambinho, Valter Alencar, Noé Fortes e Planalto Ininga.

● INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA FÍSICA - ENSINO FUNDAMENTAL:
 

STATUS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL
Construção 

Concluída de 
Quadra Coberta

Myriam Portela, Benjamin Soares, Luís Fortes, Piripiri, Laurindo de Castro, 
Pe. Ângelo Imperialli e Mocambinho.
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STATUS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Cobertura de 
quadra - concluída

Elias Ximenes do Prado Júnior, José Camilo da S. Filho, Tio Bentes, 
Cacimba Velha, Rubem Ludwig, Mário Faustino, Vereador José Ommati, 
Marcilio Flávio Rangel, Francisco Prado, Torquato Neto, Galileu Veloso, 

Hermelinda de Castro, Bom Princípio, Artur Medeiros Carneiro, São 
Sebastião, Mário Covas, João Paulo I, Delmira Coelho Machado, Joca 
Vieira, Manoel Nogueira Lima, Mascarenhas de Moraes, Alcides Lebre, 

Campestre Norte, Noé Fortes, Francílio Almeida, Oscar Cavalcante, Cristina 
Evangelista, Alda Neiva, Humberto Reis, e Gov. Chagas Rodrigues.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

● CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA: 

STATUS UNIDADES

Inaugurado

• Centro Dia de Referência para Crianças com Microcefalia e 
Deficiências Associadas e Suas Famílias “Saber Cuidar”

• Centro de Convivência de Atenção à Pessoa Idosa – Angelim
• Centro de Convivência de Atenção à Pessoa Idosa – Vale do Gavião

Reformado CRAS Leste I, CRAS Leste IV e Centro de Convivência Dirceu 
Arcoverde

Ampliação/reforma em execução Casa Punaré

● ASSISTÊNCIA SOCIAL EM NÚMEROS

STATUS QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV 57.938 famílias atendidas 

Residência Solidária 544 famílias atendidas
Famílias em situação de vulnerabilidade social 

referenciada (acompanhadas) 3.253 famílias atendidas

Proteção e Atendimento Integral à Família - 
PAIF 426.013 Famílias atendidas

Mãe Teresinense 88
Criança Feliz - Crianças 0 a 3 anos 4.735

Pessoas Idosas

1.200 pessoas idosas atendidas em 09 Centros 
de Convivência que atendem idosos são do 
próprio município e 27 SCFV’s são da rede 

parceira

Adolescentes
127 adolescentes

 - 100 do sexo feminino na casa de Zabelê
 - 27 do sexo masculino na Casa de Punaré

Outros Atendimentos 54 pessoas/mês na Fazenda da Paz e Casa do 
Oleiro
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● CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS

STATUS QUANTIDADE
Proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos – PAEFI 4.933 pessoas 

Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS 4.073 pessoas 
Medidas socioeducativas de Liberdade Assistida – LA 3.709 adolescentes 

Medidas socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC 1.231 atendimentos 
Centro Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop  1.753 pessoas 

Centro de Referência em Direitos Humanos – CRDH 213 pessoas atendidas 

● SEGURANÇA ALIMENTAR: 

• 370,3 mil pessoas atendidas pelo Restaurante Popular Municipal São José, viabilizado pela 
parceria da Semcaspi com a Fazenda da Paz;
• 21,6 mil pessoas em situação de rua com encaminhamento do Centro Pop e usuários da 
Fazenda da Paz, atendidos com isenção de taxa.

● GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – PBF (2018)

STATUS QUANTIDADE
Famílias Cadastradas 101.683
Famílias Beneficiárias 58.475

Acompanhamento das condicionalidades - Educação 34.547
Acompanhamento das condicionalidades - Saúde 62.092

● TERESINA EM AÇÃO

• Ação conjunta de diversos órgãos, municipais e estaduais, ofertando serviços em espaço 
público de grande circulação, promovendo o acesso a serviços básico e lazer. Realizado 17 
edições e mais de 269 mil atendimentos.

● GUARDA MUNICIPAL 

STATUS RESULTADOS
Efetivo 152 guardas municipais

Conduções 75 realizadas
Apreensões 796 realizadas

Áreas patrulhadas (20)

Praças da Bandeira, Praça Rio Branco, Praça do FRIPISA, Praça dos 
skatistas, Parque Lagoas do Norte, Parque Estação da Cidadania, 

Centro Unificado de Esporte e Lazer Sul - CEU Sul, Centro Unificado 
de Esporte e Lazer Norte - CEU Norte, Complexo Esportivo José 

Ponce Filho - Parentão, Parque Floresta Fóssil, Parque Encontro dos 
Rios, Centro Pop, Restaurante Popular, Terminais de Integração Itararé, 
Parque Piauí e Bela Vista e nos corredores de integração das avenidas 

Miguel Rosa, Barão de Gurguéia e Henry Wall de Carvalho.
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● VILA BAIRRO SEGURANÇA:

• Projeto Blitz Sufoco/Projeto Teresina Protege: 93 mil pessoas atendidas
• Projeto Paz Na Escola: 1.459 alunos
• Projeto Sou Capaz: 125 jovens
• Projeto Educando Para Prevenir: 3.744 crianças
• Projeto Meu Bairro É Vivo: 900 pessoas

● POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE: 

STATUS JOVENS ATENDIDOS
Centros de Artes e Esportes Integrados – CEU’s 2.248

Programas de Capacitação (Marcenaria, Panificação,
Inova Jovem, Solares, Pré técnico) 710

Palestras educativas à juventude (Palestras em escolas) 250
Ações do Grafite e Hip Hop em Parceria com Projeto Positividade 120

Divulgação e Emissão do ID jovem 250

● POLÍTICAS PARA AS MULHERES: 

STATUS DESCRIÇÃO
Divulgação da Lei Maria da Penha 25,1 mil alunos das escolas municipais

Campanhas de sensibilização no enfrentamento a 
violência doméstica e familiar (Marcas de Alegria, 

Elas Inspiram, Sou Mulher Eu Posso, Outubro Rosa, 
UNITODOS, Meninas Ocupam)

22,5 mil pessoas em 68 atividades

Centro de Referência para as Mulheres em Situação de 
Violência “Esperança Garcia” 854 mulheres vítimas atendidas

Espaço de Convivência Amor de Tia 130 mulheres acompanhadas
Profissionalização 117 mulheres qualificadas

Projeto Dialogando 2.671pessoas participantes 

● POLÍTICAS PARA OS IDOSOS E DE ACESSIBILIDADE: 

STATUS DESCRIÇÃO

Cooperação Técnica e Financeira
Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e 

Financeira entre a PMT e a Associação Nacional 
de Instrução - ANI

Acompanhamento pelas equipes de atenção 
básica dos idosos das instituições de longa 

permanência dos territórios
435 pessoas idosas

Apoio às entidades Socioassistenciais 1.116 pessoas beneficiadas com Deficiência: 
(APAE, AMA, e ACEP)

Concedido Passe Livre 14.708 pessoas com deficiência e idosos 
beneficiados com o Passe

Atendidos
128 atendimentos/mês - aos idosos nos Abrigos 
São José, São Lucas e Casa de Apoio Frederico 

Ozana, Lar de Sant’Ana e Casa Manaim)

Academia da Terceira Idade - ATI

• 14.400 pessoas beneficiadas com as 42 ATI nas 
praças de Teresina, destas 24 são acompanhadas 

pelas equipes da SEMEL e FMS;
• Em processo de construção mais 19 ATI
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EIXO 2: QUALIDADE DE VIDA

CULTURA

● EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS

STATUS PESSOAS BENEFICIADAS
Atividades carnavalescas 1.073.950

Espetáculos de artes musicais 150.979
Festas Juninas 55.840

Festivais / Concursos / Salões / Mostras 14.080
Dança / Artes Visuais / Artes Cênicas         275.244

Lazer Cultural                                                  93.840

STATUS PESSOAS BENEFICIADAS
Cursos de Cultura Popular, Estamparia, Capoeira, Corte e Costura, 

Bordado Litúrgico 100

Formação musical - Bandas de Música Infanto-Juvenis 629
Cursos de Musica 1.326
Oficinas de Dança 666

Artes Visuais (Desenho, Pintura, Fotografia, Argila) 296

● PATRIMÔNIO HISTÓRICO: ESPAÇOS CULTURAIS 

STATUS DESCRIÇÃO

Reformado

• Mercado São José (Central) - 1ª Etapa - com retomada das 
fachadas e das infraestruturas existente, a cobertura e o reforço 

das estruturas, criado os espaços para acessibilidade das 
pessoas e os banheiros;

• Teatro João Paulo II: Foram adquiridas novas centrais de ar 
condicionado, novos móveis e poltronas, revestimento em 

carpetes, nova iluminação e equipamentos de som.

Em Construção

• Museu da Imagem e do Som – MIS - que contará com cinco 
pavimentos, que incluem lojas, café, cineclube, auditório, 

estúdio de som, laboratório de cinema, ilha de edição, midiateca, 
videoteca, núcleo de digitalização, restauração e catalogação, 
laboratório de fotografia e espaço destinado a eventos e para 

produção e comercialização de obras de artistas locais.

Em Reforma
• Mercado São José (Central) - 2ª Etapa da 1ª Fase - com 

retomada das fachadas e das infraestruturas existente na parte 
de trás do mercado e Box.

Em Licitação
• Parque Floresta Fóssil: O parque passará a contar com um 
Museu de Paleontologia, Centro de Apoio ao Visitante e um 

Bloco de Administração.



25

● DESPORTO ESCOLAR DE ALTO RENDIMENTO - PROGRAMAS: 

STATUS DESCRIÇÃO

Programa Bolsa Atleta
34 atletas beneficiados com participações em torneios internacionais, 

nacional, regional e local, com destaque nas modalidades
de natação, atletismo e badminton.

 

● LAZER E ESPORTE COMUNITÁRIO: 

STATUS DESCRIÇÃO
Programa Dançando na Praça 229 mil pessoas - realizados em 20 espaços 

Eventos de Cidadania (Teresina em Ação, Ação 
Global e Dia da Cidadania)

11.703 pessoas na área de esporte e lazer 
- Atividades de lazer e entretenimento 

comunitário
Promoção das Taças de Teresina Futebol (Taça 
Teresina Sub 11, Taça Teresina Sub 13, Copa 

Batom e Campeonato Rural)
389 equipes e 14.185 atletas 

● ESPORTES – INFRAESTRUTURA: 

STATUS DESCRIÇÃO

Construção

• Centro de Iniciação ao Esporte – CIE, no bairro Vale do Gavião
• Pista Olímpica de Ciclismo BMX, no bairro Gurupi
• 4 Campos de futebol (Bela Vista, Vale do Gavião,

Res. Dom Avelar e Orgmar Monteiro)
• Quadra poliesportiva do bairro Parque Sul

Recuperação

• Recuperação, melhorias e iluminação de Campos de
Futebol e quadras esportivas;

• Qualificação do Complexo Lindolfo Monteiro (recuperação das cabines de 
rádio, substituição do gramado, base para instalação do placar eletrônico

e construção do vestiários feminino para árbitros)

Em execução • Centro Municipal de Judô - Sarah Menezes, no bairro Morada do Sol
• Ginásio de Futsal no bairro Lourival Parente
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EIXO 3: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

● MOBILIDADE URBANA – CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS: 

STATUS DESCRIÇÃO
Em Execução Viaduto na Avenida Barrão de Gurgueia - Balão da Tabuleta

Licitação Ponte da UFPI: elaboração do projeto executivo, via de ligação do
Balão da Água Mineral ao Setor de esportes da UFPI.

Estudos Ambientais Ponte Vereador Vieira Toranga - II Ponte no Poti Velho

● MOBILIDADE URBANA – TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO:

STATUS DESCRIÇÃO
Concluído – Em Operação Bela Vista e Parque Piauí

Concluído Rui Barbosa e Buenos Aires
Em execução Zoobotânico e Santa Lia

● MOBILIDADE URBANA – CORREDORES EXCLUSIVOS: 

STATUS AVENIDAS

Concluído Barão de Gurguéia, Henry Wall de Carvalho, Miguel Rosa,
João XXIII e Gil Martins – 26,4 km

Em Execução Professor Wall Ferraz, Presidente Kennedy, Duque de Caxias
e Rua Rui Barbosa – 23,0 km

Licitação Frei Serafim

● MOBILIDADE URBANA – FAIXAS EXCLUSIVAS: 

STATUS AVENIDAS

Concluído Miguel Rosa, Higino Cunha, Maranhão, Joaquim Nelson,
José Francisco de A.Neto – 21,60 km

Em Execução Leste/Sudeste – 14,70 km

● MOBILIDADE URBANA – ABERTURA DE NOVAS VIAS: 

STATUS AVENIDAS

Concluídos Duplicação da Avenida Poty Velho; Av. Padre Humberto Pietrogrande; e 
Duplicação da Av. Manoel Ayres Neto.

Em execução

Construção da Avenida Ulisses Marquês até a Av. Presidente Kennedy; 
Qualificação e alargamento da Avenida Josué de Moura Santos; Construção da 

Avenida Marginal Sul - 1ª Etapa; Duplicação das Avenidas Rosana Nery e Rossini 
Morada; Implantação da Av. José Soares; e Prolongamento da Avenida São 

Francisco até a Curva São Paulo;

A iniciar Construção da Avenida Marginal Sul - 2ª Etapa – da Ponte Wall Ferraz até a 
Avenida Gil Martins
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● MOBILIDADE URBANA

• Pavimentação Asfaltica: 85,30 km
• Construção/recuperação de paralelepípedo: 81,2 km
• Passageiros transportados (média): 5,7 milhões passageiros/mês
• Ônibus climatizados: 110

● MEIO AMBIENTE 

STATUS DESCRIÇÃO
Teresina Mais Verde 213,4 mil mudas distribuídas

Compensação ambiental 4,8 mil mudas 
Mudas Plantadas 2,1 mil mudas

● COLETA DE LIXO

• Coleta domiciliar: 340 mil t;
• Faxina nos Bairros: 5,2 mil t de lixo recolhido em 72 edições
• Coleta de penas e vísceras: 2,7 mil t;
• Resíduos de serviços de saúde: 2,9 mil t;

● PROGRAMA LAGOAS DO NORTE

STATUS DESCRIÇÃO

Concluídos

• Requalificação urbana e ambiental do Parque Encontro dos Rios;
• Obras complementares de requalificação do Parque Lagoas do Norte

• Obra da Praça dos Orixás com a confecção das Estátuas
• Obras de Requalificação dos Viveiros de Mudas da SDU CN e SDU Leste

• Construção da Casa de tijolo prensado
• Aquisição de veículo de passageiro tipo VAN

• Aquisição de Equipamentos de Informática e Mobiliário para
as SDUs, SDR, SEMPLAN e SEMAM

• Aquisição de equip. de rede, wireless e software para ampliação
da rede de dados da PMT;

• Painéis de Seguranças: Aspectos Geotécnicos, Hidráulicos e Hidrológicos;
• Levantamento topo batimétrico para estabelecimento das cotas definitivas

de coroamento dos diques dos rios Parnaíba e Poti, nos trechos situados
na área do Programa Lagoas do Norte;

Em Execução

• Requalificação urbana e ambiental da Lagoa do Mocambinho - 1ª Etapa;
• Construção de residencial para 1.022 famílias a serem reassentadas pelo Programa

• Obras de Urbanização do Canal do Matadouro;
• Estudo Arqueológico e Paleontológico na Área de Intervenção do PLN - Etapa II

A iniciar • Requalificação Urbana e Ambiental Parcial da Lagoa dos Oleiros
(entre a Rua Raimundo Pereira Sampaio até Rua Roland Jacob)
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● SANEAMENTO BÁSICO:

STATUS DESCRIÇÃO

Executado
Realização de atividades de visitas técnicas, fiscalização e notificações de 
forma a garantir a continuidade, segurança e confiabilidade da prestação 

dos serviços públicos nas estações de tratamento de água e esgoto;
Projetos Executivos 

de Drenagem - 
Concluídos

03 projetos executivos das bacias: PE31 (Polo Empresarial Sul e 
Esplanada), PD02 (Parque Ideal e Novo Horizonte) e PD14

(Jóquei, Horto e Fátima)

Projetos Executivos 
de Drenagem –
Em execução

05 projetos executivos das bacias: PD06 (Itararé, Extrema, Tancredo 
Neves e Redonda), PD07 (Tabajara, Socopo, Morros, Verde Lar, Porto do 
Centro, Satélite, Samapi, Piçarreira e Zoobotânico), P10 (Tabuleta, São 

Pedro e Redenção), P11 (Macaúba, Pio XII e Vermelha) e P12
(Macaúba, Pio XII e Vermelha).

● HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

STATUS DESCRIÇÃO

Programa Minha Casa Minha Vida 1.296 unidades entregues e 600 convocações
para a formalização do dossiê

Monitoramento de trabalho Técnico-social 17 empreendimentos do MCMV

Construção de unidades habitacionais
120 unidades (Res. Leonel Brizola, Santa Maria da 

Codipi, Dom Avelar, São Pedro, Frei Damião,
Alto da Ressurreição, e nas regiões sul e sudeste)

Programa de Urbanização da Vila Alto da 
Ressurreição e Residencial Frei Damião

Em execução as ações de regularização 
fundiária, construção de unidades habitacionais, 

pavimentação de vias publicas e Trabalho
Técnico Social – 4.254 Famílias beneficiárias.

Programa de Urbanização da Vila da Paz 
(parcela das Vilas São José da Costa Rica

e Nova Jerusalém)

Em execução as ações de Regularização Fundiária, 
Rede de distribuição de Água, Pavimentação, obras 

viárias e Trabalho Técnico Social. 3.624
Famílias beneficiárias.

Encaminhamento para a Procuradoria do 
Município de processos para a Concessão 

de Direito Real de Uso – CDRU
68 Processos

● ILUMINAÇÃO PÚBLICA

STATUS DESCRIÇÃO
Nº de Praças iluminadas 87

Investimento (R$) R$ 11,0 milhões
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EIXO 4: PRODUTIVIDADE ECONÔMICA

● CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS: 

FONTES DE FINANCIAMENTO RECURSOS (R$ MIL)
CONTRATADOS R$ 496,0 MIL

Programa Teresina Sustentável R$ 170,0 mil
Operação estruturada – Banco do Brasil R$ 120,0 mil

Ministério das Cidades – Galeria Portal da Alegria R$ 65,0 mil
FINISA II R$ 52,0 mil 
FINISA I R$ 25,0 mil

PNAFM III R$ 24,6 mil
Emendas parlamentares e propostas voluntárias R$ 20,3 mil 

Pavimentação de vias no município de Teresina-PI R$ 9,0 mil
BB – Eficiência Municipal R$ 5,0 mil

Avançar Cidades – Plano de Mobilidade R$ 2,9 mil 
Reforma de centros de saúde especializada R$ 1,7 mil

Pavimentação de vias na Zona Sul de Teresina-PI R$ 0,3 mil
Educação R$ 0,2 mil

● INVESTIMENTOS REALIZADOS: 

 
● ATRAIR INVESTIMENTOS - INCENTIVOS FISCAIS: 

STATUS DESCRIÇÃO
Investimentos Previstos – Total R$ 193,65 milhões

Empresas beneficiadas 12 empresas
Expectativas de Empregos 3.573
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● APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA

STATUS DESCRIÇÃO

Ações Realizadas

• Processo de integração no REDESIM, em parceria com a JUCEPI e SEBRAE/PI
• Acompanhamento do atendimento à Lei de microempresas pela PMT

• Ações em desenvolvimento com o intuito de implementar a lei municipal 
das MPEs, as compras públicas e implantação da sala do empreendedor;

• Participação da Semana Global de Empreendedorismo
• Implantação do Projeto Teresina Empreendedora

• Expoteresina e Espaço Startups de Agronegócio Realizados
• Em processo de criação do PROCON Municipal

● TURISMO: 

STATUS DESCRIÇÃO

Ações realizadas

• Modernização do sistema de informações turísticas
• Mapeamento e atualização dos atrativos e equipamentos turísticos

• Sinalização turística do centro de Teresina
• Mapeamento ilustrativo dos atrativos e equipamentos turísticos

• Apoio na organização e divulgação do Corso

● CENTRO DE PRODUÇÃO/MERCADOS/LAVANDERIAS: 

STATUS DESCRIÇÃO

Reformado
Centro de Capacitação Wall Ferraz, no Dirceu II; Mercado São José 

(Central), Mercado do Peixe no Poti Velho, Mercado do Gurupi e 
Mercado da Piçarra

Reforma em execução Mercado do Satélite; Lavanderia Santa Isabel, Lavanderia
Satélite e Lavanderia São Pedro

● ZONA RURAL: 

STATUS DESCRIÇÃO
Melhorias de hortas 12 hortas comunitárias

Patrulha Agrícola 855 famílias beneficiados
Melhoria e ampliação da 

rede de distribuição de água 20 comunidades rurais

Outras ações

• Realização periódica da Feira da Agricultura Familiar
• Realizado o Serviço de Inspeção e Fiscalização Agropecuária – SIFA
• Distribuição de ferramentas e insumos nas hortas comunitárias 

e campos agrícolas
Financiamento Rural R$ 249,7 milhões
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● QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 

STATUS BENEFICIADOS
Balcão do Trabalhador 1.504 alunos certificados pela Prefeitura encaminhados as empresas 

Qualificados 6.634 pessoas beneficiadas
Eventos e prestação de serviços 13.553 pessoas participantes

● ECONOMIA SOLIDARIA E CRIATIVA: 

STATUS DESCRIÇÃO
Apoio através de consultorias do “Projeto 

Avanços e Expansão de Novos Produtos de 
Empreendimentos da Economia Criativa e 

Solidária de Teresina – Theartes”

286 artesões
10 entidades

Projeto Sustentabilidade das Comunidades e 
Povos de Matriz Africana através de cursos de 

capacitação para a geração de trabalho e Renda 
(Convênio: PMT/SEMEST/Fundação BB)

Implantado os 20 ateliês e 200
pessoas capacitadas

Desenvolvimento de aplicativo

Cadastro de empreendedores de economia 
solidária de Teresina, já em uso pelos servidores 

responsáveis pelos centros de produção e 
lavanderias municipais

● ECONOMIA SOLIDARIA E CRIATIVA – MICROCRÉDITO: 

STATUS DESCRIÇÃO
Financiamento de Pequenos Empreendimentos 

da Economia Popular e Criativa 1.769 empreendedores beneficiados 

Microcrédito aos empreendedores R$ 4,11 milhões de reais em investimentos
com recursos do Banco Popular
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EIXO 5: GOVERNANÇA

● MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: 

STATUS DESCRIÇÃO

Programa Gestão Cidadã Os ganhos acumulados do projeto foram de
aproximadamente R$ 50 milhões 

REDESIM

O “Teresina Digital” é um software que está integrado à outra 
plataforma - o “Piauí Digital”, que reúne todos os órgãos que 
participam desse processo de abertura de empresas, sob a 

liderança da Junta Comercial. Esta integração ocorre via “web 
service” - uma solução utilizada na integração de sistemas e 
na comunicação entre aplicações diferentes, que traz maior 

celeridade aos processos e eficiência na comunicação.
Programa de Modernização da 

Arrecadação Tributária e Gestão
de Setores Básicos (PMAT)

Enfoque na: i) Atualização dos cadastros cartográficos e 
tributários com o geoprocessamento; e ii)

Atualização do cadastro imobiliário. 

Sistemas e Aplicativos

Aplicativo CAS Prodater
SIMAPP Versão 2

“O Meu Bebê” – em fase de implantação
Plataforma BIM – em fase de implantação

 

● VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR: 

STATUS BENEFICIADOS

Direito concedido

448 servidores Progressão (Servidores Grupo Funcional
Básico, Médio e Superior)

2.563 professores - Progressão (Professor / Pedagogo)
145 professores - Promoção (Professor / Pedagogo)

Nomeados 273 servidores - Nomeação por concurso público
Planos de Cargos e Salários Servidores da Prodater

● ECONOMIA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – RECURSOS OTIMIZADOS

STATUS ANO 2017 ANO 2018
Valor Estimado R$ 183,4 milhões R$ 290,5 milhões
Valor Licitado R$ 136,8 milhões R$ 245,4 milhões

Economia R$ 46,6 milhões R$    45,2 milhões

● PROGRAMA DE CONCESSÕES E PARCERIAS

• Elaboração do Plano Municipal de Parceria Público Privada – PPP;
• Em execução pela FIPE os serviços de consultoria para a elaboração de estudos para os pro-
jetos de: a) manutenção e conservação de estações de embarque e desembarque e terminais 
de integração de ônibus; b) implantação, manutenção e operação de usinas de energia foto-
voltaica; c) construção, fornecimento de equipamentos, manutenção e gestão de serviços não 
assistenciais em centro logístico de saúde;
• Contratação da FGV para Análise dos projetos, levantamentos, investigações e estudos de 
viabilidade nas áreas de Estacionamento Público, Compartilhamento de Bicicletas, Eficiência 
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Energética e Cemitérios;
• Contratação com a Caixa Econômica para a estruturação de projeto de concessão para pres-
tação de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos em Teresina;
• Elaboração das modelagens Técnica, Jurídica e Econômico-financeira do Projeto de Parcerias 
Público Privadas - PPP de Iluminação Pública;
• Elaboração das modelagens Técnica, de tráfego, Jurídica e Econômico-financeira do Projeto 
de concessão de Estacionamento Rotativo;
• Elaboração dos contratos de fornecimento de energia para Iluminação Pública, de Arrecada-
ção da contribuição para o custeio da iluminação pública do município – COSIP;
• Aprovação na Câmara Municipal da Lei autorizativa para delegação da PPP de Iluminação 
Pública.

● PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO: 

STATUS DESCRIÇÃO

Concluídos

• Plano de Transporte de Passageiros por Ônibus no Ambiente
Rural do Município de Teresina – PTOR

• Plano Municipal de Parceria Público Privada – PPP
• Plano de Desenvolvimento Econômico de Teresina via Fortalecimento da 

Competitividade Empresarial que irá subsidiar a elaboração do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento de Clusters para Teresina

• Estudo de Avaliação Econômica do Programa de Desenvolvimento Integrado de Teresina
• Plano Municipal de Prevenção de Violência e Programa de

Assistência Técnica e Capacitação Relacionada à Prevenção da Violência
• Plano de Ação Novo Centro de Teresina;

• Plano de Reorganização do Atendimento à Gestante 
• Plano de Ação para enfrentamento da situação da criança e do adolescente;

• Plano Municipal de Assistência Social;
• Plano Municipal de Educação Permanente

Em Execução
• Plano de Regularização Fundiária de Interesse Social de Teresina – PRFIS

• Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina – PDOT
• Plano Municipal de Prevenção do Suicídio de Teresina.

● PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO: 

STATUS QUANTIDADE

Aplicativo Colab 8 mil pessoas cadastradas com índice de 66% de 
resolutividade das demandas via aplicativo

Concurso Cultural
“Se Essa Rua Fosse Minha”

251 logradouros e praças que receberão a nova 
denominação com nomes de pessoas homenageadas

● PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR: 

STATUS QUANTIDADE
Atendimentos Médicos 299,66 mil

Atendimentos Odontológicos 41,88 mil
Procedimentos de internações 15,7 mil



37

● AGENDA 2030

STATUS DESCRIÇÃO
Planejamento Alinhamento de metas da Agenda 2030 com os ODS e PPA

Construção
Portal do Observatório da Agenda 2030: Apresenta a síntese de indicadores 

como Ferramenta interativa, classificáveis por tema
e por áreas (zonas e bairros).  

Lançamento Plataforma de Dados Abertos da Agenda 2030: 32 mapas
Primeiro balanço das metas pactuadas

Levantamento 70 indicadores para monitoramento da mobilidade urbana junto à STRANS

Ação realizada HACK THE/2030
30 dias pelo desenvolvimento sustentável

Projetos em 
Desenvolvimento

Hortas do Dirceu, Frente de Dados Abertos, Observatório da Mobilidade e 
do City Resilience Profiling Programme, GEF Dsenvolvimento Sustentável 
Integrado da Ride Grande Teresina, Living Lab Teresina 2030, Fellowship 
Mulheres pelo Clima, Desafio Global de mobilidade urbana e análise da 

mobilidade urbana do ponto de
vista do gênero, Ruas Completas.

● OBSERVATÓRIO DA CIDADE – SITE DA SEMPLAN

STATUS RESULTADOS ALCANÇADOS

Mapas

• Disponibilizado a base de dados cartográfica de 1.258 equipamentos públicos 
de Teresina (municipal, estadual e federal) através do TeresinaGeo

• Manutenção da base cartográfica das localidades, logradouros, uso e 
ocupação do solo e dos equipamentos públicos municipais

Monitoramento 
realizado

• Monitoramento de uma série de indicadores da cidade via Plano Plurianual – 
PPA e da Plataforma do Programa Cidades Sustentáveis

Em execução • Disponibilização online de toda a legislação urbana vigente da cidade de Teresina

● PREMIAÇÕES RECEBIDAS: 

• Prêmio MuniCiências, uma iniciativa da Confederação Nacional dos Municípios – CNM: Ini-
ciativa do processo de participação digital do PDOT e do PPA – 1ª etapa
• Cidade para as Pessoas, na categoria Mobilidade realizado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e o Governo da Cidade de Buenos Aires. Projeto de Requalificação das 
Hortas Comunitárias do Dirceu
• I Amostra de Experiências de Práticas bem Sucedidas em Segurança do Paciente do Estado 
do Piauí, 1ª lugar para o HUT por conta do seu bom desempenho na implantação e monitora-
mento das ações de gestão de segurança do paciente.

● RECONHECIMENTOS: 

• Teresina conquistou o 1º melhor IDEB entre as capitais do País nos anos iniciais e finais;
• Teresina mantém o posto de capital brasileira com o melhor desempenho de acompanha-
mento da educação regular, sendo a primeira capital nordestina com melhor índice de fre-
quência e a segunda do Brasil. A capital piauiense aparece com 98,51% de informação de 
frequência;
• No ranking das despesas com ações e serviços públicos de saúde entre as capitais, Teresina 
ocupa o 3º lugar com gasto de R$ 590,71 per capita ano, atrás de Campo Grande (R$ 686,56) 
e São Paulo (R$ 656,91);
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• Teresina é a segunda capital do Brasil que mais oferece acesso a espaços de lazer que favo-
recem a prática de atividades físicas, de acordo com a primeira edição do Ranking das Capitais 
Brasileiras Amigas da Atividade Física;
• O projeto Profissionalizar para Inserir foi indicado ao Prêmio Piauí de Inclusão Social por suas 
ações realizadas para atender pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. O projeto 
concorre pela categoria Governamental.
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RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2018
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● EIXO 1: INCLUSÃO SOCIAL 
(TERESINA DE DIREITOS)
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APRESENTAÇÃO

A estrutura organizacional da Prefeitura de Teresina conta com 29 órgãos, sendo 15 da ad-
ministração direta e 14 indireta, responsáveis pela gestão e prestação dos mais diversos serviços 
públicos.

A Prefeitura Municipal de Teresina está desenvolvendo esforços para ordenar a cidade segun-
do uma nova diretriz: “Uma cidade para as pessoas”. 

Na elaboração do PPA 2018-2021, a Prefeitura de Teresina vem evoluindo no processo de pla-
nejamento e de formulação de políticas públicas voltadas a atender as necessidades do crescimento 
e do desenvolvimento da cidade, e uma nova agenda urbana, que passa pela melhoria da mobilidade 
e da infraestrutura física para um processo de adensamento populacional, assim como a realidade 
das dificuldades financeiras que atravessa o país nos últimos anos.

O PPA de Teresina trabalha grandes eixos que as cidades devem seguir para melhorar a quali-
dade de vida dos seus habitantes:

• Inclusão Social (Teresina de Direitos)
• Qualidade de Vida (Teresina Criativa) 
• Sustentabilidade Ambiental (Teresina Sustentável)
• Produtividade Econômica (Teresina de Oportunidades)
• Governança (Teresina Eficiente)

Em razão das diretrizes acima, a Prefeitura de Teresina necessita implantar um novo modelo de 
gestão, coerente com o seu plano de governo, lançando as bases de um quadro institucional que dê 
suporte ao desenvolvimento urbano, econômico, social e ambiental de Teresina, o qual deve consi-
derar revisões de estrutura, processos, pessoas e recursos.

Assim, o Relatório de Atividades de 2018 apresenta uma avaliação quantitativa e qualitativa 
das principais atividades desenvolvidas pela Prefeitura de Teresina neste exercício fiscal. 

O primeiro capítulo trata de uma síntese da Gestão nestes dois anos de mandatos, com os 
principais resultados alçados dentro dos cinco eixos. No segundo capítulo é realizada uma descrição 
das principais atividades realizadas pelos órgãos da Prefeitura dentro das estruturas dos cinco eixos, 
tendo como parâmetros os planos de ações estabelecidos e monitorados pelo Prefeito através do 
SIMAPP. 

● EIXO 1: INCLUSÃO SOCIAL (TERESINA DE DIREITOS)

O Eixo 1 trata da Inclusão Social e visa:

• Garantir acesso e qualidade no atendimento à saúde, educação e à rede de proteção social;
• Garantir a qualidade no atendimento dos serviços básicos;
• Ampliar as políticas de inclusão (juventude, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e mo-
bilidade reduzida); e
• Promover o respeito às diferenças e a defesa dos direitos humanos.

OBJETIVO 1) GARANTIR ACESSO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO À SAÚDE, EDUCAÇÃO E 
À REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

● SAÚDE

A cidade de Teresina vem se firmando como centro de referência médico-hospitalar na região 
Meio Norte, desde a década de 80. Tal condição adveio da dimensão do equipamento governa-
mental, não governamental e particular implantado, que é considerado importante em quantidade e 
complexidade. Nos últimos anos, principalmente, o equipamento médico-hospitalar e laboratorial de 
Teresina evoluiu em dimensão, tecnologia e credibilidade a tal ponto que, no setor, já se referem à 
Teresina com o status de Polo Regional de Saúde. Com efeito, a capital piauiense atende a população 
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estadual, grande parte da demanda do vizinho Estado do Maranhão, parte da demanda do Pará, da 
região oeste do Ceará e, mais recentemente do Estado do Tocantins. Esse atendimento à demanda 
se faz através de uma grande rede de prestação de serviços de saúde oficial e particular, composta de 
modernos hospitais, laboratórios, clínicas, unidades mistas, centro e postos de saúde, atendendo à 
demanda de massa por serviços básicos e de rotina, como também, por serviços complexos, altamen-
te especializados, com diagnósticos imagéticos de última geração, cirurgias cardíacas, neurológicas e 
transplante de órgãos. 

A infraestrutura física de atendimento aos pacientes, segundo os dados do Ministério da Saúde - 
MS , referente a dezembro/2018, revelam que existiam em Teresina 1.113 estabelecimentos de saúde. 

A Infraestrutura Municipal na Área da Saúde:

• 01 Pronto Socorro; 
• 02 Unidades de Pronto Atendimento – UPA; 
• 10 Hospitais de Pequeno Porte;
• 06 Centros de Atendimento Psicossocial - CAPS;
• 90 Unidades Básicas de saúde – UBS;
• 01 Laboratório Central.

● ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

Neste ano a prefeitura lançou o site SUS Teresina. O site tem como objetivo facilitar o contato 
com o usuário do serviço, reunindo todas as informações sobre os serviços do SUS em um único lo-
cal. Desta forma, ele poderá saber como acessar esse serviço, como atender as suas urgências, como 
e onde deve procurar para ser bem atendido.

A Prefeitura de Teresina através da Fundação Municipal de Saúde - FMS vem realizando nos 
últimos anos um intenso trabalho de construir e reformar as Unidades Básicas de Saúde do municí-
pio, dotando uma padronização das suas infraestruturas físicas e de atendimento. Em 2017 foram 
entregues à população 08 UBS (Cidade Jardim, Satélite, Dirceu II, Raimunda Soares, Parque Brasil, 
Campestre Norte, Estaca Zero e Cristo Rei.) em 2018 mais 06 UBS foram inaugurada e já estão em 
pleno funcionamento, são elas: UBS Deus Quer, UBS Real Copagre, UBS Dr. Dirceu Mendes Arco-
verde (povoado Santa Teresa), UBS Dr. Augusto de Castro (Km 07), UBS José Candido de Moraes 
Júnior (Areias), UBS Raimundo Mendes Viana (povoado Atalaia). Outras 02 UBS foram construídas 
(Memorare e Parque Piauí) e estão sendo equipadas para a sua inauguração e funcionamento ainda 
em 2019.

A construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA que atenderá a região do bairro Saté-
lite, foi concluída estando em fase de instalações dos seus mobiliário e equipamentos para sua inau-
guração e operacionalização no início de 2019. O espaço tem estrutura para 06 consultórios médi-
cos, 06 leitos de estabilização, 18 leitos de observação, 04 salas de exames de eletrocardiograma, 
ultrassonografia, radiografia e coleta de material para laboratório. Além disso, a UPA terá salas para 

UBS Raimundo Mendes Viana (povoado Atalaia) UBS Dr. Dirceu Mendes Arcoverde (povoado Santa Teresa)
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inalação, higienização, medicação, curativo e sutura e sala para engessamento. Os investimentos na 
obra totalizam R$ 4,6 milhões de reais.

Foi implantado o Sistema Informatizado (HORUS) em 19 UBS, totalizando 48 UBS (53,3%) 
com o sistema implantado para gerenciamento de produtos sujeitos a controle especial (exceto an-
timicrobianos).

A rede municipal hospitalar atendeu em 2018 mais de 1,3 milhões de pessoas, destes 87,2% 
de urgência, 9,3% ambulatorial e 3,5% de internações. 

PORTE HOSPITAL
TIPO DE ATENDIMENTO

TOTAL
URGÊNCIA AMBULATÓRIO INTERNAÇÃO

Pequeno

Mariano Castelo 
Branco 110.022 3.110 912 114.044

Monte Castelo 118.415 3.049 1.159 122.623
Oséas Sampaio 75.181 - 559 75.740

Parque Piauí 134.907 18.107 1.942 154.956
Primavera 66.787 21.258 1.124 89.169
Subtotal 505.312 45.524 5.696 556.532

Médio

Satélite 147.180 22.273 6.118 175.571
Dirceu II 286.418 19.720 2.556 308.694

Wall Ferraz 15.923 8.532 2.560 27.015
Promorar 14.075 12.789 4.238 31.102

Buenos Aires 143.030 14.260 6.127 163.417
Subtotal 606.626 77.574 21.599 705.799

Grande HUT 46.535 - 19.916 66.451
SUBTOTAL 46.535 - 19.916 66.451

TOTAL GERAL 1.158.473 123.098 47.211 1.328.782
Fonte: PMT/FMS. Dados até nov/2018.

O QUADRO A SEGUIR MOSTRA MONITORAMENTO DE ÓBITOS EM
HOSPITAIS MUNICIPAIS:

PORTE HOSPITAL TAXA DE MORTALIDADE ( %)

Pequeno

Mariano Castelo Branco 2,70
Monte Castelo 5,02
Oséas Sampaio Reforma

Parque Piauí 3,67 (Clínica médica)
Primavera 1,72

Médio

Satélite 5,84 (Clínica médica)
Dirceu II 5,30

Wall Ferraz UCINCo – 1,42
UTIN – 12,14

Promorar 2,16 (Clínica Cirúrgica) e UCINCo 0,53
Buenos Aires 7,89 (clínica médica) e UCINCo

Grande HUT 4
Fonte: PMT/FMS. Dados até nov/2018.
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● ATENÇÃO OBSTETRÍCIA E NEONATAL

A Prefeitura intensifica suas ações para um parto mais humanizado através das ações da Rede 
Cegonha, em 2018 ampliou as rotinas de acolhimento com classificação de risco nas suas 05 mater-
nidades municipais e implementou o Projeto Qualineo na Maternidade Wall Ferraz.

MATERNIDADE
GESTANTES ATENDIDAS/ ACOLHIMENTO

NA PORTA DE ENTRADA DA
MATERNIDADE

COM RISCO CLASSIFICADO NAS
MATERNIDADES – ACCR

Wall Ferraz 10.807 2.608
Promorar 10.203 2.048
Satélite 5.674 2.999

Buenos Aires 10.858 4.025
TOTAL 37.542 11.680

Fonte: PMT/FMS. Dados até nov/2018.

PERCENTUAL DE GESTANTES COM ACOMPANHANTE NO MOMENTO DO
PARTO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.

MATERNIDADE
PERCENTUAL DE GESTANTES COM ACOMPANHANTE

PARTO NORMAL PARTO CESÁREO
Buenos Aires 96,99 60,00
Wall Ferraz 99,04 1,86
Promorar 85,73 1,78
Satélite 91,92 19,40
TOTAL 93,42 20,76

Fonte: PMT/FMS. Dados até nov/2018.

Em 2018, até mês de novembro houve 12.566 nascimentos vivos e os dados preliminares 
referentes à taxa de mortalidade infantil mantém-se em 14,1 para cada grupo de mil nascidos. 

A Prefeitura por meio da FMS realiza a investigação de óbitos de mulheres em idade fértil, 
maternos e infantis. Em 2018 registrou-se 411, conforme o detalhamento abaixo.

TIPOS DE ÓBITOS QUANTIDADE
Óbitos de Mulheres em Idade Fértil 228

Investigados 186
Outros 42

Óbitos Maternos 05
Investigados 05

Óbitos Infantis 178
Investigados 147

Outros 31
Fonte: PMT/FMS. Dados até nov/2018.
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● SAMU

O SAMU realizou 28,5 mil deslocamentos com as saídas das 10 ambulâncias, na sua grande 
maioria 97% na zona urbana de Teresina. Os atendimentos com remoção foram 22,9 mil vítimas, com 
destaque para as chamadas de socorro médico das 9.311 urgências clínica de adultos que representa 
32,68%, em seguida 5.526 chamadas que representa 19,40%% às vítimas de traumas por acidentes 
de trânsito, principalmente de motociclistas que são encaminhados em sua grande maioria ao HUT, 
impactando nas realizações de diversos exames e procedimentos cirúrgicos, deixando sequelas nestas 
vítimas, em alguns casos vítimas fatais. Chama a atenção, também, os 821 atendimentos referentes aos 
traumas por agressão física de pessoas vítimas de violência. Outros números negativos são 153 trotes. 

Realização de ações educativas de orientação à população sobre as rotinas do SAMU:

• Reunião para planejamento das atividades do Núcleo de Educação em Urgência (NEU) do 
SAMU Teresina – Público: Diretoria do SAMU 10 servidores do setor administrativo e diretores;
• Visita técnica de alunos do Curso de Técnico de Enfermagem da SEDUC/PRONATEC ao 
SAMU Teresina – Público: 20 alunos e 01 professor;
• I Simpósio Piauiense Multiprofissional em Urgência e Emergência – Público: 85 profissionais 
de saúde da comunidade inscritos no evento;
• Apresentação do Projeto SAMUZINHO na Creche Comunitária Tia Zoraide – Público: 60 
participantes (crianças e servidores);
• Visita técnica de alunos do Centro Profissional São Camilo ao SAMU Teresina – Público: 20 
alunos 01 Professor; 
• Visita técnica de alunos da FACID DEVRY ao SAMU Teresina Enfermagem – Público: 30 
alunos e 01 professor;
• Técnicas de pilotagem avançada para profissionais condutores da motolância/ motocicleta 
do SAMU Teresina (SAMU em parceria com a HONDA, Corpo de Bombeiros, STRANS e Tere-
sina Shopping) – Público: 30 condutores de motocicleta;
• Curso de Libras na saúde para profissionais do Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela 
– Público: 30 profissionais do Hospital Doenças Tropicais Natan Portela;
• Visita técnica de alunos do SENAC ao SAMU Teresina – Público: 30 alunos 01 professor
• I Encontro Norte Nordeste Multiprofissional de Urgência e Emergência produzido pelo Salve 
Vidas em parceria com o SAMU Teresina e COREN PI – Público: 85 profissionais de saúde da 
comunidade inscritos no evento;
• Curso ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia) para todos os profissionais médicos 
e enfermeiros do SAMU Teresina – Público: 35participantes;
• Palestra motivacional de abertura do Curso de Padronização e Excelência no atendimento 
para os Telefonistas Auxiliares de Regulação Médica (TARMS) e Rádio Operadores do SAMU 
Teresina – Público: 35 servidores;
• Curso de Padronização e Excelência no Atendimento para os Telefonistas Auxiliares de Regu-
lação Médica (TARMS) e Rádio Operadores do SAMU Teresina – Público: 40 servidores;
• Semana de Enfermagem do SAMU Teresina, aberto para participação de todas as categorias 
sobre atendimento pré – hospitalar – Público: 35 servidores;
• I Congresso internacional de trauma produzido pelo Hospital São Marcos em parceria com 
o Unfallkrankenhaus Berlin e SAMU Teresina e destinado aos profissionais e acadêmicos da 
área da saúde, diretores de hospitais, secretários de estado e municípios, além de profissionais 
médicos e enfermeiros do SAMU Teresina – Público: 41 servidores;
• Curso de Reanimação Cardiopulmonar para Enfermeiros da Fundação Municipal de Saúde – 
Público: 30 enfermeiros.

● CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LINEU ARAÚJO – CISLA

O Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo – CISLA desenvolve um papel importante dentro 
da política de saúde do município. Em 2018 foram realizados 252,7 mil atendimentos, destes 61,8% 
são consultas, 31,5% são exames e demais 6,7% com outros procedimentos.
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TIPOS DE CONSULTAS QUANTIDADE
Alergologia 2.019
Angiologia 762
Cardiologia 8.726

Cirurgia geral 1.836
Cirurgia de mão 202
Cirurgia plástica 792
Cirurgia pediatra 993
Clínica médica 1.514
Dermatologia 8.588

Endocrinologia 10.663
Gastroenterologia 6.157

Geriatra 1.871
Ginecologia 10.372
Hematologia 1.397
Mastologia 9.082
Nefrologia 4.643
Neurologia 9.028

Neuropediatria 3.918
Oftalmologia 10.556

Ortopedia 19.457
Otorrino 9.142

Pneumologia 4.669
Proctologia 9.053
Psiquiatria 2.510

Reumatologia 2.608
Urologia 11.539
TOTAL 156.136

Fonte: PMT/FMS. Dados até Nov/2018.

TIPOS DE EXAMES QUANTIDADE
Eletrocardiograma 4.162

Citologia 1.958
Colposcopia 1.750

Biopsia colo uterino 357
Outras biopsias 220

RX simples (técnicos) 23.593
Laudos RX (médicos) 23.593

RX odontológico 755
Ultrassonografia 12.572

Mamografia 9.129
Ecocardiograma 1.446

TOTAL 79.535
Fonte: PMT/FMS. Dados até Nov/2018.
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OUTROS SERVIÇOS QUANTIDADE
Curativos 1.832
Injeção 133

Retirada de ponto 332
Pequenas cirurgias 693

Outras vacinas 13.259
Procedimentos ortopédicos 498

DIU 195
Neurotomia 68

TOTAL 17.010
Fonte: PMT/FMS. Dados até Nov/2018.
Nota: O E-SUS módulo ambulatorial foi implantado no CISLA a partir do mês de junho de forma gradativa. 

● SAÚDE MENTAL

A Rede de Atenção Psicossocial conta com 7 CAPS, voltados ao acolhimento de usuários com 
transtornos mentais severos e persistentes, oferecendo atendimento médico e psicossocial, além de 
desenvolver atividades em grupo, visitas domiciliares e outras ações que estimulam a integração so-
cial e familiar. Os Centros são divididos em CAPS infanto-juvenil, CAPS II, CAPS III (com acolhimento 
noturno) e CAPS Álcool e Drogas. 

Com relação às ações para o fortalecimento das políticas para a Saúde Mental em 2018:

• Fortalecimento e articulação dos serviços que ofertam cuidados a pessoas com necessidades 
relacionadas ao uso de drogas;
• Realização do Fórum do CAPS AD “Fortalecendo o Cuidado em Liberdade”z em comemo-
ração aos 15 anos do CAPS AD, onde foi discutido a Política de Álcool e Drogas, contando a 
participação de usuários e profissionais;
• Atendimento no CAPS infantil em saúde mental para o público infanto-juvenil;
• Realização do I Fórum entre Rias em novembro, com o objetivo de trocar experiências entre 
as RIAS, discutir e avaliar o processo de trabalho desenvolvido pela RIA e potencializar o tra-
balho intersetorial, contou com a participação de profissionais, usuários e instituições;
• A Gerência de Saúde Mental realizou uma capacitação sobre manejo dos usuários com com-
portamento suicida onde foram capacitados os profissionais dos CAPS e apresentado o fluxo-
grama de atendimento;
• O Núcleo de Estudos e Prevenção ao Suicídio de Teresina – NEPS, realizou a I Oficina de 
Integração da Rede de Prevenção ao Suicídio, nos dias 07, 08 e 29 de junho com o objetivo de 
integrar as instituições que desenvolvem as ações voltadas para prevenção ao suicídio como 
também a organização do fluxo assistencial no município de Teresina

Em 2018, foram concluídas as obras de construção de uma nova unidade na zona norte da 
CAPS III, com atendimento noturno. 

● OFERTA DE ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA

Outro importante serviço prestado a população é a oferta de atendimento de fisioterapia, 
com 3.304 pessoas beneficiadas até agosto/2018, a seguir destacamos os principais tratamentos 
realizados:

• Fisioterapia nas alterações motoras: 3.064 atendimentos;
• Fisioterapia em pacientes com distúrbios neuro-cinético-funcionais sem complicações: 120 
atendimentos
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• Fisioterapia em pacientes no pré e pós-operatório nas disfunções músculo – esqueléticas: 
120 atendimentos

● CONSULTÓRIO ITINERANTE E DE RUA

O consultório itinerante oferece atendimentos de oftalmologia e odontologia para alunos do 
ensino fundamental de Teresina na faixa etária de 7 a 14 anos. Essa ação é uma parceria entre a Fun-
dação Municipal de Saúde (FMS), a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), o Universitário (HU) 
e a Universidade Federal do Piauí (UFPI). Na consulta oftalmológica é feita uma avaliação da acuidade 
visual dos alunos e se for verificada alguma alteração é prescrito e fornecido óculos gratuitamente. 
O atendimento odontológico engloba a avaliação, orientação, exames, restaurações, profilaxia, tra-
tamento periodontal, tratamento endodôntico, exodontias de decíduos e permanentes, diagnóstico 
precoce de patologias em tecido duro ou mole e reabilitação protética entre outros. Foram benefi-
ciados 915 alunos da rede municipal de ensino fundamental de 07 a 14 anos.

O município de Teresina possui uma equipe de Consultório na Rua, formada por médico, en-
fermeira, psicóloga, assistente social, dois técnicos de enfermagem e três agentes sociais, com o ob-
jetivo de ampliar o acesso dos moradores de rua aos serviços de saúde, ofertando, de maneira mais 
oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo populacional. Neste ano foram atendidos 541 
moradores de rua, ofertando as condições adequadas (I PAVS).

● AÇÕES DE INTERSETORIALIDADE PARA INTEGRAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

As ações de intersetorialidade para integração com outras políticas públicas, dentre elas: i) par-
ceria com a UESPI/Residência Multiprofissional que colabora com o Polo da UBS Monte Castelo; ii) 
Mantida a parceria com a SEMEL para as comemorações alusivas ao dia Mundial da Atividade Física); 
iii) com a SEMCASPI especificamente com Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) para 
realização de atividades nos Polos; iv) com a UFPI para construção de horta com plantas medicinais. 

● NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB)

Existem 3 equipes de NASF-AB, formadas por nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes so-
ciais, educadores físicos e psicólogos, que atuam junto as equipes de estratégia saúde da família, 
visando contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermé-
dio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre 
problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. Em 2018 foram 
atendidas 3.107 pessoas.

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS

NÚCLEO EM DOMICÍLIO TOTAL
NASF Leste 616 218 834
NASF Sul 1.578 140 1.718

NASF Norte 305 250 555
TOTAL 2.499 608 3.107

Fonte: PMT/FMS
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● PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

O PSE visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando 
melhoria da qualidade de vida dos educandos. Tem como objetivo contribuir para a formação integral 
dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos à 
saúde e de atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 
pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

Ações coletivas de promoção e prevenção em escolas cadastrada no Programa Saúde Escolar 
– PSE beneficiaram diretamente 11.939 alunos 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Reunião de Equipe 3.247

Reunião com Outras Equipes de Saúde 526
Reunião Intersetorial/ Conselho Local de Saúde/ Controle Social 314

Educação em Saúde 4.553
Atendimento em Grupo 1.821

Avaliação/ Procedimento Coletivo 1.245
Mobilização Social 233

TOTAL 11.939
Fonte: PMT/FMS. Dados até ago/2018.

● SAÚDE BUCAL

Existem 245 equipes de saúde bucal e as equipes de saúde da família são formadas por ci-
rurgião-dentista e auxiliar ou técnico de saúde bucal. A cobertura populacional de saúde bucal na 
atenção básica de Teresina foi de 98,73% no ano de 2018.

A Prefeitura desenvolve diversas ações de saúde bucal no âmbito de procedimentos preventi-
vos, e os principais resultados alcançados em 2018 foram:

• Cobertura da 1ª consulta odontológica programada: 19,5 mil atendimentos;
• Tratamentos concluídos no atendimento odontológico: 40,2 mil atendimentos;
• Entregas de próteses dentárias: 2,1 mil atendimentos;
• Atendimentos odontológicos às pessoas com deficiência: 646 atendimentos;

Para realizar as ações das políticas da Saúde Bucal nos Centros de Especialidades Odontológi-
cas – CEO, houve a qualificação de profissionais dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO 
com ênfase no acolhimento ao paciente. Em 2018 foram realizados 4,2 mil atendimentos em radio-
logia odontológica e outros 5.650 atendimentos de serviço odontológico hospitalar – atendimento 
de urgência em atenção especializada.

● AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE

No que tange a promoção da Saúde do Homem foram realizadas atividades alusivas à saúde 
do homem em especial a ação “Novembro Azul” e a implantação do pré-natal masculino em todas as 
UBS, sendo as equipes orientadas para estimular a gestante a trazer o parceiro para participar desse 
momento, excelente oportunidade para cuidar da saúde do homem.

Das políticas de Saúde voltadas especialmente para as mulheres, destacamos:
 
• Pactuação com as equipes de atenção básica a realização do exame de papanicolau, sendo 
realizados 17.679 exames, e mantida a orientação para o rastreamento do câncer de colo de 
útero, na população de 25 a 64 anos, sendo realizada 2.333 exames nesta faixa;
• Pactuação com as equipes de atenção básica a realização do rastreamento com mamografia 
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e busca ativa da população alvo de 50 a 69 anos, sendo realizada 2.333 exames nesta faixa de 
um total de 3.766;
• Mamografia para rastreamento do câncer de mama (Projeto Mama Cajuína - Parceria Funda-
ção Maria Carvalho Santos): 7.238 exames;
• Fornecimento de 823 testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite C para gestantes.

NÚMERO DE TESTES RÁPIDOS REALIZADOS DE SÍFILIS, HIV E HEPATITE EM GESTANTES
PROCEDIMENTOS – TESTE RÁPIDO QUANTIDADE

Para HIV 344
Para Hepatite C 155

Para Sífilis 324
TOTAL 823

Fonte: PMT/FMS. Dados até ago/2018.

Acompanhamento de 136.266 crianças (0 a 9 anos de idade) de acordo com o protocolo do 
Ministério da Saúde (calendário de consultas). Crianças atendidas desde o nascimento: agendamen-
to da consulta do recém-nascido, no momento da alta da mãe na maternidade, orientação sobre o 
comparecimento na UBS de referência da família.

PROBLEMAS E CONDIÇÕES AVALIADAS NA SAÚDE DA CRIANÇA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
PROBLEMAS / CONDIÇÕES AVALIADAS QUANTIDADE

Asma 49
Desnutrição 60

Diabetes 33
DPOC 3

Hipertensão arterial 77
Obesidade 42
Pré-natal 27

Puericultura 28.082
Puerpério (até 42 dias) 96

Reabilitação 169
Saúde mental 164

Saúde sexual e reprodutiva 119
Tabagismo 1

Usuário de álcool 3
Usuário de outras drogas 2

TOTAL 28.927
Fonte: PMT/FMS. Dados até ago/2018.

Com relação às ações de saúde para os adolescentes, destacam-se:

• Fortalecimento de ações intersetoriais de atenção integral à saúde do adolescente (Selo 
Unicef, Rede Cegonha, busca ativa escolar).
• Realizado diagnóstico situacional sobre a saúde da população de 0 a 18 anos do município 
de Teresina;
• Elaborado o Plano Municipal de Ação para enfrentamento da situação da criança e do ado-
lescente (sendo organizado para publicação).
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● CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PROFA. CEIÇA CARVALHO – CMAM

O Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar Profa. Ceiça Carvalho – CMAM, mantido 
pela parceria institucional da FMS/SEMEC, conta ainda com o aporte financeiro de entidades pri-
vadas (Novafapi, Facid, Fatepi, Faespi, Santo Agostinho, UESPI, Clínica Integrar, Apada, Hospital da 
Polícia Militar e da Fundação Valter Alencar) para o desenvolvimento de diversas atividades 

ATIVIDADE REALIZADA OBJETIVO RESULTADO ALCANÇADO
Atendimento médico de crian-
ças e adolescentes estudantes 
da Rede Pública Municipal de 
Ensino com transtornos e ou 

dificuldades de aprendizagem.

Oferecer atendimento médico 
(Neuropediatra e Psiquiatra) Atendimento a 1.223 alunos.

ATIVIDADE REALIZADA OBJETIVO RESULTADO ALCANÇADO
Atendimento terapêutico 

para crianças e adolescentes 
estudantes da Rede Públi-

ca Municipal de Ensino com 
transtornos e ou dificuldades 

de aprendizagem.

Oferecer atendimento terapêu-
tico (Psicopedagógico, Fonoau-
diológico, Terapia Ocupacional, 
Psicólogo e Assistente Social)

Atendimento a 154 alunos, 
através de 7.632 sessões tera-

pêuticas.

Oferecer atendimento terapêu-
tico para crianças e adolescen-
tes estudantes da Rede Pública 

Municipal de Ensino com 
transtornos e ou dificuldades 
de aprendizagem, por meio de 

parcerias.

Oferecer atendimento terapêu-
tico (Psicopedagógico, Fonoau-
diológico, Terapia Ocupacional, 
Psicólogo e Assistente Social)

Atendimento a 312

Atendimento com tratamento 
ortodôntico e óculos

Oferecer atendimento para as 
crianças e adolescentes com 
dificuldades ortodônticas e 

visuais.

47 alunos

Marcação de consultas para 
outras especialidades, bem 
como exames para atender 

as especificidades de crianças 
e adolescentes atendidos no 
CMAM, conforme solicitação 

médica.

Marcar outras consultas e exa-
mes como (ECG, EEG, Audio-

metria, entre outros)

1.350 consultas e exames 
marcados

Fonte: PMT/FMS. Dados até out/2018.

● ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Com relação às ações e atividade da FMS para o incentivo à alimentação saudável neste ano, 
destacam-se: 

• Realização de ações educativas sobre alimentação saudável para usuários do SUS, sendo 
beneficiadas 1.498 pessoas;
• Promoção de ações de educação em alimentação saudável para gestantes durante o pré-natal;
• Implantação da linha de cuidado da obesidade na atenção básica;
• Realização de atividades educativas sobre alimentação saudável no restaurante popular e 
escolas em parceria com a SEMCASPI e SEMEC;
• Desenvolvimento de ações em parceria com a SEMEL, integrando atividade física e alimen-
tação saudável;



54

• Realização sistemática de atividades de incentivo ao aleitamento materno exclusivo até o 6º 
mês de vida e à alimentação complementar saudável até os 02 anos;
• Pactuação com as equipes de atenção básica a realização das ações educativas em saúde 
sobre alimentação saudável para usuários do SUS;
• Acompanhamento do estado nutricional dos usuários do programa bolsa família (gestantes, 
crianças e acompanhamento do calendário de vacina). A cobertura das condicionalidades do 
bolsa família foi de 38,8%;
• Implementação de campanhas educativas em alimentação saudável das gestantes junto a 
ESF – Semana Mundial da Amamentação: 248 atendimentos.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DA VITAMINA A
DESCRIÇÃO DOSES DISTRIBUÍDAS COBERTURA

Vitamina A de 100.000 UI 6.023 45%

Vitamina A de 200.000 UI
15.188 (1ª dose)

62,8%
12.706 (2ª dose)

Fonte: PMT/FMS. Dados até out/2018.

● VIGILÂNCIA EM SAÚDE

As ações da vigilância sanitária municipal em 2018 concentraram esforços no trabalho de ins-
peção de estabelecimentos programados sujeitos à vigilância sanitária, sendo inspecionadas 8.190 
unidades e somente 25,76% foram liberados. Realizado também atividades educativas para a po-
pulação através de palestras educativas para estudantes universitários, com a participação de 269 
alunos.  Para o setor regulado foram realizadas 02 atividades com 74 participantes. Houve também 
o desenvolvimento de ações de vigilância sanitária em hortas, bordéis e salões de beleza.

No tocante ao atendimento das denúncias na área da vigilância sanitária, foram recebidas 227 
e destas 62,5% foram atendidas. Neste ano foram instaurados 170 processos administrados, com a 
conclusão de mais de 51%. 

Outras ações preventivas de saúde realizadas pelo município se dão através de análises físi-
co-químicas e bacteriológicas de água pelo laboratório de Águas de Teresina, com 208 coletas e os 
resultados estão dentro das diretrizes nacional do plano de amostragem.

Quanto à fiscalização e inspeção de ambientes de trabalho nos estabelecimentos comerciais 
do setor regulado e de saúde, foram visitados 113 unidades este ano.

● VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

As ações da FMS para as doenças de notificação compulsória:

• Notificação e investigação dos casos de Paralisia Flácida Aguda – PFA em menores de 15 
anos;
• Realização de coleta de exames laboratoriais em casos de meningite e encefalite;
• Monitoramento da ocorrência de casos de encefalite, Síndrome de Guillan-Barré e Mielite 
Transversa Aguda relacionadas à infecção pelos Arbovírus;
• Monitoramento da ocorrência de casos de Encefalopatia Espongiforme Transmissível (Creut-
zfedlt-Jakob);
• Monitoramento de ocorrência de casos de Botulismo;
• Realização de investigação de notificações das doenças imunopreveníveis (coqueluche, febre 
amarela, tétano e varicela).
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NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS, INVESTIGADOS E DESCARTADOS POR
TIPO DE AGRAVO EPIDEMIOLÓGICO

DESCRIÇÃO CONFIRMADOS
Casos de Paralisia Flácida Aguda (PFA) 
em menores de 15 anos

14 casos de PFA notificados e investigados, dos quais 06 
permanecem em investigação e 08 foram descartados.

Casos de Meningite notificados 103 notificados e confirmados, 19 descartados e 03 em 
investigação.

Casos de Encefalite notificados 31 notificados e confirmados, 08 descartados e 23 em 
investigação.

Casos de encefalite, mielite transversa 
e síndrome de Guillan-Barré

31 casos de encefalite notificados, 05 casos de mieli-
te transversa aguda (100%) e 26 casos de síndrome de 
Guillain-Barré (100%).

Casos rotavírus em crianças menores 
de 5 anos, nas unidades sentinelas

06 dos casos suspeitos de rotavírus notificados foram 
investigados (laboratorialmente). Todos os casos foram 
descartados (negativos) por critério laboratorial, realizan-
do-se o tratamento sintomático das crianças.

Casos de surto de doenças diarreicas 
agudas 

Ocorreu 01 surto notificado por doenças diarreicas agu-
das. A pesquisa laboratorial identificou como agente cau-
sador a bactéria Citrobacter freundii, bactéria relacionada 
à má manipulação de alimentos durante seu preparo.

Acidentes por animais peçonhentos, 
imediatamente após notificação

534 casos notificados de acidentes por animais peço-
nhentos foram investigados no primeiro quadrimestre.

Fonte: PMT/FMS. Dados até Nov/2018.

A seguir os principados deste ano referente a prevenção e controle da Tuberculose, Hansení-
ase e de Doenças Transmitidas Por Vetores.

PREVENÇÃO E CONTROLE DA TUBERCULOSE
DESCRIÇÃO RESULTADOS

Número de casos novos de tuberculose 170
Óbitos por tuberculose 9

Percentual de contatos examinados 23,58%
Percentual de coinfecção Tuberculose e HIV 13,5%

Fonte: PMT/FMS. Dados até Nov/2018.

PREVENÇÃO E CONTROLE DA HANSENÍASE
DESCRIÇÃO RESULTADOS

Número de casos novos de hanseníase 426
Percentual de contatos examinados 72,6%

Número de mutirões realizados para busca ativa de casos novos de hanseníase 01
Fonte: PMT/FMS. Dados até Nov/2018.
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PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES
DESCRIÇÃO RESULTADOS

Levantamento de Índice Rápido do Aedes
aegypti – LIRAa realizados

4 LIRAa’s realizados:
- 1º LIRAa com 1,9% - classificação de

“alerta” para o surto de dengue;
- 2º LIRAa com 0,79% - classificação

de “baixo risco”;
- 3º LIRAa com 0,2% - classificação

de “baixo risco”; 
- 4º LIRAa com 0,1% - classificação

de “baixo risco”. 

Mutirões de limpeza Foram retirados 1.629,85 toneladas de
lixo dos bairros selecionados nas edições. 

Vigilância e controle vetorial e de reservatórios, 
para interrupção da cadeia de transmissão das 

leishmanioses

Foram realizados 23.943 exames para diag-
nóstico de Leishmaniose Visceral canina(LVC), 

exames de triagem e confirmatórios.
Destes 2.566 foram confirmados para LVC. 

Foram borrifados 6.531 imóveis nesse período. 

Campanha de vacinação antirrábica animal 

- O resultado da campanha foi 96,57% de 
cobertura, correspondendo a 136.274 (cento e 
trinta e seis mil e duzentos e setenta e quatro) 

animais (cães e gatos) vacinados
(zonas rural e urbana).

- Realiza-se na sede da GEZOON, no posto 
permanente de vacinação antirrábica,

e bloqueio na zona Rural totalizando 1.878 
animais (cães e gatos). 

Fonte: PMT/FMS. Dados até out/2018.

Em 2018 houve 45 casos de notificações de Leishmaniose Visceral com 71,1% de cura, en-
quanto 11 casos notificados de Leishmaniose Tegumentar Americana com 90,9% de cura. No ano fo-
ram realizados 2.376 atendimentos antirrábicos em Teresina após acidentes com animais agressores.

Nos casos de Sarampo e Rubéola foram realizados a investigação e o bloqueio vacinal seletivo 
frente aos casos suspeito. Foram realizados 62.653 atendimentos em unidades hospitalares e nas UBS.

Quanto a Síndrome Gripal, foram realizados 20.154 atendimentos com 426 amostras coleta-
das no Hospital do Buenos Aires e na UPA do Promorar. O quadro abaixo mostra o monitoramento 
também de SRAG UTI e Síndrome Respiratória Aguda Grave Universal.

MONITORAMENTO DE SÍNDROME GRIPAL
Hospital de Buenos Aires 10.332 atendimentos 210 amostras coletadas

UPA do Promorar 9.538 atendimentos 216 amostras coletadas
TOTAL 20.154 atendimentos 426 amostras coletadas

MONITORAMENTO DE SRAG UTI

HUT E IDTNP
489 casos de Pneumonias pelo CID J09 a J18;

Foram detectados 06 casos de Influenza AH1N1 e 1 caso VRS 
internados nas UTI´s destes dois hospitais.

MONITORAMENTO DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE UNIVERSAL

Todos os hospitais de Teresina Foram notificados 551 casos de SRAG, destes 467 residentes 
em Teresina.

Fonte: PMT/FMS. Dados até Nov/2018.
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No tocante ao acompanhamento e monitoramento aos Agravos de Notificação Compulsória, 
merece destaque: 

• Divulgação de agravos de notificação compulsórios notificados e investigados pelos núcleos 
no âmbito hospitalar, e acompanhadas pelo NUVIVA (Violência interpessoal/autoprovocada, 
Intoxicação Exógena, Acidente de Trabalho Grave e Acidente de Trabalho com exposição a 
material biológico);
• Divulgação de informações para a Rede com o objetivo de subsidiar o planejamento e desen-
volvimento de ações voltadas ao enfrentamento das violências
• Divulgação e execução do Projeto Vida no Trânsito (PVT). 
• Construção do Plano Municipal de Prevenção do Suicídio de Teresina: discussão e ampliação 
da implantação do projeto para prevenção e controle do suicídio, ação conjunta com o Núcleo 
de Estudos de Prevenção do Suicídio (NEPS)

● DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT)

Por parte do município existem ações de monitoramento das Doenças Crônicas Não Transmis-
síveis (DCNT), através da coleta de dados do VIGITEL sobre fatores de risco e proteção das Doen-
ças e Agravos Não Transmissíveis, indicadores de mortalidade e morbidade das doenças: Diabetes, 
Hipertensão, Doenças crônicas do aparelho respiratório e aparelho circulatório para elaboração de 
novo boletim informativo. Assim como o monitoramento e divulgação da mortalidade por doença do 
aparelho circulatório e do aparelho respiratório.

MORTALIDADE PREMATURA PELAS PRINCIPAIS DCNT
DESCRIÇÃO TAXA

Taxa de Mortalidade Prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais DCNT 
(Doenças do aparelho circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias Crônicas).

92,54

Fonte: PMT/FMS. Dados até Ago/2018.

● EDUCAÇÃO

a) Qualidade do Ensino

O acesso e a permanência da população de Teresina ao processo de escolarização tem sido 
uma das principais metas da Secretaria Municipal de Educação. A Rede Pública Municipal de Ensino 
de Teresina tem matriculados, no ano de 2018, 87.123 alunos, que abrange a educação infantil des-
de o berçário, passando pelo ensino fundamental (1º ao 9º ano), até a Educação de Jovens e Adultos, 
conforme tabela abaixo.

TOTAL DE MATRÍCULAS DISTRIBUÍDAS POR ETAPAS / NÍVEIS / MODALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO NÍVEL QUANTIDADE

Educação Infantil
Creche 9.124

Pré – Escola 15.393

Ensino Fundamental
Anos Iniciais 37.515
Anos Finais 22.346

Educação de Jovens e Adultos
Anos Iniciais 249
Anos Finais 2.496

TOTAL 87.123
Fonte: PMT/SEMEC.
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 Teresina universalizou o atendimento na pré-escola, crianças de 04 e 05 anos, e ampliou o 
atendimento das crianças de 0 a 03 anos em creches. O desafio é aperfeiçoar os processos e elevar 
ainda mais a qualidade da educação de Teresina, preparando os estudantes para a vida e para a con-
corrência globalizada por trabalho.

 A Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina mantém em pleno funcionamento 306 uni-
dades de ensino, especificadas na Tabela 2. 

TOTAL DE ESTABELECIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO E LOCALIZAÇÃO.
TIPO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO URBANA RURAL TOTAL

Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF’s) 105 44 149
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) 143 14 157

TOTAL 248 58 306
Fonte: PMT/SEMEC.

 Ressalta-se que das 149 escolas de Ensino Fundamental, 88 atendem somente anos iniciais, 
43 escolas de anos iniciais e finais e 18 somente anos finais. Destas, 27 escolas oferecem a modali-
dade EJA.

 Considerando a implementação da Educação em Tempo Integral nos últimos anos na Rede 
Municipal e a Meta 06 do Plano Municipal de Educação (PME), que trata sobre a oferta em Tempo 
Integral das escolas públicas municipais, a Secretaria ofertou jornada escolar de tempo integral em 
29 unidades de ensino, ampliando para 7h diárias, sendo 10 escolas do ensino fundamental, bene-
ficiando 3.472 estudantes de 1º ao 9º ano e 19 centros municipais de educação infantil, atendendo 
1.352 crianças.

 Teresina conquistou o 1º melhor IDEB entre as capitais do País nos anos iniciais e finais. Isso 
é resultado de investimentos, planejamento, formação e avaliação, que faz com que a Rede Pública 
Municipal de Ensino de Teresina cumpra sua missão de garantir uma educação pública de excelência 
com equidade, afirmando à população da cidade o que temos feito de melhor: ensinar!

 
As ações da SEMEC que corroboraram para a melhoria na qualidade do ensino seguem:

● PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

 Em conformidade ao Parágrafo 2º, Art. 62, da Lei de nº 9.394/96, que dispõe sobre a forma-
ção continuada dos profissionais do magistério, a Secretaria Municipal de Educação de Teresina, por 
meio da Gerência de Formação, planeja, executa e avalia políticas de formação continuada, definindo 
programas e anos escolares focos de intervenção, tendo como base os resultados das avaliações 
externas e outros indicadores. As atividades de formação são realizadas no Centro de Formação 
Professor Odilon Nunes.

 No ano de 2018, foram atendidos 2.498 professores da Rede Pública Municipal de Ensino, 
sendo 643 professores da Educação Infantil, 596 professores do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º 
ano), 481 do 6º ao 9º ano do ensino Fundamental, além de oficinas pedagógicas aos sábados para 
778 professores do 1º ao 8º anos do Ensino Fundamental que atuam nos componentes curriculares 
de Alfabetização Linguística, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, beneficiando diretamente 
66.732 alunos. 
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FORMAÇÕES REALIZADAS POR ANO ESCOLAR.

SEGMENTO ANO 
ESCOLAR AÇÃO FORMATIVA QUANTIDADE

TURMAS PROFISSIONAIS ENCONTROS
Educação

Infantil
1º Período Projeto Passo a Passo 8 267 19
2º Período Programa IAB 16 376 47

Ensino
Fundamental

1º Ano

Oficinas de 
Planejamento 8 220 12

Oficinas de 
Planejamento (Língua 

Portuguesa)
03 102 19

Oficinas de 
Planejamento 
(Matemática)

03 94

2º Ano

Oficinas de 
Planejamento 07 183 15

Oficinas de 
Planejamento (Língua 

Portuguesa)
02 39

Oficinas de 
Planejamento 
(Matemática)

01 30

Ensino
Fundamental

3º Ano

Oficinas de 
Planejamento (língua 

portuguesa)
06 193 21

Oficinas de 
Planejamento 
(Matemática)

04 98

Oficinas de 
Planejamento 
(Matemática)

03 77

4º Ano

Oficinas de 
Planejamento (Sábado) 

L.Portuguesa
06 183 05

Oficinas de 
Planejamento (Sábado) 

Matemática
06 131

6º Ano
Oficinas de 

Planejamento (Sábado) 
matemática

02 24 18

6º Ano
Oficinas de 

Planejamento 
-Matemática

04 88 05

7º e 9º ano
Oficinas de 

Planejamento 
-Matemática

02 64  -

8º Ano
Oficinas de 

Planejamento –
Matemática

03 85 05

4º Ano
Oficinas de 

Planejamento de 
Ciências

04 169 05

6º Ano
Oficinas de 

Planejamento de 
Ciências

02 32  -

8º Ano
Oficinas de 

Planejamento de 
Ciências

02 43  -

TOTAL 92 2498 323
Fonte: PMT/SEMEC.
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● SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE 
TERESINA (SAETHE)

 Instituído pela Lei Nº 5.200/18, o sistema avalia, anualmente, o desempenho acadêmico dos 
alunos da Rede Municipal de Ensino, com avaliações do tipo censitária e transversal, cujos principais 
objetivos são: promover um diagnóstico da realidade educacional do município; oferecer subsídio 
para a formulação, reformulação e monitoramento de políticas públicas e; redirecionar o planeja-
mento e a prática pedagógica mediante a implantação de estratégias de acompanhamento e apoio 
às unidades educacionais.

 Este ano, foram avaliados 33.072 alunos por meio do SAETHE, alunos do II período da 
Educação Infantil, em Leitura e Escrita e, alunos do 1º, 2º, 4º e 8º anos do Ensino Fundamental, nas 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, totalizando 33.072 alunos.

 Em abril, os profissionais do CAED realizaram oficinas de apropriação de resultados, carga 
horária de 16h, para diretores, coordenadores e técnicos da SEMEC, nas quais foram discutidos os 
aspectos pedagógicos e estatísticos da avaliação realizada no ano anterior.

● PROGRAMA CIDADE OLÍMPICA EDUCACIONAL – COE

 O programa foi instituído pela Lei Nº 5.223/18, e tem como objetivo desenvolver as poten-
cialidades de alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de 6º, 7º, 8º e 9º ano do Ensino Funda-
mental com desempenho escolar acima da média, distribuídos em salas por área de interesse (Mate-
mática, Língua Portuguesa, Astronomia, Ciências, Química e Física). Sua missão é valorizar e motivar 
os alunos, levando-os ao desenvolvimento de suas capacidades para a competição em olimpíadas do 
conhecimento e tornarem-se referências na Rede Pública Municipal de Ensino.

 Neste ano, os alunos do Cidade Olímpica conquistaram 201 medalhas, 49 de ouro, 66 de 
prata e 86 de bronze no cenário nacional. Neste programa foram atendidos 270 alunos, distribuídos 
em 09 turmas de seis áreas de conhecimento. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES E MEDALHAS RECEBIDAS PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA 
CIDADE OLÍMPICA EDUCACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA EM 2018.

Nº DE PARTICIPANTES OURO PRATA BRONZE TOTAL % DE PARTICIPANTES
GANHADORES

270 49 66 86 201 74,44
Fonte: PMT/SEMEC.

● PROFESSORES NOVOS

Em 2018 foram contratados 325 professores substitutos para o provimento de vagas tem-
porárias, através de Processo Seletivo – Editais 003/2017 e 009/2017, sendo 277 professores de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental nos anos iniciais (1º ao 5º ano) e 48 para atuarem nos anos 
finais (6º ao 9º ano), nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa.

Houve a nomeação de 124 professores efetivos dos Concursos Públicos referente ao Edital 
008/2014 e 002/2016, sendo 94 para os anos iniciais e 30 para anos finais.

● ELEIÇÕES PARA DIRETORES

A Secretaria Municipal de Educação coordenou as eleições para a escolha dos diretores e 
vice-diretores ou diretores-adjuntos para o triênio 2019-2021, das Escolas Municipais e Centros 
Municipais de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina, instituída pela Lei 
4.274/17, alterada pela Lei 5.301/18. A eleição aconteceu no início do mês de dezembro, de forma 
direta, conforme regulamenta o Edital 011/18, com participação da comunidade escolar, que inclui 
professores, pedagogos, servidores, alunos e pais de alunos.
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● LIVRO DIDÁTICO PARA 100% DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
  
 Em 2018, foram adquiridos 22.808 livros didáticos para a Educação Infantil, destinados:

• Maternal II e I Período: 15.181 livros do Projeto de Alfabetização Interdisciplinar Passo a Passo; 
• II Período: 7.627 livros do Programa IAB de Alfabetização na Pré-Escola.

● AUXILIARES DE TURMA E AUXILIARES DE APOIO À INCLUSÃO

 A Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina garantiu 371 auxiliares de turma, em turmas 
de II Período da Educação Infantil, para auxiliar o professor titular nas atividades com as crianças, 
com a finalidade de garantir a qualidade de um atendimento personalizado.

 Os Auxiliares de Apoio à Inclusão são profissionais que acompanham a rotina escolar dos alu-
nos com deficiência, com restrição de mobilidade, alimentação e higiene, da Rede Regular de Ensino 
de acordo com a Lei 13.146/15. O serviço de apoio é realizado com a finalidade favorecer o desen-
volvimento das habilidades dos estudantes no sentido de torná-los cada vez mais independentes.

 Em 2018, foram disponibilizados 550 Auxiliares de Apoio à Inclusão – AAI (estudantes de en-
fermagem e psicologia), beneficiando   alunos em escolas da Prefeitura, em parceria com Instituições 
de Ensino Superior – IES, Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e o município de Teresina.

● ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)

 O Atendimento Educacional Especializado é compreendido como um conjunto de ativida-
des, recursos pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucional e continuamente, voltado a 
eliminar as barreiras para a plena participação dos alunos. O AEE complementa e/ou suplementa a 
formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela.

 Em 2018, foram realizados 2.040 Atendimentos Educacionais Especializados a beneficiando 
1.300 alunos com deficiência física, intelectual ou sensorial (visual, surdez) em 68 unidades de ensino 
núcleos da rede (06 CMEIs e 62 EMEFs).

● CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS

100 educadores das escolas da prefeitura de Teresina participaram de curso de LIBRAS (Língua 
Brasileira de Sinais) como carga horária de 120h, nos níveis básico e intermediário, realizado no Cen-
tro de Formação Odilon Nunes, membros das equipes escolares e técnicos da Semec, objetivando o 
melhor acompanhamento dos alunos com deficiência auditiva matriculados na Rede Pública Munici-
pal de Ensino. A formação é gratuita e acontece desde 2015.

● CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PROFESSORA CEIÇA CARVA-
LHO (CMAM) – FMS/SEMEC

Em 2018, o Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar Professora Ceiça Carvalho 
atendeu a 1.863 alunos, sendo 1.350 com atendimento médico (Neuropediatra e Psiquiatra), consul-
tas e exames, 47 alunos com tratamento ortodôntico e óculos, e 466 alunos assistidos com sessões 
de atendimento terapêutico.

O Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar Professora Ceiça Carvalho (CMAM) fun-
ciona desde 2017, em parceria entre a Fundação Municipal de Saúde (FMS) e Secretaria Municipal 
de Educação (SEMEC) com o objetivo de contribuir para a inclusão educacional e social do aluno. 
O projeto visa acompanhar e tratar estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino, entre 05 e 14 
anos, diagnosticados com transtorno e ou dificuldade de aprendizagem. Ele oferece atendimento te-
rapêutico com multiprofissionais: Psicólogos, Fonoaudiólogos, Psicopedagogos, Assistentes Sociais, 
Educadores Físicos, Terapeuta Ocupacional, Neuropediatra e Psiquiatra.

● GESTÃO DE POLÍTICA DE ALFABETIZAÇÃO.

O Programa de Gestão da Alfabetização, em 2018, atendeu a 914 profissionais da educação, 
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sendo 127 Pedagogos, 387 professores de 2º ano e 400 professores do 3º ano, de 124 Escolas do 2º 
ano e 128 do 3º ano, totalizando 557 turmas envolvidos nas disciplinas estruturantes da alfabetização. 

Em parceria com o Instituto Airton Senna, a Secretaria Municipal de Educação de Teresina im-
plantou o 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de favorecer a implementação de Po-
lítica de Alfabetização para alfabetizar todos os alunos do ciclo inicial por meio da instituição de pro-
cessos de gestão (educacional, escolar e da sala de aula), do compartilhamento de responsabilidades 
entre as instâncias e da formação de profissionais envolvidos. A Gestão da Política de Alfabetização 
realizou atividades de formação continuada com os coordenadores pedagógicos, com agendas for-
mativas, abordando conteúdos essenciais para o desenvolvimento da solução educacional da Gestão 
de Política de Alfabetização e avaliações.

● PROGRAMA FORMAR

É uma parceria entre a Fundação Lemann e redes públicas de educação de todo o Brasil, inicia-
da em 2018, com duração de 3 anos, com o objetivo de promover o alinhamento de esforços entre 
secretarias de educação e escolas, diminuindo distâncias, apoiando os educadores em seu desenvol-
vimento profissional e aperfeiçoando as práticas de gestão e os processos pedagógicos.  As frentes 
de trabalho perpassam pelas seguintes dimensões: 

• Políticas educacionais: apoiam a revisão e desenvolvimento de políticas e processos pe-
dagógicos (tais como: currículo, avaliações padronizadas, formação de professores e acom-
panhamento pedagógico). Também ajudam no planejamento e organização da secretaria de 
educação para que as escolas recebam um suporte mais efetivo e em sintonia com as suas 
necessidades. 
• Formação continuada em serviço: objetiva e aprimora as práticas dos professores, gestores 
escolares (diretores e coordenadores pedagógicos) e equipes técnicas da secretaria, a fim de 
promover melhores aulas e mais qualidade na aprendizagem de todos os alunos;
• Conectividade e inovação: a partir de diagnóstico das necessidades da Rede, profissionais 
com grande experiência em implementação de tecnologias em redes profissionais, indicam 
quais tecnologias são as mais adequadas para cada cenário e realizam formações. Depois, 
acompanham a implementação e o uso das tecnologias.

No ano de 2018 foram promovidas as seguintes ações:

• Elaboração do plano de ação da Secretaria contemplando os preditores: Currículo, Formação 
para a prática pedagógica, Avaliação Padronizada, Planejamento de Metas e Ações e Acompa-
nhamento pedagógico;
• Curso de Didática Específica em Matemática: promovido pelo MATHEMA, tendo a participa-
ção de 32 profissionais da Rede (entre professores de Matemática e Formadores) com duração 
de 2 anos;
• Curso Liderança Pedagógica: com participação de 3 técnicos da Secretaria, com duração de 
4 meses;
• Formação para utilização de planos de aula alinhados a BNCC: direcionado para 23 forma-
dores de matemática de 5º ao 9º ano do ensino fundamental;
• EDUQ+: Voltado para diretores, pedagogos e professores da Educação Infantil, visa tornar 
ágil e objetiva a comunicação com Secretaria Municipal de Educação.

● PROJETO ALFABETIZA TERESINA

O Projeto beneficiou mais de 21.000 alunos, sendo implantado nas turmas do ciclo de alfa-
betização com os seguintes resultados: 77% dos alunos do II período da Educação Infantil estão no 
nível alfabético, 78% dos alunos do 1º ano e 81% do 2º ano estão alfabetizados (ver Tabela 6). 

Instituído pela Portaria 240/18/GAB/SEMEC, o Projeto Alfabetiza Teresina é uma política pú-
blica da Secretaria Municipal de Educação de Teresina, em regime de colaboração com as escolas do 
município, cujo objetivo é alfabetizar todos os alunos do ciclo de alfabetização (II período Educação 
Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental). 
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ABRANGÊNCIA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO (II PERÍODO EDUCAÇÃO INFANTIL
E 1º E 2º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL).

ANO ESCOLAR Nº DE TURMAS Nº DE ALUNOS
II Período 354 7.410

1º Ano 291 7.056
2º Ano 266 7.005
TOTAL 911 21.471

Fonte: PMT/SEMEC.

O Projeto apoia as unidades de ensino na formulação e implementação de ações voltadas à 
garantia do direito de aprendizagem dos alunos do Ciclo de Alfabetização, como: reestruturação das 
expectativas de aprendizagem em consonância com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e 
com a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA; redefinição da formação dos professores do Ciclo 
de Alfabetização; monitoramento das práticas pedagógicas; acompanhamento mensal do desempe-
nho dos alunos, através do Sistema SIGA-SEMEC, dentre outras ações.

DESEMPENHO DOS ALUNOS – II PERÍODO, 1º E 2º ANOS.
ANO 

ESCOLAR
QTD. 

ALUNOS
PRÉ

SILÁBICO SILÁBICO SILÁBICO
ALFABÉTICO ALFABÉTICO ALFABETIZADO

II Período 7.343 228 3,1% 842 11,5% 590 8,0% 5683 77,4% - -
1º Ano 7114 47 0,1% 197 3,0% 289 4,0% 1023 14,0% 5558 78,0%
2º Ano 6.763 34 0,5% 187 3,0% 304 5,0% 750 11,0% 5.488 81,0%

Fonte: PMT/SEMEC.

● PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO (PMALFA)

Em 2018, o Programa Mais Alfabetização beneficiou 14.176 alunos, sendo 7.260 matricula-
dos nas turmas de 1º ano e 6.916 nas turmas de 2º ano do Ensino Fundamental. É um programa 
do Governo Federal, pactuado pela Prefeitura Municipal de Teresina através da Secretaria Municipal 
de Educação, com o propósito de envidar mais esforços junto à política de Alfabetização da Rede 
Municipal de Educação.

O Programa tem como objetivo fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de 
alfabetização para fins de leitura, escrita e matemática dos estudantes nos 1º e 2º anos do ensino 
fundamental, visando garantir apoio adicional ao professor alfabetizador, prioritariamente, no turno 
regular, com a presença do assistente de alfabetização em 142 unidades de ensino, por um período 
de 5h semanais para 133 unidades escolares não vulneráveis e 10h semanais em 07 unidades vul-
neráveis, considerando os critérios estabelecidos na Portaria MEC Nº 142/18. Além disso, tem por 
finalidade a prevenção ao abandono, à reprovação, à distorção idade/ano, mediante a intensificação 
de ações pedagógicas voltadas ao apoio e ao fortalecimento do Programa.

● NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA – NTHE

Em 2018 o Núcleo de Tecnologia Educacional do Município de Teresina – NTHE ofertou 140 
vagas em cursos de capacitação para professores e comunidade nos cursos: Arte e Tecnologias na 
Educação Infantil (30 vagas), Informática Básica (55 vagas) e LibreOffice Avançado (55 vagas). Ofer-
tou ainda, a oficina Os Jogos (tradicionais/não/digitais) e as brincadeiras na/para Educação Infantil 
para 62 professores de maternal.

É um Órgão da Secretaria Municipal de Educação com ações voltadas prioritariamente para 
a capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino, no que tange ao uso das tecnologias 
no processo de ensino e aprendizagem, bem como pelo apoio às escolas na implementação do uso 
dessas tecnologias como ferramenta pedagógica. Além disso, realiza cursos de informática e oficinas 
para a comunidade em geral, com o intuito de promover a inclusão digital.
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b) Projetos Especiais

● NOVO MAIS EDUCAÇÃO (FNDE/SEMEC)

O Programa beneficiou 2.200 alunos de 27 escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, 
financiadas com recursos do FNDE. Destas, 05 escolas ofertam 05h semanais de ampliação da jor-
nada escolar, atendendo 335 alunos, e 22 escolas ampliam em 15 horas, beneficiou 1.865 alunos. 
Se trata de uma proposta de ampliação de jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a 
complementação da carga horária de 05 (cinco) ou 15 (quinze) horas semanais no contraturno esco-
lar, com o objetivo de melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, 

● CORREÇÃO DA PROFICIÊNCIA ESCOLAR (IAS/SEMEC)

O Programa Fórmula da Vitória atendeu 645 alunos do 6º ano, distribuídos em 23 turmas de 
18 escolas e tem proposta pedagógica pensada para elevar a proficiência leitora, escritora e oral, além 
de construir a autonomia dos estudantes, fortalecendo a autoconfiança nas capacidades individuais 
de resolver problemas e enfrentar desafios. Foi ofertado aulas de Língua Portuguesa e Matemática, 
áreas estruturantes para o desenvolvimento dos estudantes, preparando-os para prosseguimento 
nos estudos, prevenindo, assim, a evasão escolar.

● CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR (IAS/SEMEC)

Em 2018, houve um atendimento de 982 alunos do Ensino Fundamental com problemas de 
alfabetização, por meio do Programa “Se Liga” e, os alunos alfabetizados multirrepetentes através do 
“Acelera Brasil”, oportunizando-lhes adquirir os conhecimentos das séries iniciais e ainda a correção 
do seu fluxo escolar. Com isto garantindo-lhes o direito à aprendizagem e a adequada continuidade 
dos estudos. No Programa “Se Liga” (alunos dos anos iniciais, ainda não alfabetizados) foram atendi-
dos 514 alunos e no Programa “Acelera Brasil” 468 alunos.

● REFORÇO DA APRENDIZAGEM (REFORÇO UNIFICADO E REFORÇO ESCOLAR)

O projeto beneficiou 750 alunos do 8º ano de 17 Escolas da Prefeitura com o objetivo de 
elevar o desempenho dos alunos para nível adequado de aprendizado em Língua Portuguesa e/ou 
Matemática. Adotou uma proposta de trabalho diferenciada, com carga horária semanal de 4h, aos 
sábados, centralizado na Escola Municipal Eurípides de Aguiar.

As atividades desenvolvidas se dividem entre 3h aulas de Língua Portuguesa ou Matemática, 
em formato de oficinas práticas, e 1h de atividade diversificada, no qual o estudante, ao ingressar no 
projeto, escolhe dentre a oferta de xadrez, teatro, futsal, desenho, dança e sala de jogos.

● REFORÇO DA APRENDIZAGEM (REFORÇO ESCOLAR)

1.215 alunos do 4º e 8º com dificuldades de aprendizagem diagnosticadas na Prova Teresina, 
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, participaram das atividades de Reforço da Apren-
dizagem. O reforço aconteceu no contraturno e/ou aos sábados em diversas escolas da prefeitura.

Esta ação tem como objetivo elevar o desempenho dos alunos do nível básico para nível ade-
quado de aprendizado, garantindo assim uma equidade no ensino ofertado na Rede.
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ATENDIMENTO DO REFORÇO DE APRENDIZAGEM DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

ANO
ESCOLAR

COMPONENTE
CURRICULAR

ATENDIMENTO
ALUNO ESCOLA PROFESSOR

4º Língua Portuguesa 465 23 23
Matemática 386 17 17

8º Língua Portuguesa 55 03 03
Matemática 309 16 16

TOTAL 1.215 59 59
Fonte: PMT/SEMEC.

● PROJETO PRÉ-IFPI

405 alunos de 55 escolas foram atendidos, no ano de 2018, com aulas de Língua Portuguesa 
e Matemática, através de um programa de ensino estruturado com as habilidades avaliadas no teste 
seletivo do Instituto Federal de Educação do Piauí – IFPI.

O projeto visa preparar os alunos do 9º ano da Rede Pública Municipal que se encontram nos 
padrões de desempenho adequado ou avançado, para ingressarem no IFPI.

● MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR

No ano de 2018, 32.243 estudantes de 61 escolas da Prefeitura tiveram sua frequência con-
trolada por meio de ações de monitoramento da frequência de forma eletrônica, comunicação on-
-line com os pais (por meio de mensagens de celular) e ainda mobilização destes, para participarem 
ativamente na vida acadêmica de seus filhos.

● CORREÇÃO ELETRÔNICA DE AVALIAÇÃO CENSITÁRIA

Implantado na Rede Pública Municipal de Ensino, por meio de uso de aplicativo digital, bene-
ficiou 147 escolas de ensino fundamental que atendem alunos do 4º ao 9º ano. Essa estratégia de 
correção agilizou a coleta dos resultados das avaliações aplicadas aos alunos e, a partir disso, per-
mitiu a tomada de decisão diante dos resultados apontados pelos testes, reorientando as ações de 
formação e planejamento.

● PROGRAMA ESCOLA SUSTENTÁVEL

14.763 alunos foram beneficiados pelo Programa Escola Sustentável no ano de 2018, sendo 
5.500 de 40 Centros Municipais de Educação Infantil e 9.263 de 22 Escolas de Ensino Fundamental. 
As unidades de ensino receberam recursos para implantação de ações pedagógicas de educação 
ambiental, estruturação de espaços verdes, ambientação de espaços da escola, implantação de áreas 
de convivência e leitura e inserção no PPP da temática ambiental.

● PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA

O Programa Educação Conectada beneficiará mais de 86 mil alunos e 4 mil profissionais de 
educação do município, de 288 unidades de ensino, ao final de sua implantação. A Prefeitura de Te-
resina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, aderiu ao programa, lançado no final de 2017 
pelo Ministério da Educação, e assim levará o acesso à internet de alta velocidade às unidades de 
ensino que integram a Rede Pública Municipal de Ensino.

O programa está sendo implementado em 287 unidades de ensino com conexão terrestre, 
destas 156 pagas pelo FNDE que estão em fase de contratação dos serviços de conectividade e 131 
ainda em análise pelo MEC e mais 01 unidade de ensino com conexão via satélite, que possibilitará 
o acesso à rede mundial de computadores, inserindo a tecnologia ao ambiente de educação como 
ferramenta pedagógica de apoio à educação básica.
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● ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

573 alunos da Escola Municipal Eurípedes de Aguiar participaram do Programa Escola da 
Inteligência com o objetivo de desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. Funda-
mentada na Teoria da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia pro-
move, por meio da educação das emoções e da inteligência, a melhoria dos índices de aprendizagem, 
redução da indisciplina, aprimoramento das relações interpessoais e o aumento da participação da 
família na formação integral dos alunos. Todos os envolvidos – professores, alunos e familiares – são 
beneficiados com mais qualidade de vida e bem-estar psíquico. 

● PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DE VALORES POSITIVOS ATRAVÉS DO PROTAGONISMO

Os projetos desenvolvidos atenderam um total de 1.818 alunos e são iniciativas que objetivam 
estimular a participação social das crianças e adolescentes da Rede Pública Municipal de Ensino, 
contribuindo não apenas com seu desenvolvimento pessoal, mas com o desenvolvimento das comu-
nidades em que estão inseridos. Dessa forma, as ações de protagonismo juvenil visam contribuir para 
a formação de pessoas mais autônomas e comprometidas socialmente, com valores de solidariedade 
e respeito mais incorporados, o que contribui para uma proposta de transformação social.

Os projetos são:

• Projeto Superação – Judô na Escola: 700 alunos participaram do projeto que visa fomentar 
ações socioeducativas e esportivas pela inclusão e disseminação da prática do Judô. Parceria 
com a Associação de Judô Expedito Falcão;
• Projeto na Busca de um Campeão Forma-se um Cidadão: 220 alunos de 07 unidades de 
ensino participaram de aulas de Jiu-Jitsu, luta Olímpica e defesa pessoal, reforço escolar e 
palestras de prevenção às drogas. Parceria com Quartel General da Luta; 
• Projeto Artcomunicação: 198 alunos participaram do Projeto que propiciou acesso às tec-
nologias digitais para crianças, jovens e familiares das escolas da prefeitura através da parceria 
com o Centro de Juventude Madre Cabrini; 
• Projeto Conselho Comunitário Angelim: Atendeu 300 alunos em parceria com o Conselho 
Comunitário Bairro Angelim. O Projeto visa fomentar ações educativas e culturais envolvendo 
crianças, adolescentes e jovens; 
• Associação do Badminton do Grande Dirceu: 100 alunos participaram da atividade esportiva 
de Badminton na E. M. Parque Itararé.
• Projeto de Musicalização: 300 alunos participaram do projeto, que desenvolve ações de 
educação musical, em parceria com a Associação de Amigos da Dona Gal.

c) Investimentos em Infraestrutura Física

Em 2018, foram executadas ações de melhoria nas instalações físicas das unidades de ensino 
da SEMEC, do tipo: construção, reforma e ampliação, coberturas de ginásios e quadras e climatiza-
ção de salas de aula, 4.700 alunos foram beneficiados com a construção de 10 Centros Municipais 
de Educação Infantil, totalizando um custo de R$ 23,97 milhões de reais ampliando o atendimento a 
crianças em Creche e Pré-Escola.
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CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO.

ORD. UNIDADES
RECURSOS 

FNDE/ PAC2 
(R$)

RECURSOS 
PMT (R$)

Nº DE 
SALAS 

DE AULA

Nº DE
ALUNOS 

BENEFICIADOS
ZONA

1.
CMEI Cecília 

Meireles (creche 
tipo 2)

859.434,58 854.523,72 05 250 SUL

2. CMEI TOM JOBIM 
(Creche Tipo 1) 1.616.743,32 1.137.026,36 10 500 LESTE

3. CMEI Jorge Amado 
creche tipo 1) 1.881.612,36 976.764,67 10 500 LESTE

4.
CMEI Raquel De 
Queiroz (creche 

tipo 1)
1.649.807,04 586.346,21 10 500 NORTE

5.
CMEI Zélia Gattai 

Amado (creche 
tipo 1)

1.616.902,65 913.593,28 10 500 NORTE

6.

CMEI Carlos 
Drummond de 

Andrade
(creche tipo 1) 

1.705.340,66 501.820,75 10 500 SUL

7. CMEI Rubem Alves 
(creche tipo 1) 1.649.789,01 521.565,91 10 500 NORTE

8. CMEI Helena Me-
deiros 2.383.518,06 - 09 450 NORTE

9
Creche Sigefredo 
Pacheco I (creche 

tipo 1)
1.617.140,00 765.687,53 10 500 LESTE

10 Creche Deus Quer 
(creche tipo 1) 1.881.612,36 855.351,48 10 500 SU-

DESTE
TOTAL 16.861.900,04 7.112.679,91 94 4.700 -

TOTAL INVESTIDO R$: 23.974.579,95
Fonte: PMT/SEMEC.

CMEI Helena Medeiros, no Parque Brasil - Inauguração CMEI Rubem Alves, no Parque Brasil - Inauguração



68

Mais de 2.500 alunos foram beneficiados com reforma e ampliação de 06 unidades de ensino. 
Foram investidos R$ 2,77 milhões, destes, R$ 2,35 milhões são recursos do Tesouro Municipal e R$ 
421,4 mil de recursos federais.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO.

ORD. UNIDADES

RECURSOS 
FNDE/

SALÁRIO 
EDUCAÇÃO

RECURSOS 
PMT

Nº DE
ALUNOS

BENEFICIADOS
ZONA

1. CMEI Anita Ferraz - 915.861,18 250 NORTE
2. EM Mocambinho - 625.940,02 636 NORTE
3. EM José Da S. Camilo Filho 151.837.89 - 503 LESTE
4. EM Valter Alencar - 668.689,43 485 LESTE
5. EM Noé Fortes - 140.843,02 439 LESTE
6 EM Planalto Ininga 269.574,49 - 246 LESTE

TOTAL 421.412,38 2.351.333,65 2.559 -
TOTAL INVESTIDO R$: 2.772.746,03

Fonte: PMT/SEMEC.

673 alunos foram beneficiados coma reforma de 5 Centros Municipais de Educação Infantil. A 
Prefeitura investiu R$ 355,95 mil reais.

REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO

ORD. UNIDADES RECURSOS 
PMT

Nº DE ALUNOS
BENEFICIADOS ZONA

1 CMEI Clemente Fortes 48.909,08 119 SUL
2 CMEI Antonia Nonato 48.909,08 122 SUL
3 CMEI Maria Amélia Freitas 54.918,11 104 LESTE
4 CMEI Madre Teresa de Calcutá 102.302,18 183 LESTE
5 CMEI Santa Maria das Vassouras 100.915,22 145 NORTE

TOTAL INVESTIDO R$: 355.953,67 673 -
Fonte: PMT/SEMEC.

258 alunos foram beneficiados com a ampliação de 02 Centros Municipais de Educação Infan-
til, com o custo de R$ 289,41 mil reais.
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AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO

ORD. UNIDADES RECURSOS FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO
Nº DE

ALUNOS
BENEFICIADOS

ZONA

1.
CMEI Vila

Bandeirantes
(Pátio Coberto)

42.344,74 158 LESTE

2
CMEI Alda
Maria de

Almeida Freitas
247.066,34 100 LESTE

TOTAL 289.411,08 258 -
Fonte: PMT/SEMEC.

Todos alunos foram beneficiados com a construção de um ginásio poliesportivo. 

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

ORD. UNIDADES
RECURSOS 

FNDE/SALÁRIO 
EDUCAÇÃO

RECURSOS 
PMT

Nº DE ALUNOS 
BENEFICIADOS ZONA

01 EM Mocambinho 509.358,87 294.734,23 636 NORTE
TOTAL INVESTIDO  R$ 804.093,10 - -

Fonte: PMT/SEMEC.

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MOCAMBINHO 

Fonte: PMT/SEMCOM

Neste ano 6.985 alunos foram beneficiados com a cobertura de 18 quadras poliesportivas, 
totalizando um custo de R$ 4,33 milhões de reais.
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COBERTURA DE QUADRA

ORD. UNIDADES
RECURSOS 

FNDE/SALÁRIO 
EDUCAÇÃO

RECURSOS 
PMT

Nº DE ALUNOS 
BENEFICIADOS ZONA

01 EM Bom
Princípio 226.454,00 - 329 SUDESTE

02 EM Arthur 
Medeiros 295.565,06 - 413 SUDESTE

03 EM São
Sebastião 237.002,25 - 590 SUDESTE

04 EM Mário 
Covas 323.512,17 - 464 SUDESTE

05 EM João 
Paulo I 251.895,54 - 233 SUL

06
EM Manoel 
Nogueira 

Lima
237.606,06 - 233 SUL

07
EM

Mascarenhas 
de Moraes

168.113,69 - 321 SUL

08 EM Alcides 
Lebre 168.113,69 - 134 SUL

09 EM Campestre 
Norte 213.225,33 - 106 LESTE

10 EM Noé 
Fortes 257.110,99 - 439 LESTE

11 EM Francílio 
Almeida - 179.010,87 394 LESTE

12 EM Joca 
Vieira 237.002,25 - 597 LESTE

13 EM Oscar 
Cavalcante - 210.293,16 582 LESTE

14 EM Cristina 
Evangelista 257.110,99 - 143 SUL

15
EM Delmira 

Coelho
Machado

192.060,15 - 582 NORTE

16 EM Alda 
Neiva 318.736,74 - 212 LESTE

17 EM Humberto 
Reis 212.728,13 - 430 SUDESTE

18
EM Gov. 
Chagas 

Rodrigues
342.162,93 - 783 NORTE

TOTAL: 3.938.399,97 389.304,03
6.985

-
TOTAL INVESTIDO R$ 4.327.704,00 -

Fonte: PMT/SEMEC.
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Realizado a climatização 253 salas de aulas em 47 unidades da rede de ensino municipal be-
neficiado 13.220 alunos com o investimento de R$ 1,84 milhões de reais.

CLIMATIZAÇÃO

ORD. UNIDADES RECURSOS 
PMT

Nº DE 
SALAS

Nº DE ALUNOS 
BENEFICIADOS ZONA

01 CMEI Anita Ferraz 19.740,00 06 300 NORTE

02 CMEI Professora 
Helena Carvalho 21.060,00 06 300 NORTE

03 CMEI Apolonia 
Carvalho 31.726,81 02 100 NORTE

04 CMEI José João 
Magalhães 20.087,06 03 150 NORTE

05 CMEI Dona Odi-
niéia 36.746,77 03 150 NORTE

06 CMEI Tia Miriam III 16.450,00 05 250 NORTE

07 CMEI Santa Mª Das 
Vassouras 9.870,00 03 150 NORTE

08 CMEI Mocambinho 26.320,00 08 400 NORTE

09 CMEI Raquel De 
Queiroz 32.900,00 10 500 NORTE

10 CMEI Zélia Gattai 
Amado 32.900,00 10 500 NORTE

11 CMEI Parque Wall 
Ferraz 94.541,83 05 250 NORTE

12 CMEI Maria Amelia 
Freitas 54.918,11 03 150 LESTE

13 CMEI Santa Maria 3.290,00 07 350 LESTE

14 CMEI Luiz Gonzaga 
Pires 54.207,23 06 300 SUL

15 CMEI Clemente 
Fortes 48.909,08 03 150 SUL

16 CMEI Amélia Bevi-
láquia 56.006,26 03 150 LESTE

17 CMEI Marcos Vilaça 13.160,00 04 200 SUL

18 CEMI Ariano Suas-
suna 62.584,97 09 450 SUL

19 CMEI Cecília Mei-
reles 16.450,00 05 250 SUL

20 CMEI Chico Xavier 26.320,00 08 400 SUDESTE
21 CMEI Gilca Vanessa 9.870,00 03 150 SUDESTE

22 CMEI Carlos Drum-
mond 32.900,00 10 500 SUL

23 CMEI Rubem Alves 32.999,99 10 500 NORTE

24 CMEI Helena Me-
deiros 32.999,99 10 500 NORTE

25 CMEI Bernard Van 
Leer 6.580,00 02 100 SUDESTE
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ORD. UNIDADES RECURSOS 
PMT

Nº DE 
SALAS

Nº DE ALUNOS 
BENEFICIADOS ZONA

26 CMEI Cirandinha 41.021,64 04 200 SUL
27 CMEI Tia Sabina 18.043,83 02 100 RUR. LESTE

28 CMEI Árvores 
Verdes 33.284,28 02 100 RUR. LESTE

29 CMEI Louvor E Vida 106.670,89 04 200 NORTE

30 CMEI Valquiria 
Ferraz 47.883,28 03 150 SUL

31 CMEI Tia Eutália 39.082,16 05 250 SUL

32 CMEI Presidente 
Costa E Silva 56.047,06 04 200 SUL

33 CMEI Antonia 
Nonato 55.524,33 03 150 SUL

34 CMEI Tio Fernando 
Santiago 9.899,97 03 150 SUDESTE

35 CMEI Santa Maria 
Da Codipi 72.963,37 04 200 NORTE

36 CMEI Madre Teresa 
De Calcutá 102.302,18 06 300 LESTE

37 CMEI Santa Cruz 73.393,49 4 200 SUL

38 CMEI Prof. Júlio 
César 16.450,00 05 250 LESTE

39 CMEI Cidade Leste 33.834,30 03 150 LESTE

40 CMEI Mahatma 
Gandhi 85.798,12 07 350 LESTE

41 CMEI Tom Jobim 32.900,00 10 500 LESTE
42 CMEI Jorge Amado 32.900,00 10 500 LESTE

43 CMEI Maria Do 
Amparo Ferreira 6.580,00 02 100 LESTE

44 CMEI Marina So-
ares 106.076,83 03 150 LESTE

45 CMEI Ariano Suas-
suna 62. 584,97 06 300 SUL

46 EM Delmira Coelho 
Machado 44.693,00 11 880 NORTE

47 EM Rosangela Reis 32.504,00 08 640 SUL
TOTAL 1.841.390,83 253 13.220 -

Fonte: PMT/SEMEC.

d) Valorização do Servidor

● POLÍTICA SALARIAL/PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

No ano de 2018, o reajuste concedido foi de 6,81%, resultando num impacto de 
R$17.142.875,75 na folha de pagamento de pessoal. Desde a publicação da Lei do Piso (Lei nº 
11.738/08), a SEMEC passou a adotar os reajustes fixados anualmente pelo Governo Federal, com 
efeito retroativo a partir de janeiro de cada ano, pagando um piso maior que o instituído pela lei.
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● VALORIZAÇÃO DO MÉRITO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

O programa de Valorização do Mérito, em 2018, beneficiou 2.547 profissionais (professores, 
diretores e pedagogos), sendo 714 da Educação Infantil e 1.833 de Ensino Fundamental, com um 
impacto anual na folha de pagamento da prefeitura de R$12.860.853,32.

O programa de Valorização do Mérito foi instituído em 2014 pelas Leis 4.668/14 para os 
profissionais da educação infantil e 4.669/14 para os profissionais do ensino fundamental, com o 
objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho coletivo, motivar os profissionais do magistério para 
a melhoria da prática docente, bem como para a elevação do desempenho acadêmico dos alunos.

● MUDANÇA DE NÍVEL/PROGRESSÃO POR MERECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Teresina, dando continuidade à política de valorização dos profissio-
nais da Educação, concedeu, em 2018, mudança de nível a 2.444 professores, a 132 pedagogos e a 
150 servidores administrativos, que passaram a perceber um acréscimo de 5% no valor dos respec-
tivos vencimentos. 

Neste ano, houve progressão por merecimento, através da mudança de classe, para 2.019 
profissionais da educação, sendo 187 professores e 1.832 pedagogos. Vale ressaltar que a política 
salarial efetivada pelo Município, aos profissionais do magistério, encontra-se em consonância com 
a Lei 11.738/08 que institui o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério 
Público da Educação Básica.

● HOMENAGEM AOS MESTRES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

A Festa do Professor já está incluída entre os principais eventos promovidos todos os anos 
pela Prefeitura de Teresina. O evento em alusão ao Dia do Professor, no Theresina Hall, contou com 
apresentações da Orquestra Sinfônica, Banda Top Gun e o Balé da Cidade, além do sorteio de vários 
prêmios, entre smartphones, geladeiras, notebooks, televisores, máquinas de lavar, micro-ondas e 
aparelhos de ar condicionado. Mais de 3 mil professores de mais de 300 escolas, entre Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, participaram do evento. A comemora-
ção destacou a importância dos professores na recente conquista do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), quando Teresina passou a ocupar o primeiro lugar no ranking entre todas as 
capitais do país. A ornamentação do espaço e toda a programação foram pensadas para destacar o 
docente como peça-chave do mérito, declarando que o melhor presente é o reconhecimento.

● LANÇAMENTO DO SELO EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR

A assinatura do decreto nº 18.028/18, aconteceu durante solenidade em que a Prefeitura de 
Teresina homenageou o quadro educacional de Teresina, no Theatro 4 de Setembro, pelo desempe-
nho de excelência na educação oferecida pela Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina. Este 
selo representa o marco de conquista da educação do município, em relação à nota da Prova Brasil e 
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente ao ano de 2017. O selo passou 
a ser usado em papéis timbrados e similares dos órgãos municipais.

SELO EDUCAÇÃO
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e) Atividades Culturais e Esportivas

● XXIII JOGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TERESINA (JET´S)

Houve a participação de mais de 800 alunos da Rede nos jogos das escolas da prefeitura. Cada 
modalidade teve campeões premiados com troféus e medalhas e os três melhores classificados, já 
estão previamente convocados para representar o município nas disputas em 2019.

Essa ação é desenvolvida com intuito de promover o esporte, a integração, a evolução técnica 
e a socialização entre alunos da rede municipal de ensino, além de servir como seletiva para par-
ticipação de equipes desportivas do município de Teresina, em eventos estaduais e nacionais, nas 
modalidades Futebol, Futebol de Salão, Voleibol, Handebol, Queimada e Queidebol, apenas como 
atividade recreativa e de integração entre as escolas. 

● CIRCUITO SEMEC DE XADREZ DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TERESINA

146 alunos de 10 escolas participaram do V Circuito SEMEC de Xadrez com o objetivo refor-
çar as práticas da modalidade nas escolas da prefeitura. O evento ocorreu em três etapas: uma etapa 
no primeiro semestre e duas etapas realizadas no segundo semestre. 

● III PIQUENIQUE LITERÁRIO: “LEITURA - UMA DELICIOSA AVENTURA”

Participaram do evento 400 alunos, 190 profissionais da educação de 95 unidades de ensino. 
O evento foi realizado no Parque da Cidadania, teve como objetivo socializar o desempenho dos 
alunos do 2º Período da Educação Infantil, do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, através de prá-
ticas de leituras apresentadas ao público, que evidenciaram o protagonismo dos nossos estudantes 
em demonstrar novas aprendizagens e interação com seus pares, possibilitando assim, não apenas o 
desenvolvimento cognitivo, mas também, a aquisição das habilidades socioemocionais que puderam 
ampliar suas vivências ao ar livre, com socialização entre as crianças de outras escolas, com o acesso 
a peças teatrais, recital de poesias e musicais, essenciais para o desenvolvimento integral da infância.

● III MOSTRA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Mostra Pedagógica contou com a participação direta de 110 pessoas, sendo 80 profissionais da 
educação e 30 crianças de 14 Centros Municipais de Educação Infantil. O tema deste ano foi “A deliciosa 
arte de alfabetizar”, em que as equipes escolares destacaram os projetos desenvolvidos para trabalhar 
leitura e escrita com as crianças e as ações do Projeto Alfabetiza Teresina. A ação propiciou a socialização 
dos trabalhos produzidos pela educação infantil ao longo do ano e teve mais de 150 visitações. 

● I MOSTRA DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE 
TERESINA

340 Estudantes do 6º ao 9º ano, de 16 Escolas da Prefeitura e do Programa Cidade Olímpica 
Educacional apresentaram projetos realizados com temáticas ligadas ao reaproveitamento de mate-
riais, desenvolvimento de energia limpa, sustentabilidade, alimentos, valores e comunicação, entre 
outros temas. Os projetos foram expostos na Praça Rio Branco, oportunizando aos alunos e pro-
fessores vivências de protagonismo e socialização de projetos escolares que estimulam a produção 
científica nas unidades de ensino. Os três melhores trabalhos foram premiados com bônus financei-
ro, medalhas e viagens culturais.

● I MOSTRA INTERDISCIPLINAR DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL E I FESTHE

500 alunos participaram do Festival Estudantil de Teatro das Escolas de Tempo Integral e do 
Programa Novo Mais Educação e Mostra Interdisciplinar das Escolas de Tempo Integral, realizadas no 
Teatro do Boi, em parceria com o produtor cultural Moisés Chaves. A ação contou com a apresenta-
ção de 16 espetáculos e teve como objetivo de socializar as atividades desenvolvidas nas disciplinas 
que compõem a parte diversificada do currículo (Dança, Teatro, Desenho, Iniciação Musical, Xadrez e 
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Protagonismo Juvenil) desenvolvido nas 10 escolas que funcionam em tempo integral e nas 6 escolas 
com disciplina de Teatro oriunda do Programa Novo Mais Educação. 

● II INTERNÚCLEO DA EJA

O Internúcleo da EJA envolveu, em 2018, cerca de 3.000 alunos de 37 escolas dos progra-
mas Telesol e Telesol Pro. O evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação e a associação 
Alfasol e premiou os primeiros colocados da IX Olimpíada Municipal de Matemática, do IX Concurso 
Municipal de Redação e do V Prêmio Escola Inclusiva, todos realizados com alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

● VII EMPREDEJA

222 alunos da Educação de Jovens e Adultos de 37 escolas da Prefeitura participaram da Feira 
de empreendedorismo da EJA realizada na Praça Pedro II, com exposição de produtos confecciona-
dos pelos alunos. Esta ação propiciou a estes jovens e adultos um currículo integrado, baseado no 
ensino do conteúdo junto com a educação profissional e o amplo debate sobre a realidade social.

● PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS NO SALÃO DO LIVRO DO PIAUÍ (SALIPI)

2.600 alunos de 45 escolas receberam 3.020 cheques-livros para compras no SALIPI, principal 
evento literário estadual, onde, além do contato com autores e obras literárias, os alunos adquiriram 
exemplares utilizando cheques-livros com recursos disponibilizados pela SEMEC. O investimento foi 
de R$90.000,00, pago pela Prefeitura Municipal de Teresina.

● PROJETO LEI MARIA DA PENHA

3.250 alunos de 12 escolas da Prefeitura que atendem de 6º ao 9º ano participaram do Pro-
jeto Lei Maria da Penha, que objetiva, de forma lúdica, informar e sensibilizar os estudantes sobre as 
medidas preventivas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para 
Mulheres (SMPM) que promoveu um debate educativo sobre a violência contra a mulher, tendo 
como mediador cultural o cordelista cearense Tião Simpatia, autor da Lei Maria da Penha em Cordel.

● PROJETO JANDAIA SOL (IBAMA/SEMAM/SEMEC)

No ano de 2018 foram distribuídas 5.000 revistas Jandaia Sol para as escolas participantes 
com produções escritas dos alunos. O projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente – SEMAM e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA. Foi implantado, 
no ano de 2017, com apresentações lúdicas e palestras sobre o tráfico de animais silvestres e apre-
sentação da ave símbolo de Teresina, a Jandaia Sol. 

● PROJETO QUEREMOS PAZ (MP-PI/SEMEC)

O Projeto Queremos Paz foi implantado neste ano e beneficiou 1552 alunos das Escolas Mu-
nicipais Parque Piauí e Ofélio Leitão. É uma parceria com o Centro de Apoio em Defesa da Educação 
e Cidadania, do Ministério Público Estadual do Piauí. 

Foram distribuídos materiais pedagógicos para alunos, professores e pais e realizadas ativida-
des de palestras e sensibilização com os mesmos, com vistas ao desenvolvimento de uma cultura de 
paz. O material pedagógico sobre cultura de paz é custeado pelo Ministério Público e as atividades 
na escola são realizadas com o apoio de outros parceiros como a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEMDUH, Fundação Inez Carvalho e outros.

● PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM DEFESA DA VIDA (MP-PI/SEMEC)

1.446 alunos de 13 Centros Municipais de Educação Infantil participaram do projeto Educa-
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ção Ambiental em Defesa da Vida e desenvolveram ações de sustentabilidade ambiental. A culminân-
cia aconteceu no Ministério Público Estadual, em março de 2018.

● PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO CIDADE DE TERESINA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

O prêmio, que está em sua 7ª edição, tem como objetivo estimular crianças, jovens, educado-
res e escolas, a refletirem sobre comportamento dos usuários no trânsito com vistas à sedimentação 
de hábitos que tornem o trânsito mais humano e seguro.  É uma iniciativa da Prefeitura de Teresina 
por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans). Neste ano, a SEMEC par-
ticipou das atividades do Maio Amarelo e Semana Nacional de Trânsito e do curso de Capacitação 
envolvendo 63 pedagogos da Rede Municipal sobre Educação no Trânsito. As escolas vencedoras 
do VII Prêmio Cidade de Teresina de Educação no Trânsito. Foram contempladas com premiações: 

• Categoria Escola Pública: 1º lugar: CMEI Francisca Marques, 2º lugar: CMEI Alda Maria de 
Almendra Freitas.
• Categoria Aluno (Subcategoria – Pré-Escola): 1ºlugar: Mayram Ronaldo Alves de Sousa- 
CMEI Valquíria Ferraz e 2º lugar: Sophia Coutinho Rocha - CMEI Planalto Uruguai. 
• Subcategoria Aluno – 7º a 9º ano: 1º lugar: Vitória Rodrigues Paz – Escola Municipal Delfina 
Borralho Boa Vista.

● PARCERIA COM A ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL

Em 2018, 02 alunos estão frequentando os Cursos Básicos e Técnicos de Nível Médio em 
Dança na sede brasileira da conceituada escola de Teatro Bolshoi no Brasil propiciando a estes alu-
nos aperfeiçoar seus talentos. A Prefeitura oferece além da logística propiciada pela “Casa Piauí” em 
Joinville, uma Bolsa-Auxílio, regulamentada, a partir de 2013, pela Lei Nº 4.497 de 20 de dezembro 
de 2013. 

f) Apoio aos Educandos

● TRANSPORTE ESCOLAR

A Secretaria transportou 2,8 milhões de passageiros, garantindo o acesso à escola para 14.203 
alunos diariamente, sendo 7.009 da zona urbana e 7.194 da zona rural. Foram empregados R$ 17,03 
milhões, sendo R$ 15,88 milhões do Tesouro Municipal/FUNDEB-FNDE e R$ 1,17 do Fundo Nacio-
nal de Educação/PNATE em transporte escolar.

● ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A Prefeitura Municipal de Teresina serviu 22,5 milhões de refeições no ano de 2018 para mais 
de 87 mil alunos matriculados nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal e entidades con-
veniadas e filantrópicas, com um investimento anual de R$ 16,9 milhões. Nos cardápios elaborados 
foram incluídos os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para atender o percentual exigido de 
30% do recurso destinado à alimentação.

Recursos do FNDE destinados à Agricultura Familiar: R$ 4,11 milhões atingindo um percentual 
de aproximadamente 52%, acima do percentual mínimo que é de 30% regulamentado pelo PNAE.

RECURSOS EMPREGADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
FONTE DE RECURSO VALOR (R$)

PMT 9.000.719,601
FNDE 7.914.731,51 
TOTAL 16.915.451,11

Fonte: PMT/SEMEC.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS

Um dos pilares do desenvolvimento sustentável passa pela inclusão social das pessoas que 
necessitam de apoio em decorrência de fatores relacionados à renda, riscos pessoais e sociais, fragi-
lização de vínculos e acesso a bens e serviços. A Prefeitura desenvolve a política de Assistência Social 
visando garantir a proteção social básica às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social 
e a proteção social especial a indivíduos e famílias em situação de risco ou com direitos violados, em 
Teresina.

a) Sistema Único de Assistência Social

A Proteção Social Básica efetiva-se por meio dos 19 Centros de Referência de Assistência So-
cial - CRAS, com a oferta de serviços em áreas de vulnerabilidade social na perspectiva da prevenção 
de riscos sociais, organizando e coordenando a rede socioassistencial, com o desenvolvimento do 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e do Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos - SCFV e de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e/
ou idosa, bem como o conjunto de ações que atuam junto aos indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

● SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF é um trabalho de caráter con-
tinuado que visa fortalecer a função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos fa-
miliares e comunitários, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida. O PAIF tem como público famílias em situação de vulnerabilidade social. São 
prioritários no atendimento os beneficiários que atendem aos critérios de participação de programas 
de transferência de renda e benefícios assistenciais, pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas 
que vivenciam situações de fragilidade. 

ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA PELOS CRAS QUANTIDADE
Famílias em situação de vulnerabilidade social referenciada (acompanhadas) 3.253

Famílias desligadas do acompanhamento do PAIF 404
Atendimentos individualizados às famílias 242.619

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

● SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV OFERTADO EM 
CENTROS DE CONVIVÊNCIA

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos organiza-se em torno do PAIF, preven-
do a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos e oportunizando o 
acesso às informações sobre direitos e participação cidadã. Ocorrem por meio do trabalho em grupos 
e organizam-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de per-
tencimento e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência 
familiar e comunitária.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Crianças de 03 a 06 anos 1.357

Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 9.832
Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos 4.540

 Adultos de 18 a 59 anos 9.357
Pessoa Idosa 9.357
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DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades

coletivas de caráter não continuado 43.573

Pessoas com deficiência participando dos serviços de
convivência ou dos grupos do PAIF 626

Pessoas com Deficiência/ASA/AVAPE (Projeto Levanta-te e vem para o meio) 100
Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

● OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

DESCRIÇÃO ATENDIMENTOS
Adolescentes do sexo feminino atendidos na Casa de Zabelê 

com a participação em oficinas socioeducativas. 100/mês

Mãe Teresinense 88
Criança Feliz

• Crianças 0 a 3 anos 4.735
• Gestantes 133

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

● BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC

O programa BPC na Escola tem como principal diretriz a identificação das barreiras que impe-
dem ou dificultam o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola e o 
desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as políticas de educação, de assistência social, 
de saúde e de direitos humanos, com vistas à superação dessas barreiras.

● SERVIÇOS DE CIDADANIA

DESCRIÇÃO 1ª VIA 2ª VIA
Passe Livre Pessoas com Deficiência 1.852 1.730

Passe Livre Pessoas Idosas 1.365 1.430
Carteira de Trabalho 3.530 --

Registro de Nascimento -- 437
Carteira Interestadual da Pessoa Idosa 964 --

Certidão de Casamento -- 17
Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

● BENEFÍCIOS EVENTUAIS  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Nº de famílias / residências solidárias 240

Cestas Básicas concedidas 890
Urnas Funerárias 163
Auxilio Financeiro 254

Aluguel social 1.561
Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.
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● MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
 

Eventos nos territórios dos CRAS

DESCRIÇÃO PESSOAS 
ATENDIDAS

Seleção do Rei e Rainha da Terceira Idade / Carnaval 2018 200
Encontro técnico com as entidades conveniadas para alinhamento dos serviços de 

convivência 40

Encontro com a Assistente Social do INSS para falar sobre as mudanças no BPC 150
Mutirão do Renda Mínima com os Idosos do SCFV “Vida e Fé “ CRAS norte 1 40

Projeto: Somos o CRAS. Encontro com Entidades. CRAS Norte 1 35
Ação Comunitária com os Serviços do CRAS – Cerâmica Cil CRAS sul 2 50

Mutirão para cadastramento dos idosos do SCFV no Cadastro
Único CRAS Sudeste I 40

Palestra do Dia Mundial de Conscientização de Violência Contra a
Pessoa Idosa (CRAS Norte II) 30

Seminário de Valorização da Vida na Prevenção do Suicídio 50
Evento do PETI com crianças do SCFV - o Combate ao trabalho infantil, com o da 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial  190

Publicizar sobre os serviços e benefícios da previdência social 36
1ª Assembleia de Usuários do CRAS Sudeste III 28

CRAS leste iv atividade: publicidade sobre os serviços e benefícios
da previdência social 36

Reunião com Agentes Comunitários e Técnicos da UBS Dr. Aires Neto 10
Palestra sobre os Direitos dos Idosos da UBS Sta. Maria da Codipi 25

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

b) Gestão dos Programas de Renda Mínima

A Prefeitura de Teresina vem cumprindo com suas obrigações dentro do Programa Bolsa Fa-
mília através:

• Identificação e inscrição no CADÚNICO das famílias em situação de pobreza e extrema po-
breza; 
• Garantia do acesso dos beneficiários do PBF aos serviços de educação e saúde, em articula-
ção com os Governos Federal e Estadual; 
• Acompanhamento do cumprimento das condicionalidades; 
• Acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial atuando nos casos de maior vulne-
rabilidade social; e
• Apuração e/ou do encaminhamento de denúncias às instâncias cabíveis. 

GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO)
E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Famílias Cadastradas 101.683
Famílias Beneficiárias 58.475

Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos Inscritos no CADÚNICO em Teresina
Famílias Quilombolas 03

Famílias em Situação de Rua 198
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DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Famílias pertencentes à Comunidade de Terreiro 772

Famílias Acampadas 254
Famílias de Agricultores Familiares 3.108

Famílias de Catadores de Material Reciclável 108
Famílias com componente resgatado do trabalho escravo 59

Famílias Ciganas 06
Famílias Extrativistas cadastradas 70
Famílias de pescadores artesanais 165

Famílias Ribeirinhas 13
Famílias Assentadas da Reforma Agrária 552

Famílias com pessoa presa no sistema carcerário 71
Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

REALIZAÇÃO DE CURSOS, ENCONTROS FORMATIVOS SOBRE CADUNICO, PBF E SICON 
EVENTOS PÚBLICO ALVO PARTICIPANTES

Rodas de conversa entre profissionais 
da política de saúde e da

assistência social

Coord. das unidades básicas de
saúde e técnicos dos CRAS 64

Palestra: A inclusão das famílias do 
BPC no Cadunico Famílias dos usuários da APAE 80

Palestra: A inclusão das famílias no 
Cadunico e PBF

Famílias usuárias da Entidade Centro 
Espírita João Nunes Maia que presta 

atendimento socioassistencial na 
zona sul

132

Encontro: A importância do 
cumprimento das condicionalidades

do Programa Bolsa Família

Famílias beneficiárias do PBF das 
CMEIs da zona Sudeste 270

Encontros Socioeducativos: palestras 
sobre o Cadastro Único

Famílias que solicitaram a inclusão 
no Cadastro Único por meio dos 19 

CRAS
1.356

Parceria com a Coordenação de 
Serviço Social do Sistema Prisional 

do Estado do Piauí capacitação para 
profissionais do Sistema Penitenciário 

e Estagiários do Curso de Serviço 
Social, a fim de prestar informações 

e desenvolver reflexões a respeito do 
Cadastro Único e programas, serviços 

e benefícios. 

Profissionais do Sistema 
Penitenciário e Estagiários do

Curso de Serviço Social

36 profissionais
12 estagiários

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.
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MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS
CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Mutirões de saúde 08

Famílias Acompanhadas na Saúde 34.547
Total de Beneficiários Acompanhados pela Educação 62.092

Profissionais Capacitados nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social 271
Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

c) Segurança Alimentar e Nutricional

Oferta de ações em conformidade com a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 
– LOSAN (Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006), visando garantir o direito de acesso regular 
e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que res-
peitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Pessoas atendidas com alimentação (almoço) no Restaurante Popular de Teresina 193.349

Pessoas em situação de rua com encaminhamento do Centro Pop e usuários da 
Fazenda da Paz, atendidos com isenção de taxa no Restaurante Popular de Teresina 13.143

Participação em feiras de agricultura familiar 27
Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

d) Proteção Social Especial

● PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade é executada por meio dos Centros de 
Referência Especializados da Assistência Social – CREAS e demais unidades socioassistenciais, ofer-
tando Serviço de:

• Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI); 
• Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS); 
• Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em 
Meio Aberto - Liberdade Assistida (LA)
• Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 
• Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias 
(PCDIF); 
• Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (ofertado no Centro Pop) 
• Serviço Especializado para Atendimento a Pessoas com Deficiência, com oferta no Centro 
Dia de Referência, além do apoio a entidades de atendimento a pessoas com deficiência.

CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Famílias atendidas no Serviço de Proteção e atendimento especializado
a famílias e indivíduos – PAEFI 557

Total de abordagens realizadas a pessoas/famílias em situação de risco ou de 
violação de direitos identificadas pelo Serviço Especializado em

abordagem Social – SEAS
2.045
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DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de

Liberdade Assistida – LA 442

Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de
Prestação de Serviços à Comunidade 163

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

CENTRO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP
DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Atendimentos realizados 875
Média mensal de pessoas atendidas 87

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - EVENTOS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUANTIDADE

Ação Carnaval 300
Mobilização alusiva aos “18 de Maio” em prol do enfrentamento

da violência sexual contra crianças e adolescentes 1.000

Oficina “arte na praça e fazendo arte” (Projeto Livre para Viver) 200
São João na Praça – Território Leste 40

São João do Lar de Sant’Ana 80
Ação Cidadania no Centro de Convivência Cidadania 363

Ação Cidadania no Aterro Sanitário 124
Manhã de Cidadania em alusão ao Dia Nacional de Luta da

População em Situação de Rua 70

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PSE
NOME DA CAPACITAÇÃO QUANTIDADE

Oficina sobre Violência Doméstica com foco em violência sexual 40
Autocapacitação no Centro Dia 20

Autocapacitação no CREAS Norte 20
“O atendimento humanizado a usuários de crack e outras drogas,
numa perspectiva de redução de danos” (Projeto Livre para Viver) 84

Cursos de qualificação na área de trabalho e renda. Cursos: Produção de Ma-
terial de Limpeza; Música. (Projeto Livre para Viver) 29

Capacitação sobre “Conhecer para Entender o Centro Dia de Microcefalia” 20
Roda de Conversa sobre o Fluxo de Atendimento no Acompanhamento de 

Crianças e Adolescentes em Situação de Acolhimento em Teresina-PI 30

Discussão do Processo de Inclusão e/ou Atualização do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal dos Idosos Acolhidos nas ILP

ou Casas-Lares
27

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.
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e) Proteção Social Especial de Alta Complexidade

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade oferta Serviço de Acolhimento Institucional 
em diferentes tipos de equipamentos, destinados a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos, inclusive acolhimento temporário a pessoas em situação de rua.

O serviço de acolhimento institucional temporário às crianças de 0 a 12 foram admitidos 44 
crianças em 2018. A Casa de Punaré realiza o acolhimento institucional temporário de 25 adolescen-
tes do sexo masculino de 12 a 18 anos, enquanto o serviço de acolhimento Institucional a Pessoas 
em Situação de Rua atende em médias 35 pessoas/dia.

SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA
DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Nº de Famílias acolhedoras 05
Nº de crianças e adolescentes atendidos 04

Audiências entre SEMTCAS e Sistema de Justiça 06
Média Famílias Cadastradas 03

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
COMUNIDADES TERAUPÊTICAS 2018

Fazenda da Paz 45/mês
Casa do Oleiro 09/mês

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

f) Gestão Institucional do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

Planejamento, Regulação e Gestão do Trabalho de Assistência Social

ATIVIDADES QUANTIDADE
Revisão e Regulação dos instrumentais utilizados na execução dos serviços 

socioassistenciais de PSB e PSE 02

Participação no processo de avaliação SEMCASPI 2018 04
 Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; 01

Plenárias territoriais para discussão do Plano Municipal de
Qualificação e Educação Permanente 04

Plenárias territoriais para discussão e alinhamento da avaliação
e planejamento dos serviços socioassistenciais 04

Elaboração do Plano Municipal de Educação Permanente 01
Realização do I Ciclo de Capacitação 2018 (SCFV e técnicos de nível

superior recém lotados nos serviços de PSB e PSE) 01

Fonte: PMT/SEMCASPI. Dados até out/2018.

Monitoramento e Avaliação da Assistência Social, Vigilância Socioassistencial / Informações e 
Dados e Mobilização do PETI:

• Estudo do Diagnóstico Socioassistencial 2017 com cada território. Divulgação do 1º e 2º 
Cadernos da Vigilância Socioassistencial - PSB. O 1º Caderno foi discutido no GSUAS no Ter-
ritório: Participação na discussão e elaboração do documento “Operacionalização do Trabalho 
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com Famílias em Grupo nos Serviços da Proteção Social Especial” que apresenta metodologia 
do trabalho social com grupos na Proteção Social Especial de Media Complexidade. Divulga-
ção das informações compiladas nos Diagnósticos, com vistas a melhorar o monitoramento e 
planejamento das ações a serem executadas pelas unidades;
• Análise mensal dos dados informados através do RMA pelas unidades e sistematização des-
tes dados; encontros com representantes da GPSB e GPRM objetivando identificar os erros 
mais recorrentes no preenchimento do RMA pelas unidades, e ainda, planejar ação interven-
tiva junto aos técnicos responsáveis pelo seu preenchimento; oficina de alinhamento sobre 
o preenchimento do RMA pelos CREAS; 4 oficinas sobre o preenchimento do RMA e apre-
sentação do Manual de Preenchimento do RMA dos CRAS: alinhamento sobre o adequado 
preenchimento do RMA pelas unidades de CRAS e CREAS, com a redução dos erros mais 
frequentes, observados anteriormente;
• Publicação do Edital da “I Mostra de Boas Práticas em Serviços de Proteção Social Básica e 
Especial dos Trabalhadores do SUAS no Município de Teresina”: Divulgação de boas experiên-
cias realizadas pelas unidades socioassistenciais nos territórios de Teresina;
• Sistematização dos dados fornecidos pelo RMA das unidades que compõem a rede socioas-
sistencial de Teresina: Criação de Banco de Dados com informações sobre o perfil dos usuários 
das unidades e suas principais atividades desenvolvidas;
• Participação no processo de Capacitação dos representantes das unidades sobre o Censo 
SUAS. As demais ações ficaram sob a responsabilidade da Coordenação de Monitoramento e 
Avaliação e de Coordenação de Sistemas.  Realizada a Análise do Censo SUAS 2018, através 
dos questionários respondidos, com base no IDCRAS e IDCREAS: permite avaliar a qualidade 
dos serviços ofertados pelo município através de Indicadores de Desenvolvimento;
• Elaboração da Nota Informativa nº 01 GSUAS/2018 – Análise dos CCFV baseado no Censo 
SUAS 2017; Nota Informativa nº 04 GSUAS/2018 – Apresentação do IDCRAS 2017 e ID-
CREAS 2016; e Nota Suplementar nº 01 GSUAS/2018 – Evolução do IDCRAS Teresina: Divul-
gação de informações importantes para subsidiar o planejamento, execução e monitoramento 
das ações da Gestão e Territórios;
• Elaboração da Minuta da Base Territorial dos Centros de Referência de Assistência Social 
– CRAS. Participação na capacitação promovida pela GPRM sobre o Sistema de Consulta, 
Seleção e Extração de Informação do Cadastro Único – CECAD; participação na elaboração 
de Instrumental de Registro Mensal de Atividades do Conselho Tutelar de Teresina, que pos-
sibilitará traçar o Perfil de Violações de Direito sofridas por Crianças e Adolescentes, no ano 
de 2019. Participação em 03 eventos de avaliação realizados pela GPSB: maior participação 
e envolvimento dos trabalhadores. O Seminário de Avaliação possibilitou à gestão avaliar as 
potencialidades e dificuldades na execução dos serviços, com as particularidades de cada uni-
dade e território;
• Cadastramento das novas Entidades Socioassistenciais no Cadastro Nacional de Entidades 
de Assistência Social – CNEAS. O monitoramento das Entidades da Assistência Social é uma 
ação contínua que envolve diversos atores como: a Equipe Operacional Territorial (08 Técni-
cos), Coordenadora de Monitoramento (01 Técnico), Alimentador do Sistema (01), Coordena-
dora de Vigilância Socioassistencial (01) e representantes (10) das entidades de assistência 
social; 
• Apresentação do Relatório Situacional do Cadastro Nacional de Entidades da Assistência 
Social – CNEAS no “Encontro para apoio técnico as Entidades e Organizações Socioassisten-
ciais inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS” com mês de referência: 
março de 2018 e, ainda, foi realizada capacitação para consulta pública no sistema do CNEAS. 
Apresentação do Relatório Situacional do Cadastro Nacional de Entidades da Assistência So-
cial – CNEAS no “Encontro para apoio técnico as Entidades e Organizações Socioassistenciais 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS” com mês de referência: março 
de 2018 e, ainda, foi realizada capacitação para consulta pública no sistema do CNEAS;
• Elaboração da Nota Informativa Nº02/2018 da Gerência de Gestão do SUAS com a finalida-
de de dar publicidade ao Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, bem 
como os resultados de monitoramento realizados na rede socioassistencial de Teresina tendo 
como base o mês de março/2018;
• Atualização do CADSUAS com correção de cadastros com inconsistência e inserção de no-
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vos trabalhadores do SUAS;
• Prestação de Contas: Inserir no sistema todos os dados da gestão e da gerência de fundos 
para finalização da prestação de contas desta secretaria;
• Censo SUAS: Inserir com eficácia os dados enviados pelas unidades desta secretaria;
• Programa Criança Feliz: inserção da equipe no CADSUAS e Prontuário Eletrônico/PCF, gerar 
senhas para as supervisoras do Programa Criança Feliz e Capacitação de servidores para inser-
ção de dados no Sistema de acompanhamento do Criança Feliz;
• Livre para Viver: inserção de informações no sistema, Plano de Trabalho atualizado e solicitar 
aditamento de prazo;
• Prestação de Contas de Recursos Federais: inserção de dados sobre a prestação de contas 
dos recursos recebidos para financiamento dos serviços socioassistenciais;
• RMA: inserção dos dados mensais de unidades da Proteção Social Especial e Proteção Social 
Básica;
• CNEAS: atualização de Entidades e Agendamento de visitas;
• Prontuário Eletrônico: gerar senhas para os Técnicos dos CRAS acessarem o Prontuário Ele-
trônico;
• Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV: acompanhamento e inserção de 
propostas para acesso a recursos de emendas parlamentares;
• A primeira reunião do PETI de 2018 aprovou o Plano de Ação, modificando a ação de Se-
minário com as políticas públicas para realização de Ação nos 4 territórios de Teresina para 
mapear as piores formas de trabalho infantil e locais, sendo dialogados com CRAS/CREAS/ 
SCFV e Conselhos tutelares;
• Audiência Pública sobre o Trabalho Infantil onde foi lançado o Livro” Folheando o que a gen-
te Sente”como produto da Campanha do PETI de 2017 contendo redações e desenhos das 
crianças e adolescentes atendidas pela Semcaspi;
• Posse dos membros da Comissão Municipal do PETI, no auditório da SEMCASPI, sendo 
composta por 17 órgãos; 
• Realizada uma audiência pública sobre o trabalho infantil no auditório da Ação social Arqui-
diocesana com o objetivo de apresentar as ações de enfrentamento realizadas pelo município 
e as dificuldades identificadas nesse processo. Na ocasião foi lançada a campanha: Crianças 
livres de trabalho infantil;
• Manhã de Cidadania no Aterro Sanitário de Teresina: o referido momento aconteceu com 
a participação das famílias que habitam os arredores do Aterro Sanitário, com a participação 
direta no planejamento e execução das Gerências de Proteção Social Básica e Especial e Ge-
rência do SUAS com 288 atendimentos;
• Reunião de Planejamento e organização das ações territoriais do PETI com fins de mapear as 
piores formas de Trabalho Infantil nos territórios de Teresina, juntamente com representantes 
da PSB/PSE/Comissão do PETI;
• Conclusão do Termo de Referência do Diagnóstico sobre o Trabalho Infantil em Teresina;
• Divulgação do Resultado do concurso de redação nas redes sociais com a publicação de 03 
redações;
• Ações nos territórios Norte, leste e sul, respectivamente, tendo como vislumbrado as seguin-
tes formas mais presentes de Trabalho Infantil: carroceiros, oficina mecânica de motos, peixa-
rias, agricultura, vendas e mendicância nos sinais de trânsito, mendicância nos supermercados, 
catadores no aterro sanitário, Abuso sexual na Ceasa no turno da noite; 
• Realização da “Parada Acordar” nos 4 territórios de Teresina, levando informações sobre a 
importância de tornar as crianças e adolescentes livres do trabalho infantil;
• Capacitação sobre Trabalho Infantil e apresentação dos fluxos tanto do trabalho infantil e de 
acolhimento no município de Teresina, realizada em parceria com o Ministério Público do Piauí;
• Em Elaboração do Projeto Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação das ações do 
SUAS;
• Levantamento e definição dos indicadores que comporão o Painel de Monitoramento;
• Organização e implantação da Comissão em conformidade ao Decreto Municipal n° 
16.802/2017 e Portaria que institui a Comissão de Monitoramento no município;
• Elaboração e apresentação dos instrumentais a serem aprovados e utilizados pela Comissão 
de Monitoramento; 
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• Orientação Técnica junto às equipes de monitoramento dos territórios;
• Reuniões mensais para discussão e análise dos relatórios de monitoramento bem como dos 
gestores das parcerias;
• Elaboração conjunta e apreciação dos relatórios técnicos da Comissão;
• Elaboração do Projeto Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação das ações do SUAS;
• Análise dos Relatórios Mensais de Atendimento – RMA’s;
• Elaboração de relatório técnico de análise do RMA com dados sobre a incidência de vulne-
rabilidades relacionais nos atendimentos.
• Orientação e coordenação das visitas técnicas de monitoramento para coleta de informações 
necessárias ao preenchimento do CNEAS; e
• Análise, validação e preenchimento dos formulários no sistema informatizado do CNEAS.

g) Ações da Guarda Municipal

A guarda municipal realiza patrulhamento diário em diversos pontos de grande circulação de 
pessoas, com destaque as: Praças da Bandeira, Praça Rio Branco, Praça do FRIPISA, Praça dos ska-
tistas, Parque Lagoas do Norte, Parque Estação da Cidadania, Centro Unificado de Esporte e Lazer 
Sul - CEU Sul, Centro Unificado de Esporte e Lazer Norte - CEU Norte, Complexo Esportivo José 
Ponce Filho - Parentão, Parque Floresta Fóssil, Parque Encontro dos Rios, Centro Pop, Restaurante 
Popular, Terminais de Integração Itararé, Parque Piauí e Bela Vista e nos corredores de integração das 
avenidas Miguel Rosa, Barão de Gurguéia e Henry Wall de Carvalho.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Apreensões 461
Conduções 53

Fonte: PMT/SEMCASPI

h)  Ações da Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal classifica as áreas em pequeno, médio e grande risco. A ênfase de 
monitoramento está nas áreas com situação mais crítica, mas sendo notificada uma chuva torrencial 
em área classificada como de menor risco, a Defesa Civil também se dirige ao local para monitora-
mento das condições do solo e de casas. 

Em 2018 foram realizados 1.996 atendimentos/procedimentos nas áreas de risco de desa-
bamento, desabamento parcial, alagamento/enxurrada, risco de queda de árvore, ocorrência de in-
cêndio, desabamento total e monitoramento de queimadas. Registram-se, ainda as vistorias em 570 
casas em risco de desabamento em todas as áreas do município.

i) Teresina em Ação

Ação conjunta de diversos órgãos, municipais e estaduais, ofertando serviços em espaço pú-
blico de grande circulação, promovendo o acesso a serviços básico e lazer. Realizado 170.797 aten-
dimentos nos bairros Mocambinho, Promorar, Anita Ferraz, Leonel Brizola, Centro, Dirceu II, Monte 
Castelo, Vale Quem Tem e Mafrense. Desde o seu lançamento em 2017 já se somam 17 edições e 
mais de 269 mil atendimentos.

j) Vila Bairro Segurança

Para contribuir com o enfrentamento à violência, a prevenção é considerada um fator primor-
dial. Por isso, no programa Vila Bairro Segurança, a frente de Prevenção trabalha ações integradas 
que buscam a identificação de fatores de risco e fortalecimento dos fatores protetivos, através do 
desenvolvimento de seis projetos articulados entre as secretarias do município. Além da frente de 
prevenção, o programa Vila Bairro Segurança também atua na frente de proteção e pesquisa/moni-
toramento. Na frente de proteção, os projetos Blitz Sufoco e Teresina Protege trabalham, respectiva-
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mente, ações no controle de condutores embriagados, desarmamento, além da coibição da venda de 
bebidas alcoólicas a menores de idade. Já a frente de pesquisa e monitoramento visa a produção de 
conhecimento sob a construção de um observatório da violência.

Os 13 bairros assistidos pelo Vila Bairro Segurança são Acarape, Aeroporto, Alto Alegre, Itape-
ru, Mafrense, Matadouro, Mocambinho, Nova Brasília, Olarias, Parque Alvorada, Poti Velho, Vila São 
Francisco e São Joaquim. Participam as equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal, RONE, Strans e 
Vara da Infância e da Juventude, Conselho Tutelar e SDU/Centro-Norte.

Os resultados alcançados em 2018:

• Projeto Blitz Sufoco/Projeto Teresina Protege: 93 mil pessoas atendidas
• Projeto Paz Na Escola: 1.459 alunos
• Projeto Sou Capaz: 125 jovens
• Projeto Educando Para Prevenir: 3.744 crianças
• Projeto Meu Bairro É Vivo: 900 pessoas
• Teresina Pela Paz: 70 profissionais (servidores municipais e guarda municipal)
• Projeto Todos Por Um: 3 adolescentes

k) Infraestrutura de Atendimento

Restauração na sede da SEMCASPI de grade com aplicação de pintura, capina, colocação de 
porta, aplicação de gesso, instalação de ar Condicionado, Instalação de tomada para ar condicionado, 
gelágua, troca de ar condicionado (Janeleiro), instalação de bocal com colocação de lâmpada.

Aquisição de armários de aço, mesas secretárias, cadeiras giratórias e bebedouro, geladeira, 
longarinas (03 lugares), cadeiras fixas, Ar Condicionado split, cadeiras secretária, mesa redonda, es-
tantes com prateleira, colchões, quadro branco para diversas unidades de CRAS, Conselho Tutelares, 
Casa Reencontro e Guarda Municipal.

OBJETIVO 2: GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS BÁSICOS

É importante conhecer a infraestrutura física da Prefeitura de Teresina que conta atualmente 
com 1.359 equipamentos municipais, distribuídos nas áreas de educação, saúde, assistência social, 
cultura, esporte, lazer, meio ambiente, saneamento, apoio à economia e administração pública direta 
e indireta. 

Existem 526 espaços físicos da Prefeitura para o desenvolvimento da Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer:

• 149 Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEF’s;
• 157 Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI’s;
• 03 Teatros;
• 02 Centros de Esportes Unificados – CEU’s;
• 05 Bibliotecas;
• 03 Museus;
• 207 Equipamentos Esportivos;

Para o exercício das funções de saúde e assistência social existem mais 277 espaços:

• 01 Pronto Socorro; 
• 02 Unidades de Pronto Atendimento – UPA; 
• 10 Hospitais de Pequeno Porte;
• 06 Centros de Atendimento Psicossocial - CAPS;
• 90 Unidades Básicas de saúde – UBS;
• 19 Centros de Referências de Assistência Social – CRAS; 
• 04 Centros de Referências Especializados da Assistência Social – CREAS;
• 06 Casas de Apoios;
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• 74 Centros de Convivências;
• 23 Outras unidades de Saúde e Assistência Social;
• 42 Academias da Terceira Idade – ATI.

Na proteção do meio ambiente e de espaços públicos verdes, outros 361 espaços mantidos 
pela Prefeitura:

• 276 Praças e áreas verdes; 
• 34 Parques Ambientais;
• 04 Viveiros de Mudas;
• 35 Pontos de Recebimentos de Resíduos - PRR’s; 
• 14 Pontos de Entrega Voluntária – PEV; 
• 01 Aterro Sanitário (controlado).

E por fim, mais 192 espaços de apoio à economia e administração pública: 

• 04 Terminais de Integração;
• 22 Estações de passageiros climatizadas
• 18 Mercados; 
• 16 Centros de Produção;
• 13 Centros de Capacitação; 
• 13 Cemitérios;
• 12 Campos Agrícolas;
• 44 Hortas Comunitárias;
• 08 Lavanderias;
• 02 Polos Industriais;
• 02 Centros de Atendimento ao Cidadão;
• 06 Centros de Atendimento ao Turista
• 31 Órgãos da administração direta e indireta;
• 03 Unidades de atendimento do Programa Lagoas do Norte.

Alem destes espaços físicos e equipamentos públicos, a Prefeitura faz um trabalho de manu-
tenção e conservação de suas vias públicas de calçamentos e asfalto, serviços de iluminação dos 
postes, limpeza pública periódica e sistemática (remoção de capina, remoção de transbordo, coleta 
regular do lixo doméstico, de reciclagem, de saúde e alternativa de carroceiros), incluindo ainda as 
limpezas de bueiros e galerias. Mais recente passou a administrar também os 04 terminais de inte-
gração e novas paradas públicas climatizadas nos corredores exclusivos de ônibus.

A Prefeitura de Teresina realiza Faxina nos Bairros desde dezembro/2015, com 116 edições, 
e retirou da cidade até o momento 9.434 toneladas de lixo, incrementando as ações de controle 
vetorial da FMS e contribuindo para redução em torno de 50% da incidência de casos de dengue, 
chikungunya e zika em Teresina.  Aproximadamente 96% da cidade é atendida pela coleta domiciliar, 
passando três vezes por semana na porta das residências 

No tocante a manutenção, construção e recuperação de vias com pavimentação asfáltica, em 
2018 foram investidos R$ 13,4 milhões em asfaltamento, R$ 9,7 milhões em recapeamento e R$ 7,3 
milhões nas operações na tapa buraco, totalizando R$ 30,4 milhões de reais. 

Na iluminação pública de ruas e bens públicos da cidade de Teresina foi investido em 2018 
mais de R$ 10,8 milhões em toda a cidade.

Na rede hospitalar municipal houve a ampliação do acesso e resolutividade da atenção Espe-
cializada, com destaque para:

• Atualização em andamento de protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), Clí-
nicos, de enfermagem, Nutrição, Serviço Social, Odontologia, Comissão de Controle de Infec-
ção Hospitalar – CCIH, Limpeza, de maternidades, administrativos;
• Implementação de Linhas de Cuidado do Trauma, AVC, Queimados, Neurológica, Pediátrica, 
Cardiológica no HUT, para melhor coordenação do cuidado e ordenamento em rede;
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• Implementação de telemedicina em cardiologia no HUT;
• Implementação do Gestor Saúde para maior celeridade no agendamento de consultas e exa-
mes especializados;
• Aumento de especialistas com vistas ao aumento da oferta. A definição de encaminhamento 
é feita com base na própria doença; hipótese diagnóstica com exames complementares e exa-
me físico do usuário. A sugestão dos exames complementares visa à otimização da oferta dos 
serviços e à qualificação dos motivos de encaminhamento.
• Estabelecimento de Prioridade de regulação – o parâmetro é a história da doença atual 
(HDA);
• Estabelecimento de Critério de regulação – baseado na classificação de prioridade pertinen-
te aos motivos de encaminhamento (ACCR) e disponibilização da vaga pelos serviços;
• Melhoria da estrutura das Salas de Estabilização dos hospitais;
• Implementação do Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR, um instrumento de 
humanização ao atendimento; e
• Atualização de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde – PGRSS.

Em 2018 houve a implantação de Núcleos de Segurança do Paciente em todos os hospitais de 
Rede. Estão sendo implantados os protocolos recomendados pela portaria nº 529/2013, do Minis-
tério da Saúde através da capacitação de 85 profissionais.

No ranking das despesas com ações e serviços públicos de saúde entre as capitais, Teresina 
ocupa o 3º lugar com gasto de R$ 590,71 per capita ano, atrás de Campo Grande (R$ 686,56) e São 
Paulo (R$ 656,91).

Esse compromisso da Prefeitura reflete no percentual aplicado em saúde sobre as receitas de 
impostos e transferências constitucionais, atualmente está em 34,7%, onde o exigido por lei é no 
mínimo de 15%. O gráfico abaixo mostra a evolução no período de 2011 a 2018.

Fonte: PMT/SEMF 

O atendimento através dos CAPS no município de Teresina é classificado como satisfatória, 
onde o Ministério da Saúde estabelece que uma cobertura do CAPS com valor igual ou superior a 
0,70 por 100 mil habitantes é considerada muito boa, e a cobertura assistencial dos CAPS de Tere-
sina é de 1,04 por 100 mil habitantes.

O projeto Profissionalizar para Inserir foi indicado ao Prêmio Piauí de Inclusão Social por suas 
ações realizadas para atender pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. O projeto con-
corre pela categoria Governamental. O projeto ofertou 160 vagas em 5 cursos profissionalizantes, 
contemplando mulheres em situação de violência, pessoas com deficiência e seus familiares, pessoas 
em situação de rua, em tratamento de câncer, dependentes químicos e jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas. Em sua primeira etapa o projeto ofertou os cursos de Artesanato em Fel-
tro, Artesanato em Mosaico, Artesanato em Papel, Pintura em Tecido, Corte de Cabelo Masculino e 
Barbearia e Manicure e Pedicure.

O acesso e a permanência da população de Teresina ao processo de escolarização tem sido 
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uma das principais metas da Prefeitura de Teresina. A Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina 
tem matriculado, no ano de 2018, 87.123 alunos, que abrange a educação infantil desde o berçário, 
passando pelo ensino fundamental (1º ao 9º ano), até a Educação de Jovens e Adultos.

 Teresina universalizou o atendimento na pré-escola, crianças de 04 e 05 anos, e ampliou o 
atendimento das crianças de 0 a 03 anos em creches. O desafio é aperfeiçoar os processos e elevar 
ainda mais a qualidade da educação de Teresina, preparando os estudantes para a vida e para a con-
corrência globalizada por trabalho.

 A Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina mantém em pleno funcionamento 306 uni-
dades de ensino. Ressalta-se que das 149 escolas de Ensino Fundamental, 88 atendem somente 
anos iniciais, 43 escolas de anos iniciais e finais e 18 somente anos finais. Destas, 27 escolas ofere-
cem a modalidade EJA.

 
A Prefeitura de Teresina ao longo dos últimos anos tem se destacado em premiações e reco-

nhecimentos pelos seus esforços na gestão pública, em 2018 tivemos:

• Teresina conquistou o 1º melhor IDEB entre as capitais do País nos anos iniciais e finais. Isso 
é resultado de investimentos, planejamento, formação e avaliação, que faz com que a Rede 
Pública Municipal de Ensino de Teresina cumpra sua missão de garantir uma educação pública 
de excelência com equidade, afirmando à população da cidade o que temos feito de melhor: 
ensinar!
• Ministério da Educação: Prêmio Professores do Brasil destaca trabalho de três educadores da 
rede municipal de ensino;
• Teresina é a segunda capital do Brasil que mais oferece acesso a espaços de lazer que favo-
recem a prática de atividades físicas, de acordo com a primeira edição do Ranking das Capitais 
Brasileiras Amigas da Atividade Física.

Durante o ano de 2018, não registramos grande transtornos nas unidades de atendimento ao 
público, garantindo assim, a qualidade no atendimento dos serviços básicos municipais.

Por fim, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM foi criado com o intuito de mo-
dernizar e tornar eficientes e efetivos os serviços públicos, de modo a acompanhar a evolução das 
necessidades sociais, monitorado pelos os Tribunais de Contas dos estados. O IEGM é composto 
pela combinação dos dados governamentais, dados de prestação de contas e informações levantadas 
a partir de questionários preenchidos pelas Prefeituras Municipais e avalia a qualidade de gastos, as 
políticas e atividades municipais, estabelecendo visões da gestão para 7 (sete) dimensões da execu-
ção do orçamento público, selecionadas a partir de sua posição estratégica no contexto das finanças 
públicas, a saber: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas 
e Governança em Tecnologia da Informação. Os resultados para Teresina foi Conceito B - Efetivo, 
com índice 0,69. Destacam-se as dimensões Saúde (A 0,91), Governança (B+ 0,78) e Fiscal (B+ 0,78). 
A Prefeitura de Teresina utiliza essas informações para melhorar o seu planejamento municipal.

OBJETIVO 3: AMPLIAR AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO (JUVENTUDE, MULHERES, IDOSOS, 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

a) Políticas Para os Jovens

A Secretaria Municipal da Juventude – SEMJUV –, responsável por desenvolver políticas pú-
blicas para o público juvenil com idade entre 15 e 29 anos, realizou neste ano de 2018 um conjunto 
de ações visando ao desenvolvimento e à integração social dos jovens de Teresina. A implementação 
dessas ações contou com a parceria de outras secretarias municipais bem como do Governo Federal 
representado pela Secretaria Nacional da Juventude.

Dentre os projetos da SEMJUV destaca-se o Inova Jovem que tem como objetivo a capacita-
ção de jovens com foco no empreendedorismo para que venham a entrar no mercado de trabalho 
mediante a criação e gestão de seus próprios negócios.

As principais metas do projeto foram promover a emancipação financeira dos jovens e suas fa-
mílias, gerar renda, reduzir a condição de vulnerabilidade, disseminar a cultura do empreendedorismo 
nas comunidades e contribuir para o desenvolvimento da economia local.
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O projeto Inova Jovem ofertou um curso de 30 horas onde o jovem contou com um conjunto 
de atividades, dentre elas, elaboração de um plano de negócios, criação de logomarca da empresa, e 
conhecimento em gestão empresarial.

As aulas aconteceram na sede do Parque Lagoas do Norte e no CEU Sul (Centro de Arte e 
Esporte Unificados de Teresina). Depois da conclusão do curso, os jovens ainda passaram por um 
período de monitoramento por consultores do projeto podendo assim tirar eventuais dúvidas por 
telefone por um período de três meses.

Outro projeto desenvolvido pela Secretaria foi “O Solares” o qual destinou 60 vagas para que 
jovens de 18 a 29 anos pudessem se capacitar para o trabalho com energia fotovoltaica, a energia 
solar. A tecnologia fotovoltaica vem sendo difundida em todo o mundo e, no Brasil, o mercado vem 
crescendo. O curso teve 30 horas de duração, com 20h de parte teórica, outras 08 de aula prática e 
mais 2h para a visitação de um Sistema Conectado à Rede já instalado sendo realizado em parceria 
com o Centro Comunitário do Angelim.

A Prefeitura também executou o projeto Jovem Habilitado. A iniciativa visou oferecer aos jo-
vens carentes de Teresina curso para tirar a Carteira Nacional de Habilitação de forma gratuita com o 
intuito principal de garantir a esse público as condições de adentrar ao mercado de trabalho, já que 
a maioria das vagas de emprego disponíveis tem como exigência o documento de habilitação. Nesse 
sentido, foram ofertadas 50 vagas para os jovens carentes.

Outra ação executada através de uma parceria com o Instituto Federal do Piauí – IFPI, foi a 
oferta de 160 vagas para o projeto Pré-técnico, que preparou alunos que desejavam ingressar nos 
cursos técnicos da instituição. As aulas foram ministradas nos Centros de Artes e Esportes Unifica-
dos, tanto da zona norte quanto da zona sul, nos turnos manhã e tarde.

Dentre os alunos que seriam contemplados no projeto, estavam aqueles que concluíram o 9º 
ano, mas que não estavam cursando o Ensino Médio. Também foram beneficiados os alunos que 
estavam cursando o 9º ano escolar em escolas públicas e entidades filantrópicas ou que estudavam 
em escola privada mediante o recebimento de bolsa educacional. Ao todo foram oferecidas 80 vagas 
para o CEU Norte Vieira Toranga e outras 80 para o CEU Sul Ana Maria Rego. O projeto ministrou 
aulas das disciplinas de Português e Matemática de março a dezembro deste ano.

CURSOS DE FORMAÇÃO PARA A JUVENTUDE NOS CEUS
TIPO DE CURSO OBJETIVO ZONA PESSOAS ATENDIDAS

Teatro Incentivar jovens a participar de
atividades artísticas culturais Norte/Sul 80

Zumba Incentivar a prática de exercícios Norte/Sul 180

Ballet Incentivar jovens a participar de
atividades artísticas culturais Sul 40

Aulas de violão Incentivar jovens a participar de
atividades artísticas culturais Sul 30

Escolinha de futsal Incentivar a prática de exercício. Norte/ sul 200

Mirim cidadão Prevenção e combate a 
criminalidade entre os jovens Sul 200

Fonte: PMT/SEMJUV

Já o programa Universidade ao Alcance de Todos - Unitodos, teve como objetivo preparar 
estudantes de escolas públicas para provas de vestibular e para o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). Destaca-se que além dos estudantes de escolas públicas, os discentes de escolas particula-
res que recebem bolsas também foram contemplados com o respectivo programa.

Ao todo, foram 2.400 vagas para estudantes de toda Teresina, inclusive na zona rural. A Pre-
feitura disponibilizou 24 polos para que os estudantes pudessem fazer a inscrição e assistir as aulas. 
Foram ministradas aulas de 14 disciplinas (matemática, inglês, espanhol, filosofia, física, química, 
história, biologia, gramática, redação, geografia, sociologia, história da arte e literatura) e o material 
era gratuito. 
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Dentro da programação do UNITODOS estavam previstas aulas de segunda a sexta, duas 
baterias de simulados e duas revisões gerais. Além disso, foi realizado o concurso de redação entre 
os alunos do programa com premiação para os primeiros lugares. Também foi realizado uma Mostra 
das Profissões, evento em que os alunos puderam conhecer mais sobre 41 profissões através de 
workshops com profissionais graduados e palestras.

b) Políticas Para as Mulheres

Uma das bases do planejamento estratégico e ações das políticas públicas para as mulheres 
tem como base o Diagnóstico da violência contra as mulheres no município de Teresina, onde as 
etapas compreenderam: o dimensionamento da violência contra as mulheres; o dimensionamento 
da resposta nos programas e serviços de enfrentamento à violência, assistência técnica e formação 
da equipe, usando técnicas quanti-qualitativas, coletas de informações em registros administrativos, 
entrevistas semiestruturadas, questionários, entre outras metodologias.

Concluído neste ano o Plano Municipal de Prevenção de Violência e Programa de Assistência 
Técnica e Capacitação Relacionada à Prevenção da Violência, e estão sendo preparadas as bases para 
o monitoramento dos indicadores da situação das mulheres em Teresina.

Para o fortalecimento e mobilização intersetorial da rede de atendimento integral a mulheres 
e enfrentamento à violência, existe a câmara técnica de gestão e monitoramento da política pública 
para as mulheres de Teresina que realizou diversas atividades em 2018:

• Nomeação dos membros da câmara técnica e monitoramento da política pública para as mulheres;
• Capacitação e apresentação das primeiras diretrizes de trabalho e monitoramento da política 
pública para as mulheres para o ano de 2018;
• Monitoramento do PMPPM: apresentação do levantamento de atividades voltadas para as 
mulheres dentro de cada secretaria;
• Monitoramento do plano municipal de política para as mulheres de Teresina – apresentação 
das ações por eixos estratégicos;
• Capacitação dos representantes da câmara técnica no Fórum 12 anos da Lei Maria da Penha;
• Capacitação dos representantes da câmara técnica na Apresentação da Reformulação de 
Indicadores do PMPPM;
• Monitoramento do plano municipal de políticas para as mulheres de Teresina – leis e decretos;
• Participação dos membros da câmara técnica nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência;
• Elaboração de proposta de ação integrada – 1 cartilha sobre assédio.

● PROJETO BALANÇANDO A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E ATENDIMENTO À 
MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Realização e apoio a eventos de promoção aos direitos das mulheres: 

• Mapeamento dos serviços de atendimento às mulheres no município de Teresina: CMDM, 
CREG, Nudem e SEMCASPI;
• Lançamento da Agenda Março Mulher;
• Seminário Panoramas sobre a violência contra a mulher em Teresina;
• Apresentação oficial do diagnóstico sobre a violência contra a mulher em Teresina;
• Evento de nomeação da Câmara de Gestão Técnica;
• Evento de inauguração do Amor de Tia Sudeste;
• Lançamento do selo Dona Saló;
• Certificação do Laboratório Maria da Penha;
• Realizado 05 eventos com a participação de 230 pessoas com temas sobre as mulheres.

● CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ESPERANÇA GARCIA - CREG

O Centro de Referência Esperança Garcia é administrado pela Secretaria Municipal de Políti-
cas Públicas para Mulheres em parceria com a Ação Social Arquidiocesana, e realiza o atendimento 
psicológico, social e jurídico de mulheres em situação de violência em Teresina.
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DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Mulheres inseridas no serviço 93

Mulheres acompanhadas 202
Mulheres que romperam o ciclo de violência 5

Atendimentos especializados 460
Atividades coletivas com as mulheres acompanhadas 12

Mulheres reinseridas no serviço 02
Ações de enfrentamento a violência 27

Ações de articulação com a rede 187
Participantes em ações de sensibilização sobre a violência contra a mulher 598

Fonte: PMT/SMPM

● ATENDIMENTO INTEGRAL A MULHER E SUAS CRIANÇAS – AMOR DE TIA

O Amor de Tia é um serviço realizado pela Prefeitura de Teresina, por meio da SMPM, que ofe-
rece rodas de conversa e cursos de capacitação para as mães em vulnerabilidade social ou situação 
de violência e atividades lúdico-pedagógicas para seus filhos de 1 ano a 2 anos e 9 meses. A unidade 
Norte fica localizada na Rua Antônio Pedro, s/n, Matadouro e a unidade da zona Sudeste fica na Rua 
Santa Luzia, s/n, Alto da Ressurreição.

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

NORTE SUDESTE
Mulheres acompanhadas 60 70

Atividades socioeducativa com as mulheres 20 11
Cursos e/ou oficinas em educação profissional 05 0

Crianças atendidas 62 70
Atividades socioeducativas com as crianças 06 01

Fonte: PMT/SMPM

● PROJETO LABORATÓRIO MARIA DA PENHA

O Laboratório Maria da Penha tem como objetivo capacitar estudantes das áreas de Direito, 
Psicologia, Enfermagem, Medicina e Serviço Social para disseminarem os estudos e reflexões sobre 
a Lei Maria da Penha, as questões de gênero, os avanços e os desafios da rede de enfrentamento à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, além dos direitos da mulher, neste ano 68 alunos de 
06 unidades de Ensino Superior receberam o certificado de participação no programa Laboratório 
Maria da Penha, em parceria com o Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima 
de Violência Doméstica e Familiar (NUPEVID). Realizada também nas instituições Samvvis, Deam Sul, 
Creas Sul, Nudem, Amor de Tia Norte e Plantão Polícia Civil.

Neste ano, continua o Projeto Lei Maria da Penha em Cordel nas Escolas explicando a impor-
tância do trabalho de forma educativa e divertida, 12 escolas da rede municipal foram visitadas com 
a participação de 5,4 mil alunos.

● SELO DONA SALÓ - PROMOVENDO A IGUALDADE DE GÊNERO

O “Selo Dona Saló - Empresa Promotora da Igualdade de Gênero”. O selo certificará as em-
presas privadas localizadas em Teresina que atuem ou estabeleçam projetos, programas ou ações em 
prol da igualdade de gênero nas relações de emprego, qualidade de vida no ambiente de trabalho, 
ações de enfrentamento à violência contra a mulher, valorização da mulher no ambiente de trabalho, 
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bem como, cumpram regularmente suas obrigações fiscais e pratiquem a Responsabilidade Social: 
empregabilidade e liderança de Mulheres, igualdade salarial; saúde e qualidade de vida; educação e 
prevenção à violência.

● FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS MULHERES.

Com relação à formação e a qualificação profissional para as mulheres, foram realizados 07 
cursos/oficinas nas áreas de: automaquiagem, bolo confeitado, pintura e estamparia em camisa, 
bombons de chocolate, manicure, pedicure e artesanato em feltro. Foram qualificadas 64 mulheres.

● CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

Neste ano, foram realizadas diversas campanhas de prevenção da violência contra as mulhe-
res, e os principais resultados são:

• Campanha Laço Branco (Homens pelo fim da violência contra as mulheres): com 07 ações 
realizadas e sensibilização de 72 homens; 
• Campanha Marcas da Alegria: Participação em 10 ações carnavalescas com a distribuição de 
13,1 mil materiais temáticos;
• Campanha “Eu Sou Mulher, Eu Posso Sim”: Realização de 05 ações de sensibilização e divul-
gação da campanha; Participação em campeonato de futebol feminino; e Apoio a campanha 
“Meninas ocupam”, realizada pela ONG Plan International;
• Campanha Elas Inspiram: 1.771 Pessoas sensibilizadas com 05 peças produzidas e divulga-
das nas redes sociais.

● PROJETO DIALOGANDO

O projeto dialogando com a comunidade realizou 23 eventos neste ano com a participação de 
988 pessoas, com destaque: 

• Rodas de diálogo em alusão ao março mulher;
• Palestras e rodas de conversa em alusão ao mês das mães;
• Papo de mulher: realização de rodas de conversa nos bordéis de Teresina
• Rodas de conversa nas escolas do Vila Bairro Segurança
• Oficina temática para professores: Projeto Paz na Escola

c) Políticas Para os Idosos

A terceira idade é uma das fases da vida que mais requer cuidados por parte da família e da 
sociedade. Em Teresina, os idosos podem contar com o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV), da rede de Assistência Social do município. Atualmente, o serviço é oferecido 
em 36 locais na capital, sendo que 09 Centros de Convivência que atendem idosos são do próprio 
município, 27 SCFV’s são da rede parceira.

 Ao todo, mais de 1.200 idosos participam de atividades nestes espaços. O Serviço de Convi-
vência é voltado para o atendimento dos membros das famílias que estejam ainda vivenciando situ-
ações de vulnerabilidade, de riscos pessoal ou social. Para os idosos, o SCFV visa contribuir para um 
processo de envelhecimento saudável, ativo e autônomo; assegurando o espaço de encontro para 
pessoas idosas e encontros intergeracionais.

 As atividades visam ainda desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de 
vida, além de propiciar vivências que valorizem mais experiências na terceira idade. Os idosos que 
participam do SCFV, geralmente três vezes por semana, participam de atividades como capoterapia, 
dança e outras atividades físicas e esportivas; além de dinâmicas de grupo, oficinas socioeducativas 
e discussões temáticas. Temos um grupo de pessoas que acompanham os idosos, como orientadores 
e facilitadores.

A rede de saúde, de esporte e lazer municipal também desenvolvem políticas públicas para os 
idosos, as ações, as intervenções físicas e seus resultados estão expostos a seguir:
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• Acompanhamento pelas equipes de atenção básica dos idosos das instituições de longa per-
manência dos territórios, sendo beneficiadas 435 pessoas idosas;
• Utilização da caderneta do idoso (pactuação entre Teresina e o Ministério da Saúde) pelas 
equipes de saúde da família, sendo uma excelente ferramenta para acompanhamento da saú-
de desta população; 
• Serviço de Acolhimento Institucional a Pessoas Idosas, sendo 128 idosos/mês (Abrigo São 
José – 35, Casa Frederico Ozanan – 48, Lar de Sant’Ana – 17 e Casa Manaim – 28);
• Construção do Centro de Convivência do Idoso, na Vila Irmã Dulce, bairro Angelim;
• Em processo de construção de 19 Academias populares para Terceira Idade – ATI;
• Mapeamento das instituições de longa permanência de idosos e definição das UBS de referência.

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
DE IDOSOS – ILPI UBS DE REFERÊNCIA

Casa Frederico Ozanan Cecy Fortes
Casa São José Santa Isabel
Lar de Santana Planalto Ininga

Lar Flores de Maria Planalto Ininga 
Vila do Ancião Satélite

Abrigo São Lucas Vila Bandeirantes/Planalto Uruguai/ 
Santa Bárbara

Casa de Manahim Porto Alegre
Fonte: PMT/FMS

d) População com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Destacamos a seguir as políticas públicas da Prefeitura de Teresina para a população com de-
ficiência e mobilidade reduzida em 2018: 

• Oferta de aparelhos de surdez (AASI), conforme avaliação do serviço de saúde auditiva be-
neficiou 305 Pacientes selecionados para recebimento de aparelho de surdez;
• Aparelhos AASI concedidos: 336 aparelhos concedidos
• Pessoas com deficiência atendidas no Centro Dia: 62 pessoas
• Pessoas com deficiência atendidas no Centro Dia Saber Cuidar: 45 pessoas
• Apoio às 03 entidades socioassistenciais de Pessoas com Deficiência (PCDs), beneficiando: 
547 pessoas/mês; e
• Oferta do serviço do transporte eficiente para um atendimento diferenciado para as pessoas 
com deficiência, pois pega o passageiro na porta de casa e retorna para a residência da pessoa.

Inaugurado em 2018 um novo espaço voltado para o atendimento de crianças com micro-
cefalia e outras deficiências associadas ao zika vírus no Piauí. Trata-se do Centro Dia de Referência 
para Crianças com Microcefalia e Deficiências Associadas e Suas Famílias “Saber Cuidar”, instituição 
administrada pela Prefeitura de Teresina, por meio da Semcaspi e em parceria com a APAE.
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CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E DEFICIÊNCIAS
ASSOCIADAS E SUAS FAMÍLIAS “SABER CUIDAR”

Fonte: PMT/SEMCOM

A Prefeitura desenvolve o Projeto Profissionalizar para Inserir, que tem como objetivo levar 
profissionalização a públicos em situação de vulnerabilidade social e desenvolver uma política di-
rigida a grupos com demandas específicas, construída de maneira coletiva com as representações 
do segmento para a realização de uma capacitação de qualidade e cada vez mais inclusiva. Vinte 
membros da Associação dos Cadeirantes de Teresina (ASCAMTE) participaram do curso de Artesa-
nato em Papel ofertado pela Fundação Wall Ferraz (FWF). A parceria entre as instituições visa dar 
oportunidade de qualificação profissional e incentivar a iniciação produtiva e o empreendedorismo.

OBJETIVO 4: PROMOVER O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS E A DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS

A Prefeitura de Teresina tem com diretriz dentro das suas políticas públicas a proteção e o 
respeito aos Direitos Humanos, e suas ações estão representadas com serviços de auxílio às pessoas 
e famílias, e das representações dos diversos conselhos municipais.

É disponibilizado à população o serviço Disk Cidadania, que é o acesso a serviço gratuito de 
telefonia para denúncia das situações de violação de direitos contra os diversos segmentos sociais 
(crianças/adolescentes, idosos, mulheres). Outro canal é Disque 100.

Em 2018 foram atendidas 85 pessoas e famílias com Direitos Humanos violados atendidos pelo Cen-
tro de Referência em Direitos Humanos – CRDH, registrou-se 65 Violações de direitos identificadas por meio 
do Serviço Disque Cidadania e 324 atendimentos a violações de direitos identificadas pelo Disque 100.

Em casos de violação de direitos, as denúncias podem ser feitas também diretamente nos 
CREAS, CRAS ou CMDI. Esses órgãos são portas de entrada para qualquer denúncia de violação 
contra a pessoa idosa. Nos CREAS, há uma equipe multiprofissional, composta por assistentes so-
ciais, psicólogos e técnicos jurídicos para realizar as orientações, encaminhamentos e acompanha-
mentos que são específicos para cada caso.

Os conselhos tutelares possui um papel fundamental na preservação dos direitos humanos, 
em 2018 foram atendidos 1.142 casos, com destaque: Negligência (28,1%), Conflito Familiar (13,7%, 
Violência Física (9,4%), Abuso Sexual (7,4%), Privação de acesso ao Serviço Público (6,6%), Usuário 
de substância psicoativa (5,3%), Evasão Escolar (4,4%) e Situação de Risco Pessoal e Social (3,6%).

Realizadas neste ano, 10 reuniões ordinárias de fortalecimento do conselho municipal dos 
direitos das mulheres - CMDM e dos espaços de participação popular. Dentre as principais ações 
realizadas, constam de visita institucional à Maternidade do bairro Buenos Aires, Dirceu, Satélite e 
Promorar; panfletagem sobre os direitos da mulher na Agenda Mulher e ação de sensibilização da 
campanha Laço Branco na Escola Municipal Ofelio Leitão.



97

EIXO 2: QUALIDADE
DE VIDA

(TERESINA CRIATIVA)
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EIXO 2: QUALIDADE DE VIDA (TERESINA CRIATIVA)

As ações da Prefeitura de Teresina no Eixo 2 que trata da Qualidade de Vida estão voltadas para:

• Fortalecer a cultura 
• Preservar o patrimônio histórico;
• Estimular o lazer comunitário;
• Incentivar o desporto escolar e de alto rendimento.

OBJETIVO 5: FORTALECER A CULTURA 

A Prefeitura intensificou em 2018 diversas ações visando a promoção da arte e do fortaleci-
mento da identidade cultural, tendo alcançado um público estimado em 959,5 mil pessoas durante 
o ano, 36,3% superior ao ano de 2017. Os eventos que fazem parte do circuito cultural da cidade 
são: Atividades carnavalescas, Espetáculos de artes musicais, Festas Juninas, Festivais / Concursos / 
Salões / Mostras, Dança / Artes Visuais / Artes Cênicas e Lazer Cultural. 

EVENTOS PUBLICO ESTIMADO (PESSOAS)
Atividades carnavalescas 557.250

Espetáculos de artes musicais  68.500
Festas Juninas  5.840

Festivais / Concursos / Salões / Mostras  8.630
Dança / Artes Visuais / Artes Cênicas          254.827

Lazer Cultural                                                  64.500 
TOTAL 959.547

Fonte: PMT/FMC

O grande responsável pela participação em eventos públicos às festas carnavalescas, em des-
taque, o Corso de Teresina, que teve cerca de 400 mil pessoas, um crescimento de 21,2% em relação 
ao ano de 2017. O número de turistas na avenida, que chegaram a Teresina vindos do interior do 
Piauí e de outros estados brasileiros, chegou a 24 mil pessoas.

O gasto do teresinense em função do Corso foi de R$ 122,00, o que gerou um movimento de 
R$ 45,9 milhões, enquanto o gasto do turista esteve bem acima, posicionado em R$ 294,50, gerando 
um movimento de R$ 7,1 milhões. Os dois gastos levaram a R$ 53 milhões movimentados em função 
do Corso 2018.

Nos últimos sete anos, o Corso de Teresina apresentou o seguinte fluxo de pessoas, calculados 
pela Secretaria Estadual de Segurança Pública: 2012: 40 mil pessoas; 2013: 100 mil pessoas; 2014: 
150 mil pessoas; 2015: 250 mil pessoas; 2016: 300 mil pessoas; 2017: 330 mil pessoas; e 2018: 
400 mil pessoas.

Outros eventos carnavalescos movimentam a cidade durante o período, com o desfile de blo-
cos nos bairros com público estimado em 150 mil pessoas em todas as zonas.

EVENTO QUANT. INSCRITOS/ 
PARTICIPANTES

PÚBLICO
ESTIMADO

Escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval 49 7.000
V Edição do Concurso de Músicas Carnavalescas 10 250

Corso do Zé Pereira/ Caminhões Decorados 37 400.000
Desfile de Blocos nos Bairros 60 150.000

TOTAL 156 557.250
Dados até março 2018
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Fonte: PMT/SEMCOM 

A decoração natalina da cidade promovida pela Prefeitura a cada ano vem melhorando sua 
infraestrutura, em 2018 foram investidos R$ 740 mil reais em ornamentos natalinos que embelezam 
o Parque da Cidadania, a antiga estação ferroviária, avenida Frei Serafim e os prédios da Prefeitura. 
Além disso, no cruzamento das Avenidas Frei Serafim e Miguel Rosa, o teresinense também recebeu 
uma árvore de Natal de 18m de altura e a outra foi instalada no Parque Lagoas do Norte com 16 m. 

   

Fontes: PMT/SEMCOM

Outras políticas na área cultural buscam o fortalecimento do Patrimônio Material e Imaterial 
e da Identidade Cultural de Teresina, dentre a realização de cursos e na formação musical, apoiando 
e incentivando. 

Merece destaque as lindas apresentações da Orquestra Sinfônica de Teresina – OST durante 
os eventos de aniversário de Teresina e do Natal da cidade. Neste ano, mais uma temporada da OST 
nas escolas municipais com objetivo de levar a música erudita aos estudantes, com um repertório 
que mescla a música clássica, popular e até trilhas sonoras de filmes.
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GRUPOS MUSICAIS QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES PÚBLICO ESTIMADO

Banda 16 de Agosto 69 15.000
Orquestra Sinfônica de Teresina 40 30.000
Orquestra Sanfônica de Teresina 64 10.000

Orquestra de Violões 5 1.000
Concertos Matinais 33 5.500

Fonte: PMT/FMC

BANDAS DE MÚSICA INFANTO-JUVENIS
BANDAS LOCAL Nº DE ALUNOS

Banda Severino Araújo Associação de Moradores Alto da Ressurreição 25

Banda Yeda Caddah E. M. Raimundo Nonato de Santana –
Vila Irmã Dulce 28

Banda Tom Jobim E. M. Lizandro Tito de Oliveira -
Parque Dagmar Mazza 50

Banda Maestro Duda Escolão do Parque Itararé 40
Banda Luiz Gonzaga Escolão do Mocambinho 50

Banda Firmina Sobreira E. M. José Gomes Campos – Parque Wall Ferraz 35
Heitor Vila Lobos E. M. José Omatti – Piçarreira 30

Maestro Aurélio Melo E. M. Jornalista Deoclecio Dantas 30
Maestro Elton Oliveira CEU Sul 20

Banda Jovem de Teresina Palácio da Música 55
Fonte: PMT/FMC

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUANTIDADE PÚBLICO ESTIMADO
Teresina é Pop 15 6.000

Festival de Música Chapada do Corisco (Chapadão) 36 1.000
Fonte: PMT/FMC

OFICINAS / CURSOS (INSTRUMENTOS DE CORDA E SOPRO, PERCUSSÃO E SANFONA)
LOCAL QUANTIDADE ALUNOS BENEFICIADOS

Palácio da Música 07 400
Fonte: PMT/FMC

ÁREA DE ARTES VISUAIS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUANTIDADE INSCRITOS PÚBLICO ESTIMADO
Prêmio Residência Artes Visuais 82 INSCRITOS 1.200

Exposições (Mercado Velho) 6 exposições 7.000
Fonte: PMT/FMC

O Balé da Cidade de Teresina, mantido pela Prefeitura de Teresina, é uma companhia pública 
de dança Contemporânea que há 25 anos atua no cenário artístico local e nacional, contribuindo 
com o desenvolvimento e aprofundamento da dança piauiense. Com seu trabalho, vem aproximando 
a dança da cidade, atuando de forma comprometida, com temporadas de apresentações públicas, 
conversas e formação continuada. O grupo já dançou em mais de 12 estados brasileiros e se apre-
sentou também na Argentina. Entre os mais de 40 prêmios conquistados nos mais diversos eventos 
de danças nacionais e no exterior, merecem destaque o prêmio de melhor grupo do Festival de 
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Dança de Joinville, em Santa Catarina, e menção honrosa no Festival Internacional de Dança Mar 
Del Plata, na Argentina.

ÁREA DE ARTES CÊNICAS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUANTIDADE APRESENTAÇÕES PÚBLICO ESTIMADO

Projeto “Vem que é Teatro! 12 783
Projeto “Teresina em Dança! 13 1.518

21º Festival de Dança de Teresina
69 Grupos de Dança 2.320
21 Teatro de Bonecos 4.200

Balé da Cidade de Teresina 46 - Abertas e fechadas 237.806
TOTAL 161 246.627

Fonte: PMT/FMC

Em 2018 foi reinaugurado o mais importante espaço cultural da zona Sudeste de Teresina, 
o Teatro João Paulo II, localizado no Parque Ideal. O espaço passou por uma ampla reforma, com 
melhoria nos espaços técnicos e em conforto para o público. Mantido pela Prefeitura de Teresina 
por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, o teatro já tem 13 anos de eferves-
cência cultural na região, com diversas oficinas para a comunidade e um importante trabalho social, 
principalmente com jovens, além de apresentações de espetáculos de todos os cantos do país. Isso 
tudo com uma estrutura que proporciona a realização de trabalhos artísticos das mais diversas áreas 
da cultura. Essa foi a primeira reforma no espaço desde a sua criação. Foram adquiridas novas cen-
trais de ar condicionado, novos móveis e poltronas, revestimento em carpetes, nova iluminação e 
equipamentos de som. 

TEATRO JOÃO PAULO II - REINAUGURAÇÃO

Fonte: PMT/SECOM

OBJETIVO 6: PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Preservar, ocupar e dar vida aos espaços públicos de forma harmônica em respeito ao pa-
trimônio histórico da nossa cidade, motiva gestores e técnicos da Prefeitura de Teresina ao longo 
dos anos, a exemplo, o sucesso desde a sua concepção do Parque Estação Cidadania, hoje uma das 
áreas públicas mais frequentadas pela população na procura de lazer, caminhadas, cultura, esporte, 
preservação e da harmonia do verde da nossa cidade. No parque são realizados os principais eventos 
públicos, com o destaque para o Teresina em Ação e a Decoração Natalina da cidade.
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Outro exemplo de preservação da nossa política do resgate cultural foi à restauração do Mer-
cado São José, tendo concluída e inaugurada em agosto/2017 a sua 1ª fase, está em execução a 2ª 
fase com recursos federais para a conclusão da 1ª etapa de restauração. Estão garantidos os recursos 
para a 2ª etapa, estando em processo de revisão/atualização dos projetos executivos com recursos 
da Cooperação Andina de Fomento – CAF.

Na mesma linha, estamos finalizando os projetos para a implantação do Parque da Floresta 
Fóssil, a ser instalado no coração da cidade, e será mais um lindo cartão postal e centro de referência 
para estudos e pesquisas. O Parque passará a contar com um Museu de Paleontologia, Centro de 
Apoio ao Visitante e um Bloco de Administração. A obra já foi encaminhada para a licitação e está or-
çada em aproximadamente R$ 15 milhões com recursos da Cooperação Andina de Fomento – CAF.

 Estes exemplos acima citados mostram que a Prefeitura de Teresina tem compromisso com 
a cidade e a sua história, neste sentido, apresentamos no final de 2018 os primeiros protótipos das 
estações de embarque e desembarques a serem implantados ao longo da Avenida Frei Serafim, com 
um conceito harmonioso e diferente dos já instalados em outras avenidas da cidade. Em 2019, ire-
mos abrir para debates, sugestões, apreciações de técnicos, poderes públicos e a comunidade em 
geral para a sua viabilização de forma democrática, transparente e participativa.

Encontra-se em fase de execução, ainda num ritmo abaixo do desejado pela Prefeitura, a cons-
trução do Museu da Imagem e do Som – MIS - que contará com cinco pavimentos, que incluem lojas, 
café, cineclube, auditório, estúdio de som, laboratório de cinema, ilha de edição, midiateca, videote-
ca, núcleo de digitalização, restauração e catalogação, laboratório de fotografia e espaço destinado 
a eventos e para produção e comercialização de obras de artistas locais. A Prefeitura de Teresina, 
no final do ano de 2018, conseguiu viabilizar uma operação de crédito para várias intervenções na 
cidade, dentre elas, os recursos para a conclusão do MIS.

A seguir alguns números do patrimônio imaterial e de apresentações de grupos folclóricos.

PATRIMÔNIO IMATERIAL (CULTURA POPULAR)

EVENTO GRUPOS
PARTICIPANTES

PÚBLICO
ESTIMADO

Apoio ao 2º Festival Internacional de Teatro de Bonecos  25 5.000 pessoas
Encontro de Bumba Meu Boi 14 3.000 pessoas

TOTAL 39 8.000 PESSOAS
Fonte: PMT/FMC

APRESENTAÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS QUANTIDADE
Bumba Meu Boi 10

Quadrilhas 06
Reisados 04

Grupos de Teatro de Bonecos 08
Fonte: PMT/FMC

OBJETIVO 7: ESTIMULAR O LAZER COMUNITÁRIO

Na área de esportes e lazer, a Prefeitura de Teresina através da Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer – SEMEL preparou e executou ao longo de 2018 um calendário de eventos em toda a cidade 
utilizando as infraestruturas existentes de academias da terceira idade, campos, quadras e outros 
espaços esportivos.

Teresina é a segunda capital do Brasil que mais oferece acesso a espaços de lazer que favore-
cem a prática de atividades físicas, de acordo com a primeira edição do Ranking das Capitais Brasi-
leiras Amigas da Atividade Física.

Os polos de academia são espaços físicos dotados de equipamentos, estrutura e profissionais 
qualificados com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde, produção do cuidado e de mo-
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dos de vida saudáveis da população. Ofertam diversos tipos de práticas corporais e atividades físicas, 
dentre elas: ginástica localizada, ginástica aeróbica, ginástica acrobática, step plano, dança, treino de 
força, yoga, capoeira, exercícios funcionais, alongamentos, caminhada orientada, recreação e jiu-jitsu. 
Atualmente existem 9 polos de academia em Teresina beneficiando diretamente 42 grupos e 900 
pessoas atendidas/mês. 

Em destaque o Programa Dançando na Praça em que a Prefeitura leva a dança a diversos bair-
ros da capital através de profissionais qualificados em 20 espaços públicos, e contou em 2018 com 
mais de 124 mil pessoas, um crescimento de 18%.

Os eventos de Cidadania atraem a participação de um grande número de pessoas, o Teresina 
em Ação e o Ação Global levaram mais de 10,4 mil pessoas ao uso dos equipamentos esportivos e 
práticas de esporte, lazer e entretenimento comunitário nas suas 10 edições no ano de 2018.

TERESINA EM AÇÃO – BAIRRO MAFRENSE

Fonte: PMT/SEMCOM

Apresentamos a seguir os principais eventos do calendário esportivo da cidade de Teresina 
em 2018.

AÇÃO OBJETO PERÍODO

Projeto Dançando na Praça
Projeto desenvolvido pelo órgão onde levamos 
a dança a diversos bairros da capital através de 

profissionais qualificados
Mensal

Projeto Lazer nos Bairros
Projeto realizado aos domingos levando uma 

manhã de lazer a crianças e adolescentes, 
atendendo solicitação de entidades classistas.

Mensal

XVII Taça Teresina De Futebol 
Sub 15

O Evento conta com a participação de crianças 
na faixa etária de 13 a 15 anos, beneficiando 58 

equipes dos diversos bairros e 1.450 atletas.
Mês

Academia da
Terceira Idade - ATI

Projeto desenvolvido pelo órgão em que 
levamos profissionais qualificados para atender 
nos horários da manhã e tarde aos idosos que 

frequentam a academia popular

Mensal

Colônia de Férias da PMT

Evento onde recebemos crianças e adolescentes 
com diversas modalidades de esporte e diversos 

tipos de recreação realizados no Parque da 
Cidade

Mensal
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AÇÃO OBJETO PERÍODO

V Volta da Frei Evento de Corrida de Pedestrianismo com 
percurso de 5 km Mês

X Copa Paralimpica Evento envolvendo atletas portadores de 
deficiência física Mês

Jogos Cidades de Teresina Evento esportivo envolvendo várias modalidades 
de Esporte Mês

XVII Taça Teresina De Futebol 
Sub 15

O Evento conta com a participação de crianças 
na faixa etária de 13 a 15 anos, beneficiando 58 

equipes dos diversos bairros e 1.450 atletas.
Mês

Campeonato Rural de Futebol Evento esportivo envolvendo equipes Futebol da 
zona rural. Mês

XXX Copa Batom
Evento voltado para o público feminino 

movimentando 12 equipes dos mais diversos 
bairros e com participação 360 atletas

Mês

Natal da Criança Evento natalino realizado no Parque da Cidadania Mês
Fonte: PMT/SEMEL

O Programa Lagoas do Norte realiza uma programação de eventos convivência comunitária e 
atividades socioeducativas na região norte, dentre as quais destacamos:

• Palestras de sensibilização nas escolas
• Dia Mundial do Meio Ambiente – Piquinique Ambiental, Teatro de Bonecos, Minipalestras e 
Arborização
• Cinema  Ambiental – Colônia de Férias
• Projeto Saúde Sem Lixo
• Eventos Culturais
• Atividades Desportivas
• Distribuição de material educativo

Fonte: PMT/SEMPLAN

A Prefeitura incentiva o lazer comunitário de seus servidores e familiares através do IPMT, na 
reserva de apartamento do IPMT Praia instalado no litoral do Piauí, tendo beneficiados até o mês de 
outubro 2.550 pessoas.



105

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
Convidados * 941
Dependentes 1.108

Servidores 477
Usuários ** 24

TOTAL 2.550
Fonte: PMT/IPMT
*Ocupantes convidados pelo segurado do IPMT. **Ocupante que se hospeda no IPMT Praia independentemente

O esporte e a atividade física são elementos fundamentais para uma vida longa e saudável, 
além de conduzir e recuperar a vida de crianças e adolescentes, atuando, decisivamente, em suas 
autoestimas, saúde, objetivos, espírito coletivo, dentre outros.

No que concerne aos investimentos na construção e melhoria das infraestruturas esportivas, 
em 2018, destacamos: 

STATUS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Construção concluída

• Construção de alambrado com mureta para campo de futebol, 
residencial alegria, bairro portal da alegria;
• Construção de quadra poliesportiva, com área estimada de 
1.044,73m2 localizado na Av. Dr. Airton Freitas esquina com a 
rua quatorze no Parque Sul.

Reformas

• Reforma com a colocação de alambrado e cobertura na quadra 
do Parque Rodoviário;
• Iluminação dos campos de futebol dos povoados Alegria e Par-
que dos Sonhos;
• Qualificação do Complexo Lindolfo Monteiro (recuperação das 
cabines de rádio, substituição do gramado, base para instalação 
do placar eletrônico e construção dos vestiários femininos para 
árbitros); 
• Perfuração de poço tubular, ampliação e reforma do sistema 
de iluminação, deslocamento do alambrado e ampliação do siste-
ma de irrigação, campo de futebol Parque Dagmar Mazza, bairro 
Santo Antonio;
• Serviços de Reforma do Campo de Futebol, no Bairro Promorar.

Fonte: PMT/SEMEL.

OBJETIVO 8: INCENTIVAR O DESPORTO ESCOLAR E DE ALTO RENDIMENTO

A Prefeitura de Teresina e o Ministério da Educação desenvolvem o Programa Bolsa Atleta 
beneficiando 34 atletas teresinenses. As bolsas foram assim distribuídas em diversas modalidades 
esportivas: 02 bolsas internacionais, 02 bolsas nacionais, 04 bolsas regionais, 05 bolsas estaduais e 
21 bolsas revelação. Estes atletas participaram ao longo deste ano de vários torneios internacionais, 
nacional, regional e local, com destaque nas premiações das modalidades de natação, atletismo e 
badminton.

No que tange ao acompanhamento e monitoramento dos termos de fomento da gestão mu-
nicipal de esporte e lazer, destacam-se:

• Termo de Fomento 02/2017: Valor total (R$) 81.000,00 com 11 núcleos e 40 atletas por 
núcleos e total de atendimento - 550 alunos na iniciação a modalidade esportiva Handball 
(Projeto Bola na Mão);
• Termo de Fomento 03/2017 - Valor total (R$) 88.200,00 com 5 núcleos e 150 atletas por 
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núcleos e total de atendimento - 750 alunos na iniciação a modalidade esportiva Basqueteball;
• Termo de Fomento 04/2017: Valor total (R$) 140.400,00 com 7 núcleos e 50 atletas por 
núcleos e total de atendimento - 350 alunos na iniciação a modalidade esportiva Futsal;
• Termo de Fomento 01/2018 - Valor total (R$) 129.600,00 com 2 núcleos com 50 atletas por 
núcleos e total de atendimento - 100 alunos na iniciação a modalidade esportiva Basqueteball 
para cadeirantes;
• Processo de Aditivação dos Termos de Fomento com as Federações de: Basquete, Handball, 
Futsal e Desporto Aquático.
Com relação às construções dos equipamentos esportivos para a prática esportes de alto ren-
dimento, em 2018 devemos comemorar a conclusão das obras:
• Centro de Iniciação ao Esporte – CIE, no bairro Vale do Gavião: O projeto incentiva a ini-
ciação esportiva e integra, num só espaço físico, atividades e a prática de esportes de alto 
rendimento, estimulando a formação de atletas entre crianças e adolescentes. O complexo 
tem área total de 1.700 m2, contando com um planejamento para o uso do ginásio em várias 
modalidades esportivas, como futebol, tênis, handball e judô, com 184 assentos, sendo quatro 
destinados para cadeirantes;
• Pista Olímpica de Ciclismo BMX, no bairro Gurupi: O terreno da pista tem uma área de 
170m de comprimento por 80m de largura. O espaço tem padrão olímpico e adequado para 
a prática esportiva a partir dos cinco anos de idade. Durante a obra, foi feita a terraplenagem 
com redutor de poeira em todo o terreno, a construção das rampas feitas de concreto, colo-
cação de grama batatais em placa e curvas asfaltadas. Com a obra, o Piauí será o único estado 
do Nordeste a ter uma pista de bicicross. Ela está sendo construída dentro dos padrões de 
competições internacionais, com essa só existem três no Brasil.
  

Encontram-se, ainda em execução:

• Centro Municipal de Judô - Sarah Menezes, no bairro Morada do Sol. O espaço, além das 
áreas destinadas às lutas, já está equipado com arquibancadas de aproximadamente 360 lu-
gares e equipamentos para o pleno desenvolvimento do condicionamento físico dos jovens. 
O ginásio terá ainda capacidade para comportar até cinco ônibus, 24 motos, 22 carros e 40 
bicicletas. A obra encontra-se com 85% de execução;
• Ginásio de Futsal, no bairro Lourival Parente: a obra encontra-se com 57% de execução.

Centro de Iniciação ao Esporte Pista Olímpica de Ciclismo BMX

Fonte: PMT/SEMEL
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(TERESINA SUSTENTÁVEL)
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EIXO 3: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (TERESINA SUSTENTÁVEL)

As ações da Prefeitura de Teresina que tratam o Eixo 3 - Sustentabilidade Ambiental visam:

• Garantir a mobilidade urbana, o adensamento do espaço urbano, a habitação digna e regula-
rização fundiária;
• Ampliar a cobertura verde da cidade;
• Qualificar as políticas de preservação do meio ambiente e de monitoramento do clima;
• Garantir políticas de saneamento com foco nos resíduos sólidos e na drenagem urbana.

OBJETIVO 9: GARANTIR A MOBILIDADE URBANA, O ADENSAMENTO DO ESPAÇO URBANO, 
A HABITAÇÃO DIGNA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

a) Mobilidade Urbana

Em 2005, a frota de veículos em Teresina era de 156 mil veículos, em 2017 superior a 462 mil 
veículos. Em 2005 os automóveis/camionete representavam 59,5%, em 2017 reduziu para 51,4, em 
sentido inverso, as motocicletas/motonetas, tinha 28,1% e elevou-se para 41,4%, respectivamente 
no mesmo período. 

Podemos observar que no período de 2006 a 2011, a taxa de crescimento da frota, foi supe-
rior a dois dígitos, com pico em 2010, com crescimento de 14,7%. Mesmo na pior crise econômica 
enfrentada no país nos últimos com recessões, a frota local contínua crescendo, em 2015 com 6,1% 
e em 2017 a 4,2%.

ELEVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE TERESINA – 2005 A 2017,
E PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DESTA FROTA.

Fonte: DENATRAN. Elaboração PMT/SEMPLAN.

● INVESTIMENTOS NA MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO

Em 2018 entrou em operação o sistema INTHEGRA TERESINA. O Inthegra só é válido para os 
passageiros que emitirem o Cartão Integração, disponível nos pontos de revenda do Setut, nos ter-
minais ou até mesmo nos ônibus. São três tipos de cartão: do trabalhador, do estudante e expresso. 
Com a implantação do Inthegra, as linhas radiais do sistema foram extintas e as viagens foram divi-
didas. A Nova nomenclatura de linhas para adaptação ao novo sistema: Linha alimentadora (que vem 
do bairro para o terminal), troncal (que vai do terminal para o centro) ou interterminal (que faz ligação 
entre terminais de integração em zonas distintas). Exemplo: Linha A73 – a letra A indica que a linha 
é alimentadora. O número 7 indica o número do terminal de origem/destino. E os dois últimos nú-
meros identificam a linha, no caso é a linha que sai do bairro Bela Vista, na zona sul. Para o funciona-
mento do Inthegra, foram entregues 40 ônibus modelo BRT (Bus Rapid Transit) com ar-condicionado



109

 Os terminais da zona sul (Bela Vista e Parque Piauí) e sudeste (Itararé e Livramento) estão ope-
rando normalmente diariamente. Estão concluídos os terminais de integração da zona norte (Buenos 
Aires e Rui Barbosa), a sua operação depende da conclusão das obras os corredores exclusivos de 
ônibus que estão em processo de execução de obras. Em processo de construção, com bom anda-
mento das obras os terminais da zona leste (Zoobotânico e Santa Lia).

TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DO ZOOBOTÂNICO – EM EXECUÇÃO DE OBRAS

Fonte: PMT/SECOM

IMPLANTAÇÃO DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS 
TERMINAL DE INTEGRAÇÃO ZONA BAIRRO STATUS

Buenos Aires Centro Norte Buenos Aires Concluída 
Rui Barbosa Centro Norte Nova Brasília Concluída

Itararé Sudeste Itararé Concluída – Em Operação
Livramento Sudeste Livramento Concluída – Em Operação
Bela Vista Sul Bela Vista Concluída – Em Operação

Parque Piauí Sul Parque Piauí Concluída – Em Operação
Zoobotânico Leste Zoobotânico Em Execução

Santa Lia Leste Santa Isabel Em Execução
Fonte: PMT/STRANS

A implantação do Sistema BRT (Bus Rapid Trasit) com a Utilização dos Corredores Exclusivos, 
estão concluídos e em operação nos trechos das avenidas: Barão de Gurguéia, Henry Wall de Car-
valho, Miguel Rosa e João XXIII). Nestes trechos funcionam 22 estações de passageiros climatizadas. 
Finalizado no final de 2018 o trecho da Avenida Higino Cunha, devendo iniciar a sua operação no 
primeiro bimestre de 2019.
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ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS CLIMATIZADA DA AVENIDA HIGINO CUNHA
 

Fonte: PMT/SECOM

Em processo de execução de novos corredores nas avenidas: Professor Wall Ferraz, Presidente 
Kennedy e Duque de Caxias. Em fase de concepção dos projetos o da Avenida Frei Serafim.

Em processo de licitação do sistema de automação dos corredores de transporte das portas 
do corredor Kennedy e do corredor Sul II – Av. Prefeito Wall Ferraz.

Concluída a implantação de Faixas Exclusivas de ônibus nas avenidas Miguel Rosa, Higino 
Cunha, Maranhão, Joaquim Nelson e José Francisco de Almeida Neto. Em processo de execução nas 
Avenidas Eng. Alves de Noronha, Jerumenha e a faixa exclusiva Leste/Sudeste.

● PONTES E VIADUTOS

Outros investimentos em mobilidade estão sendo mobilizados, estando concluídos os estudos 
ambientais para a construção da Ponte Vereador Vieira Toranga - II Ponte no Poti Velho.

Teresina ganhará mais uma ponte sobre o rio Poti. A edificação vai ligar o bairro Água Mineral, 
na altura do balão da Coca-Cola, à Universidade Federal do Piauí (UFPI), próximo ao setor de espor-
tes. A obra já foi encaminhada para licitação e deve ter início em abril de 2019.

Fonte: PMT/SECOM
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A ponte está orçada em R$ 38,650 milhões, oriundos de um financiamento que a Prefeitura 
está adquirindo com recursos do FGTS, a serem acompanhados e liberados pela Caixa Econômica. 
A obra tem o prazo de execução de 14 meses e depois de concluída deverá trazer mais mobilidade 
para a região. Essa ponte é de suma importância para a região, pois ligará o corredor norte ao leste 
da cidade, diminuindo assim a distância do percurso de quem parte da zona Norte à Leste. Se tornará 
também mais uma alternativa de tráfego, desafogando o trânsito intenso que já existe nas Avenidas 
Duque de Caxias e Petrônio Portela.

A nova ponte sobre o rio Poti terá 240m de comprimento, quatro faixas de rolamento, com 
possibilidade de ampliação para mais faixas, vias para ciclistas e pedestres e piso tátil para cadeiran-
tes e deficientes visuais.

Um novo desenho para a mobilidade da região sul da cidade está sendo formatado com a 
construção do viaduto da Barão de Gurgueia, em um dos principais pontos de entroncamento entre 
a região central da cidade com os bairros da zona sul. O investimento é de R$ 25,3 milhões. A área 
onde será construído o viaduto também terá o sistema de drenagem melhorado. Serão implantadas 
bocas de lobo e galerias de até 1,5 m de diâmetro. A obra encontra-se dentro do cronograma. Como 
parte do projeto desta obra, a Prefeitura asfaltou cerca de seis ruas naquela área. São elas as rua 09 
(entre a BR 316 e a Jacob Martins), Rua Carlos Gomes (entre a Henry Wall e BR 316), a Rua Jacob 
Martins (que liga a Henry Wall a Rua 09), Rua Riachuelo, Hermínio Conde e a Rua Mauá.

CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA

Fonte: PMT/SEMCOM 

● NOVAS VIAS 

Inaugurada a Avenida Padre Humberto Pietrogrande, com duas pistas de rolamento de 11m 
cada, além de canteiro central e ciclovia do lado direito, calçadão com 6m de largura com luminárias 
de LED. A nova via proporciona mais conforto e segurança à população, que ganhará um local apro-
priado para práticas esportivas. Essa avenida tem um papel importante e fundamental na mobilidade 
urbana de Teresina e na integração da cidade. A zona Sudeste ganha uma nova via que a aproxima de 
todas as zonas. A avenida tem quase dois quilômetros e se integra ao complexo da Ponte Vereador 
Anselmo Dias. 
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AVENIDA PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE

Fonte: PMT/SECOM

A construção da Avenida Ulisses Marques segue em fase de finalização da terraplanagem e da 
alça de acesso que ligará a avenida Presidente Kennedy à nova via. A via terá 4,6 km de extensão e 
contemplará a pavimentação asfáltica, calçadas, sinalização viária e intervenções de drenagem, além 
promover a ligação entre as avenidas Raul Lopes e Presidente Kennedy. Com investimento de R$ 
20,64 milhões, a nova avenida fará a ligação entre importantes vias da zona leste.

CONSTRUÇÃO DA AVENIDA ULISSES MARQUES – EM EXECUÇÃO

 Fonte: PMT/SEMPLAN 

Em processo de conclusão o trecho inicial de construção da via Marginal Sul, equivalente a 
1 Km que vai da curva do CFAP à Ponte Wall Ferraz. E será iniciado um novo trecho entre a Ponte 
Wall Ferraz até o prolongamento da Av. Gil Martins, incluindo os acessos às Pontes, com recursos 
do financiamento pela Cooperação Andina de Fomente – CAF.  A etapa seguinte será do trecho da 
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Ponte Anselmo Dias, via estrada da Alegria até a entrada da Av. Manoel Ayres Neto no Parque Sul, o 
projeto executivo está fase final de orçamento, para ser licitado no primeiro semestre de 2019. Os 
recursos estão previstos dentro da matriz de investimentos da CAF.

Outras novas vias que estão em processo de execução para melhorar a mobilidade urbana da 
nossa cidade são:

• Qualificação e alargamento da Avenida Josué de Moura Santos; 
• Construção da Avenida Marginal Sul - 1ª Etapa
• Duplicação das Avenidas Rosana Nery e Rossini Morada; 
• Implantação da Av. José Soares; 
• Prolongamento da Avenida São Francisco até a Curva São Paulo;

● SISTEMA CICLOVIÁRIO

Quanto ao sistema cicloviário, em 2018 foram implantadas as ciclofaixas nas:

• Avenida Padre Humberto Pietro Grande trecho entre Ponte Wall Ferraz ao final da avenida - 
extensão 1.686,98m
• Avenida João XXIII trecho entre a Ladeira do Uruguai e o Balão do São Cristóvão - extensão 
2.588,10m.

● GESTÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO

Realizado a fiscalização e blitzes de rotina dos táxis, mototáxis, alternativos e escolares em 
conjunto com os agentes de trânsito.

CONTROLE E LICENCIAMENTO
PERMISSÃO RENOVAÇÃO EM 2018 TOTAL

Táxi 1.895 2.010
Mototáxi 1.705 2.335
 Escolar 17 36

Fonte: PMT/STRANS

Concedido o credenciamento de 6.866 estacionamentos de Idosos e 879 Credenciais de Es-
tacionamento Especial.

A Prefeitura realiza a educação de trânsito por meio dos projetos:

• Escolinha de Trânsito: O projeto engloba ações em Instituições escolares da rede pública e 
privada, no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) com crianças vítimas de acidentes de trânsito, 
participação no Projeto Teresina em Ação, assim como outros projetos realizados para a população, 
vindo a alcançar até o momento 79 instituições, somando um público geral de 10.038 crianças.

• Stransformando: O projeto engloba a realização de palestras em instituições/empresas pú-
blicas e privadas, assim como em escolas públicas e particulares de ensino fundamental maior e 
médio do município de Teresina e projetos realizados por outras instituições, vindo a alcançar até o 
momento 102 instituições, somando um público geral de 12.453 jovens e adultos.

• VII Prêmio Cidade de Teresina de Educação de Trânsito: as atividades abrangem divulgação, 
inscrição, julgamento e premiação. Público alvo: escolas, estudantes, educadores, profissionais da 
comunicação, ONGs, empresas, todos que se preocupam com boas práticas no trânsito.

b) Adensamento do Espaço Urbano

● PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DE TERESINA – PDOT

O processo de ocupação do território de Teresina tem provocado grandes desafios para a gestão 
pública, ao longo dos últimos 30 anos como pode ser visto, com as alterações do perímetro urbano, 
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conforme pode ser sintetizado no quadro abaixo.

LEIS DE ALTERAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DE TERESINA
LEI DATA PROPOSTA

Lei nº 2.109 20/04/1992 Altera o perímetro urbano do bairro Centro.
Lei nº 2.283 10/03/1994 Altera o perímetro urbano do bairro Santana.
Lei nº 2.311 17/05/1994 Altera o perímetro urbano do bairro Angelim.
Lei nº 2.515 18/04/1997 Altera o perímetro urbano do bairro Empresarial
Lei nº 2.587 01/12/1997 Altera o perímetro urbano do bairro Parque Sul.
Lei nº 2.596 01/12/1997 Altera o perímetro urbano do bairro Alegria.
Lei nº 2.577 20/10/1997 Altera o perímetro urbano do bairro Santa Maria da Codipi
Lei nº 3.029 04/01/2001 Altera o perímetro urbano do bairro Chapadinha
Lei nº 3.559 20/10/2006 Delimitação do perímetro da zona urbana de Teresina.
Lei nº 4.423 16/07/2013 Fixa as denominações e delimita os perímetros dos bairros de Teresina
Lei nº 4.831 26/10/2015 Delimitação do perímetro da zona urbana de Teresina

Fonte: SEMPLAN

A fim de ilustrar este processo, estabeleceu-se com base no perímetro urbano atual, identifi-
cado com a cor vermelha, e utilizando as imagens de satélite fornecidas pelo Google earth, nos anos 
de 1991, 1998, 2008 e 2018, onde definiu-se um recorte com base na ocupação do solo em 1991 
e passou-se uma linhas nos extremos norte, sul e leste.  

Verifica-se uma expansão em todos os seus extremos, onde em 1991 existiam aproximada-
mente 599 mil pessoas, em 10 anos a população cresceu 13,5%, passando para 680 mil pessoas. 
De 1998 a 2008, houve um acréscimo populacional de 115 mil pessoas (crescimento de 16,9%), de 
2008 a 2018, houve uma redução no ritmo de crescimento, com 8,9%.

TERESINA - PROCESSO DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO – 1991 A 2018

 Fonte: Google earth, adaptação SEMPLAN

Percebe-se, portanto, um crescimento de forma espraiada pela cidade, e tendo reflexos nega-
tivos sobre toda a cidade, dentre eles podemos destacar:

• Aumento do tempo de viagens do ônibus coletivos, com reflexo negativo na qualidade dos 
serviços;
• Aumento nas despesas com o lixo urbano;
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• Necessidade de implantação de novos equipamentos públicos, tais como rede de ensino, 
educação, assistência social, esporte, lazer e espaços de lazer;
• Necessidade de investimentos em infraestrutura urbana, com pavimentação, abastecimento de 
água, no caso da rede de esgoto, a infraestrutura atual, não cobre ainda o existente no ano de 1991.

A Prefeitura de Teresina, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – 
SEMPLAN, deu início ao processo de revisão e atualização do Plano Diretor do município, a partir 
da realização do Fórum Teresina Participativa que ocorreu nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2017, no 
auditório da FIEPI. Um momento presencial de reflexão, discussão e planejamento para os próximos 
anos.

Logo após, foi dada continuidade a este processo através do aplicativo do Colab que ficou 
disponível para recebimento de propostas dos cidadãos até o dia 31/05/2017. Seguidamente, em 10 
de junho de 2017, foi realizada a Mobilização Rural, evento em que reuniu moradores da zona rural.

Para acompanhar o processo de revisão e atualização do Plano Diretor foram constituídos a Co-
missão de Acompanhamento do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, conforme Decreto nº 16.808 
de 26 de abril de 2017, composto por representantes da sociedade civil, e o Núcleo Gestor para revisão 
do Plano, através do Decreto nº 16.778 de 06 de abril de 2017,  composto por técnicos da Prefeitura.

Em março de 2018, foi realizada Audiência Pública para apresentação e aprovação das diretri-
zes construídas a partir das propostas abertas colhidas através do aplicativo Colab, Fórum Teresina 
Participativa e Mobilização Rural. E realizada eleição de delegados para homologação da minuta de 
lei de revisão do Plano Diretor.  

A minuta de lei de revisão do Plano Diretor foi disponibilizada à população no site da SEM-
PLAN (www.semplan.teresina.pi.gov.br), em junho/2018, para conhecimento e aberto para suges-
tões de aprimoramento. Com isso, foram recebidas contribuições de conselhos de classe: SINDUS-
CON, CAU e CRECI.

Atualmente, a minuta de lei de revisão do Plano Diretor de Teresina está em fase de aprimo-
ramento considerando as contribuições recebidas e em análise jurídica na Procuradoria Geral do 
Município, sobre sua forma e seu conteúdo.

c)  Habitação Digna e Regularização Fundiária

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEMDUH é a responsável 
pela política municipal de habitação e pelas ações de regularização fundiária de interesse social, de-
senvolvendo ações, atividades, serviços, programas e projetos integrados por ações físicas e sociais, 
destinados a propiciar o acesso da população de baixa renda à habitação, à melhoria da moradia, à 
regularização fundiária e às condições de habitabilidade que favoreçam melhor qualidade de vida a 
essa população e o desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade, integrando a política de 
habitação e as ações de regularização fundiária, às demais políticas públicas voltadas ao desenvol-
vimento urbano, com a implantação de infraestrutura essencial, de serviços públicos e ações sociais 
como direitos de cidadania.

O Município de Teresina tem desenvolvido ações que possibilitam soluções adequadas à ques-
tão da moradia a famílias de baixa renda, propiciando o acesso dessas famílias à habitação, através de 
ações de remanejamento para inclusão em programas habitacionais, como o Programa Minha Casa 
Minha Vida, ou ações de melhoria habitacional, através do repasse de kits emergenciais, de modo a 
cumprir com a função social do Estado, possibilitando ao cidadão condições de habitabilidade, me-
lhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade.

Realização de visitas domiciliares a famílias com moradias/casas danificadas pela ação de in-
tempéries (chuvas e ventos, deslizamentos), incêndios e outros sinistros, com a realização de visitas 
domiciliares, para cadastro socioeconômico das famílias, e repasse de kits emergenciais. Em 2018 
foram atendidas 216 famílias. 

● PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV

Realizado a transmissão à caixa, via online, de 800 dossiês de famílias do Programa Minha Casa 
Minha Vida - Etapas III e IV, demanda complementar, processos de justiça, microcefalia, e famílias 
oriundas de áreas de risco e de ocupações.
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Houve o sorteio de endereços, assinatura de contratos, vistoria e entregas de chaves do Re-
sidencial Angicos, beneficiando 711 famílias. Realizada a Convocação nº 001/18 para formalização 
de dossiê, atendendo aos classificados remanescentes do Banco Dados 2014, beneficiando 600 
famílias.

O atendimento a famílias com crianças portadoras de microcefalia em sua composição familiar, 
atendendo à portaria nº 321 de 14 de julho de 2016 que dá nova redação ao Manual de Instruções 
para Seleções de Beneficiários, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, aprovado pela Por-
taria nº 163, de 06 de maio de 2016, do Ministério das Cidades, foram encaminhadas 20 famílias, 
mas somente 10 compareceram com a formalização de dossiês,  órgãos/instituições ou por demanda 
espontânea.

A Semduh coordena as atividades sociais em ações de habitação de interesse social, tendo 
realizado as diversas ações abaixo relacionadas:

ATIVIDADE SOCIAL EM AÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVIDADES LOCALIDADE /
RESIDENCIAL / SETOR QUANTIDADE

Plantão Social
Residencial Angicos 01

Residencial Bosque Sul 01
Visita domiciliar para realização de cadastro 
socioeconômico de famílias em processo de 

regularização fundiária
Regiões Diversas 64

Visita domiciliar para averiguação de denúncias 
em unidades habitacionais do PMCMV.

Residencial Sigefredo
Pacheco III 04

Realização de cadastro socioeconômico de 
famílias com inserção no Sistema de Cadastro 
Geral da Habitação e regularização fundiária 

-CADGEHRF

Inserção no Banco de 
Dados da CEHARF/SEM-

DUH
70

Realização de Cadastro socioeconômico de 
famílias em situação emergencial

Recanto das Palmeiras- 
zona Sudeste 09

Realização de Cadastro socioeconômico de 
famílias da Ocupação Assentamento Firmino da 
Silveira- área destinada à implantação de campo 
agrícola/localidade Baixão do Tamboril/zona rural 

Leste de Teresina

Assentamento Firmino da 
Silveira -zona rural Leste 94

Assinatura de Contratos e entrega de chaves a 
711 famílias Residencial Angicos 01

Participação em Audiências no MPPI e DPE 
referente a famílias em áreas de ocupações

Dandara dos Cocais - 
zona Norte Alto do Vale 

- zona Leste
08

Fonte: PMT/SEMDUH

● REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL 

O município de Teresina vem desenvolvendo ação de regularização fundiária quer seja com a de-
sapropriação de áreas ocupadas irregularmente, bem como com a retirada de famílias de áreas impróprias 
para moradia como: áreas de risco, leitos de ruas e áreas públicas. Com o reassentamento das famílias, 
em loteamentos promovidos pela própria Prefeitura ou regularizando as áreas ocupadas, dotando-as de 
infraestrutura essencial, implantação de equipamentos e serviços públicos, em ações integradas com ou-
tras políticas públicas, na perspectiva da incorporação destas áreas ao ordenamento territorial urbano e à 
titulação de seus ocupantes, propiciando a melhoria da qualidade de vida das famílias. 
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 Está em processo de elaboração o Plano de Regularização Fundiária de Interesse Social de 
Teresina - PRFIS que tem como objetivo estabelecer as diretrizes das ações de regularização fun-
diária de interesse social no município, visando a implementação de ações que propiciem soluções 
adequadas às situações de irregularidades identificadas. A seguir as principais ações já realizadas:

• Mapeamento físico territorial das zonas urbana e rural de Teresina: realizada análise técnica 
da 1ª versão apresentada do mapeamento físico territorial das localidades, por zona urbana e 
rural, com assessoramento técnico;
• Relatório Descritivo dos Seminários Zonais;
• Definição dos instrumentos jurídicos de titulação, segundo a situação de irregularidade fun-
diária identificada, conforme a legislação vigente;
• Realizado Seminário Geral em setembro/2018;
• Estudo/análise técnica das minutas do PRFIS; 
• Minuta do Diagnóstico da Irregularidade Fundiária em Teresina- DIF; e
• Mapeamento físico territorial, planilhas e listagens das ocupações/localidades irregulares por 
zona urbana e rural.

Realizado o levantamento topográfico em 12 áreas de assentamentos da PMT e ocupações 
desapropriadas para fins de regularização fundiária.

ZONA LOCALIDADE BAIRRO STATUS DA AÇÃO
Norte Parque Wall Ferraz Santa Maria Projeto em elaboração na SEMDUH
Norte Parque Firmino Filho Santa Maria Projeto em análise na SDU Norte

Sul Parque Dagmar Mazza Santo Antonio Projeto em elaboração na SEMDUH
Sul Res. Monsenhor Chaves São Lourenço Projeto em elaboração na SEMDUH
Sul Residencial Betinho Angelim Projeto em elaboração na SEMDUH
Sul Resid. Mestre Dezinho Portal da Alegria Projeto em elaboração na SEMDUH

Leste Parque Anita Ferraz Pedra Mole Projeto em elaboração na SEMDUH
Leste Residencial Dom Avelar Novo Uruguai Projeto em analise na SDU Leste
Leste Vila Meio Norte Pedra Mole Projeto em elaboração na SEMDUH

Sudeste Recanto dos Pássaros Bom Princípio Projeto em análise na SDU Sudeste
Sudeste Residencial Araguaia São Sebastião Projeto em elaboração na SEMDUH
Sudeste Resid. Firmino Filho Parque Poti Projeto em análise na SDU Sudeste
Fonte: PMT/SEMDUH

Concluído os projetos de regularização fundiária de interesse social do Parque Universitário, Vila 
Padre Cícero e Vila Madre Teresa. Outras ações de regularização fundiária realizadas em 2018 foram: 

ATIVIDADES QUANTIDADE
Monitoramento/fiscalização dos Projetos de Regularização Fundiária do 

Programa de Urbanização:
- Vila da Paz

 -Alto da Ressurreição e Frei Damião
8ª Medição

13ª Medição
Manifestações Técnicas em processos administrativos relativos

à solicitação de regularização fundiária 08 pareceres técnicos

Realização de levantamentos topográficos em processos de solicitação 
de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU 

69 levantamentos
topográficos realizados

Elaboração, juntamente, com a Procuradoria Geral do Município da 
minuta de Lei de Regularização Fundiária de Teresina, referenciada

na Lei Federal nº 13.465/2017
01 Minuta

Fonte: PMT/SEMDUH
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● CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VILAS 

O Programa de Urbanização da Vila Alto da Ressurreição e Residencial Frei Damião, zona Su-
deste de Teresina, e Vila da Paz, zona Sul, envolve ações, serviços e programas habitacionais e de 
regularização fundiária, dentre outros, com vistas à implementação de políticas de inserção social, de-
senvolvimento da cidadania e melhoria das condições de vida das famílias ocupantes daquelas áreas. 

Os recursos financeiros são oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento II - PAC II, 
eixo Urbanização de Assentamentos Precários - Ministério das Cidades.

ÁREA DE
INTERVENÇÃO/URBANIZAÇÃO ATIVIDADE FAMÍLIAS

BENEFICIÁRIAS
Vila da Paz (parcela das Vilas 

São José da Costa Rica e Nova 
Jerusalém; e dos bairros Redenção 

e Três Andares)

- Regularização Fundiária
- Rede de distribuição de Água
- Pavimentação e obras viárias

- Trabalho Técnico Social

3.624

Vila Alto da Ressurreição e 
Residencial Frei Damião

- Regularização Fundiária
- Construção de unidades habitacionais 

- Pavimentação de vias públicas
- Trabalho Técnico Social 

(monitoramento às ações do Programa; 
ações de educação sanitária; de geração 
de trabalho e renda; mobilização social; 
e reuniões diversas dentre outras ações)

4.154

Fonte: PMT/SEMDUH/SDUs Sul e Sudeste

● PROGRAMA LAGOAS DO NORTE

O Programa Lagoas do Norte, está na II Fase de execução, neste ano concluiu os seguintes 
contratos. 

• Aquisição de equipamentos de rede, wireless e software para ampliação e modernização da 
rede de dados da PMT;
• Implantação de Melhorias no Sistema de Gestão de Compras da Prefeitura de Teresina, com-
preendendo a elaboração de um Diagnóstico Situacional de Compras e Proposição de um 
Plano de Ações e Medidas que permitam à PMT otimizar os processos e ampliar a eficiência da 
gestão de compras e contratações;
• Painéis de Seguranças: aspectos geotécnicos, 
• Hidráulicos e Hidrológicos;
• Requalificação urbana e ambiental do Parque Encontro dos Rios;
• Levantamento topo batimétrico para estabelecimento das cotas definitivas de coroamento 
dos diques dos rios Parnaíba e Poti, nos trechos situados na área do Programa Lagoas do Norte;

Em processo de execução:

• A Requalificação urbana e ambiental da Lagoa do Mocambinho - 1ª Etapa;
• Obras de Urbanização do Canal do Matadouro;
• Locação de equipe de Topografia;
• Elaboração dos Projetos Básicos das Áreas 2,3 e 4;
• Estudo Arqueológico e Paleontológico na Área de Intervenção do Programa Lagoas do Norte 
- Etapa II
• Atualização do Relatório de Avaliação Ambiental e Social – RAAS;
• Consultoria de Assessoramento à UGP;
• Serviços de Transporte para Reassentamento de Famílias Situadas em Área de Risco na Re-
gião das Lagoas do Norte;
• Locação de Imóvel para Instalação da Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP;



119

• Reforma e Ampliação da Casa Punaré;
• Elaboração da modelagem de negócios do Parque Mocambinho;
• Diagnóstico sobre a situação da violência contra a mulher em Teresina e assistência técnica 
para o fortalecimento da gestão de políticas públicas para as mulheres com foco no enfrenta-
mento à violência contra a mulher;
• Elaboração de um Plano Municipal de Prevenção de Violência e Programa de Assistência 
Técnica e Capacitação Relacionada a Prevenção da Violência;
• Realização de eventos e atividades socioeducativas no PLN.

Iniciou-se em setembro/2018 o novo residencial no Parque Brasil com características únicas 
que priorizam a ocupação do espaço urbano, a mobilidade, acessibilidade, acesso aos serviços públi-
cos e drenagem urbana, garantindo mais qualidade de vida para a população. O residencial receberá 
1.022 famílias reassentadas pelo Programa Lagoas do Norte, está localizado a apenas quatro quilô-
metros de distância das regiões que receberam intervenções e terá uma área de aproximadamente 
250 mil m².

Foto: Construção novo residencial no Parque Brasil para receber as famílias reassentadas pelo Programa Lagoas do Norte na II Fase. 
Fonte: PMT/SEMPLAN. Data dez/2018.

OBJETIVO 10: AMPLIAR A COBERTURA VERDE DA CIDADE

A Prefeitura de Teresina através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos – SEMAM busca promover o uso sustentável dos bens e recursos naturais, exercendo ações de 
proteção à natureza, no que concerne à sua conservação e preservação. Para isso formulou, imple-
mentou e avaliou a política ambiental e de recursos hídricos do município; exerceu o controle sobre 
atividades desenvolvidas por empresas, órgãos públicos, organizações e população, além de cons-
cientizá-los sobre a necessidade de conservação e preservação do meio ambiente e dos recursos 
hídricos de superfície e do subsolo.

Tornar a cidade mais agradável à população através do aumento da quantidade de árvores é 
uma preocupação da Prefeitura, que devolve várias ações de distribuição e plantio de mudas pela 
cidade por meio do projeto Teresina Mais Verde. As áreas arborizadas são frequentemente utilizadas 
por quem pratica atividade física.

 A capital conta com três viveiros municipais que possuem a capacidade de produção anual 
de 100 mil mudas de plantas nativas e frutíferas, todas elas destinadas à doação. Além disso, existe 
o Caminhão do Verde que beneficia as pessoas que não têm como se deslocar até os viveiros para 
pegar as mudas, fazendo as entregas nos bairros da cidade. Em 2018 foi realizado o plantio de 2.588 
árvores, produzidas 68,4 mil mudas e realizada a doação de mais 38,7 mil mudas em toda a cidade. 

Para alcançar os objetivos propostos, a SEMAM desenvolveu um conjunto de ações ao longo 
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de 2018 sempre visando à sustentabilidade ambiental. 
No que se refere aos projetos, foi implantado o projeto Uma Árvore na Minha Vida que bus-

cou incentivar a ampliação da massa verde em áreas residenciais, contribuindo, assim, para resgatar 
a tradição das calçadas, quintais e jardins arborizados; além disso, o acompanhamento de técnicos 
permitiu que o plantio fosse realizado da forma mais adequada.

Outro Projeto que se destacou foi o “Margens Sustentáveis” que realizou ação ambiental na 
capital, através da inserção de mudas de ipês nos parques municipais e intensificou as ações de 
plantio e replantio na cidade, sobretudo com a criação de bosque. Neste ano, o projeto também 
contribuiu para reflorestamento da área que margeia a Pista de Atletismo da UFPI com a inserção de 
mudas de árvores.

Além de projetos, a Prefeitura realizou campanhas de conscientização sobre o meio ambiente, 
aproveitando as edições do Teresina em Ação, em que levou educação ambiental para o público dos 
eventos e buscou-se trabalhar de múltiplas formas os temas relacionados ao meio ambiente, através 
de jogos educativos e oficinas de pintura e desenhos. Também focou na sensibilização com a entrega 
de folders informativos sobre diversas temáticas como poluição sonora, combate ao Aedes Aegypti, 
resíduos sólidos, preservação do verde e economia de água e energia.

A Prefeitura também realizou a campanha de arrecadação de ração para cães e gatos com o 
intuito de contribuir com o bem-estar de dezenas de animais que vivem sob os cuidados temporários 
de ONGs locais que atuam oferecendo resgate, cuidado e lar temporário para animais domésticos. 

Outra ação implementada foi o projeto Caravana Ambiental, o qual buscou fomentar junto às 
crianças e jovens do município o conhecimento sobre sustentabilidade e preservação ambiental de 
uma forma bem lúdica, sempre estimulando o campo fértil da mente da garotada, através de jogos 
educativos, exibição de vídeo, pintura de desenhos e outras atividades recheadas de diversão.

  A Secretaria enquanto agente transformador da realidade local, ao longo do ano realizou 
palestras e seminários sobre a inter-relação do homem com o meio ambiente a exemplo da palestra 
com os empreendedores da Praça de Alimentação do Shopping da Cidade, que foram sensibilizados 
e alertados sobre a importância da destinação adequada do óleo vegetal saturado, resíduo que pode 
causar danos ao meio ambiente se descartado de forma incorreta. O assunto foi levado aos permis-
sionários pela instituição, que pretende fazer parceria com uma empresa especializada na coleta e 
reciclagem daquele material.

Neste ano também aconteceu o Encontro Nacional do Fórum de Secretários de Meio Ambien-
te das Capitais Brasileiras (Fórum CB27), realizado em Teresina, onde foi firmado o Pacto Global de 
Prefeitos pelo Clima e Energia. Por meio do Pacto, a Prefeitura de Teresina se compromete a, nos 
próximos três anos, fazer o diagnóstico da cidade em relação à mudança do clima, estabelecer metas 
para reduzir as emissões que produzem esse processo, bem como elaborar um plano de ação para 
atingir essas metas. 

A Prefeitura faz parte foi o Projeto Corta-Fogo do Ministério Público do Estado do Piauí que 
também conta com o envolvimento do Corpo de Bombeiros, da SEMAR e do IBAMA. Os órgãos que 
integram o referido projeto concentraram esforços para coibir a queima irregular, prática que traz 
sérios prejuízos ao meio ambiente, à saúde e ao patrimônio, e que se intensifica no período em que 
predominam as temperaturas mais elevadas. 

Na área de meio ambiente, a Prefeitura expede as licenças ambientais para novos empreendi-
mentos, monitora os empreendimentos e seus impactos sobre a cidade e a população residente, pro-
pondo medidas mitigadoras e de compensações ambientais, mantendo-se assim o desenvolvimento 
econômico com sustentabilidade ambiental.  Em 2018 foram expedidas 2.979 licenças ambientais, 
conforme o detalhamento:

DISCRIMINAÇÃO TOTAL
Licença de Operação (LO) 1.510

Licença Prévia (LP) 199
Licença de Instalação (L.I) 257
Licença de Extração (L.E) 30

Declaração de Baixo Impacto Ambiental (DBIA) 99
Licença de Operação Online (SMT) 450
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DISCRIMINAÇÃO TOTAL
Licenças de Operação Online (Piauí Digital) 434

TOTAL 2.979
Fonte: PMT/SEMAM.

Em 2018, as intervenções na manutenção e construção das praças por SDU’s:

• SDU Sul: Reforma de 4 praças, investimento de R$ 467,6 mil reais;
• Sdu Leste: Construção de 1 praça, investimento de R$ 243,5 mil reais;
• Sdu Sudeste: construção de 1 praça no Bairro Tancredo Neves, investimento de R$ 281,1 mil 
e Reforma e manutenção de diversas praças com investimento valor de R$ 148 mil reais;
• SDU Centro Norte: Construção da Praça Camila Abreu no Residencial Prado Júnior (R$ 443,4 
mil), reforma da Praça do Itaperu (R$ 321,3 mil) e urbanização da Praça da Paz (R$ 142,9 mil).

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMILA ABREU

Fonte: PMT/SEMCOM

A Prefeitura pleiteou junto a CODEVASF a implantação de 03 novos parques ambientais (Vale 
do Gavião, Pigoita e Jacinta Andrade) e esta manifestou-se favorável para criação dos parques, estan-
do na fase de organização dos procedimentos licitatórios para a execução das obras.

OBJETIVO 11: QUALIFICAR AS POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DE MO-
NITORAMENTO DO CLIMA

A Prefeitura vem realizando diariamente o agrupamento de dados sobre o monitoramento da 
situação climática de Teresina, analisando parâmetros como nível dos rios Parnaíba e Poti, tempe-
ratura máxima e mínima, umidade do ar, direção e intensidade dos ventos, precipitação acumulada, 
ocorrências de queimadas e alertas de eventos meteorológicos severos. Os boletins diários estão 
sendo feitos com o suporte de informações provenientes de algumas plataformas, a exemplo do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Agência Nacional de Águas (ANA) e Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) – Programa Queimadas – Apoio Ministério do Meio Ambiente. Para 
ter acesso aos boletins diários, basta acessar a página eletrônica da SEMAM, http://semam.teresina.
pi.gov.br/monitoramento-do-clima/.

No ano de 2018, conforme o Banco de Dados de Queimadas do INPE, em Teresina foram 
registrados 720 queimadas.

Quanto a precipitação no ano de 2018 o gráfico abaixo os meses de janeiro a maio, e dezem-
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bro com intenso período de chuva, com destaque aos meses de abril e dezembro que passaram de 
100 mm. 

TERESINA – DADOS DA PRECIPITAÇÃO EM MM (ESTAÇÃO A312) – 2018

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.

● AGENDA TERESINA 2030

A Agenda Teresina 2030 é uma Estratégia de governo aberto para construção de uma Teresina 
Inteligente, Resiliente e Sustentável. Se consolida, assim, como um Hub de inovação para o Desen-
volvimento Sustentável de Teresina, que desenvolve pesquisas, protótipos e metodologias, ao passo 
que avança soluções de planejamento, projeto, políticas públicas e fundamenta as tomadas de deci-
são do governo local, em parceria com a iniciativa privada e a sociedade civil. Os principais projetos 
e ações realizados pela Agenda Teresina 2030 para qualificar as políticas de preservação do meio 
ambiente e de monitoramento do clima são:

• Observatório da Mobilidade (Euroclima +): Projeto piloto que propõe o uso da tecnolo-
gia Blockchain para maior transparência do transporte público, com objetivo de reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa, melhorar o serviço de transporte público e compartilhar 
responsabilidades pela boa performance do transporte entre Prefeitura, iniciativa privada e 
sociedade civil. Inclui: inventário de emissão de gases de efeito estufa, sistema de gestão da 
informação de operações de transporte, ações de urbanismo tático; 
• Frente de Dados Abertos (Módulos 1 e 2): A Frente de Dados Abertos é uma formação 
de servidores municipais em dados abertos para monitoramento dos objetivos do desenvol-
vimento sustentável (ODS) da Agenda 2030 Global. Desenvolvimento de jogo sobre dados 
abertos para ensinar conceitos do governo aberto para técnicos da Prefeitura de Teresina;
• GeodesignHub: Realização da Oficina Geodesign de Mapeamento Participativo para deta-
lhamento das macrozonas de ocupação urbana e do desenvolvimento orientado pelo trans-
porte sustentável (DOTs) no âmbito do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT);
• GEF 7 - Global Environmental Facility: Planos urbanos e investimentos para promover a co-
operação metropolitana, o planejamento metropolitano integrado e o adensamento da cidade 
de Teresina;
• City Resilience Profiling Programme: Proposta de cooperação com a ONU-Habitat para 
implementação do City Resilience Profiling Programme (CRRP) para medir e fortalecer a resili-
ência urbana do município.
• Meta Hack THE|2030: A Meta Hack THE|2030 foi uma hackaton (maratona hacker) que 
teve como objetivo aproximar estudantes de urbanismo da prática de planejamento urbano. 
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O projeto vencedor teve foco em melhoria da mobilidade urbana e foi incluído como ação de 
urbanismo tático da Prefeitura de Teresina.
• Transformative Urban Mobility Global Challenge: Aplicação para implementação de Projeto 
piloto para transformar a imagem do espaço urbano, adaptando ruas para modelos multimo-
dais, incentivando o transporte ativo e coletivo. Aguardando resultado da aplicação.
• Mobility Urban Values – MUV: Solução de mobilidade por aplicativo móvel que aumenta a 
consciência dos cidadãos sobre a qualidade do ambiente urbano em que vivem, e que promo-
ve a mobilidade sustentável (andar a pé e de bicicleta), através de gamificação.
• Oficina de Mapeamento Afetivo: Projeto de Mapeamento da Memória Afetiva para resgatar 
memórias de Teresina a partir dos relatos de idosos. As oficinas foram realizadas com o grupo 
Amizade Renovada, do CRAS Sudeste I, localizado no bairro Tancredo Neves;
• Atualização da Plataforma Carto: 32 Mapas interativos e 85 Datasets foram lançados na 
plataforma Carto. Alguns exemplos lançados em 2018 são os mapas de arborização, sanea-
mento do município e mapa de memória do patrimônio edificado de Teresina. Como exemplos 
de datasets têm-se os de notificações do Colab, ocorrência de Zika e dengue, entre outros;
• Ruas Completas: Projeto elaborado em parceria com a SEMDUH para diminuição da auste-
ridade de vias, tornando-a mais amigável, adotando um modelo multimodal e mais sustentável 
de mobilidade. Projeto piloto: Rua Jornalista DonDon;
• 30 dias pelo desenvolvimento sustentável (Aniversário de Teresina): Ao longo do mês de 
agosto, a cada dia um desafio relacionado a modos de vida mais sustentável foi lançado através 
de mídias sociais. Para quem completou todos os desafios, foi plantada uma muda com o nome 
escolhido pelo participante. O mapa do plantio foi disponibilizado na plataforma Carto;
• CAF Teresina Sustentável: Soluções de Governo Aberto e Capacitação para a Resiliência. 
Programa de capacitação de agentes públicos e sociedade civil em Tecnologias Smart para 
Desenvolvimento Sustentável e Governança Eficiente. Inclui: Plataforma Virtual da Agenda 
2030, Plano Diretor de Dados Abertos de Teresina, Programa de Capacitação Institucional em 
Gestão da Informação e Inovação Para a Resiliência Urbana, e Consultoria em Projetos para 
mitigação e adaptação frente a mudança do clima;
• Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (Termo de Referência): Elaboração do Termo de 
Referência para contratação de empresa especializada de consultoria para a revisão do Plano 
Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Teresina de Teresina/PI, com enfoque na sus-
tentabilidade, tornando-o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Teresina;

OBJETIVO 12: GARANTIR POLÍTICAS DE SANEAMENTO COM FOCO NOS RESÍDUOS SÓLI-
DOS E NA DRENAGEM URBANA

O município de Teresina está agora entre 1/3 das cidades brasileiras que possuem Plano Mu-
nicipal de Saneamento Básico. A Prefeitura Municipal de Teresina instituiu e regulamentou o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB), por meio do Decreto N° 17.644/2018. 

 O decreto instituiu ainda a criação de um Comitê Técnico Permanente, que será composto 
por representes das Secretarias Municipais, cujas competências tenham relação com o saneamento 
básico no município para monitorar e avaliar as ações previstas no Plano.

A prestação de serviços públicos de saneamento básico em Teresina deverá seguir o Plano 
Municipal, que trata, conforme a Lei Municipal nº 4.973/2016, das diretrizes ligadas ao esgotamento 
sanitário, abastecimento de água, drenagem e disposição de resíduos sólidos. O estudo foi feito em 
cima desses pontos para buscar soluções viáveis e adequadas para a universalização desses serviços.

 O documento é composto por diagnósticos da situação do saneamento básico; prognósticos 
e alternativas para universalização dos serviços de saneamento básico (objetivos e metas); definição 
das ações de emergência e contingência; mecanismos e procedimentos de controle social e dos ins-
trumentos para monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações 
programadas.

 Além do estabelecimento de metas e diretrizes para o saneamento de nossa cidade, a regula-
mentação do plano municipal também é uma condição para que o município tenha acesso a recursos 
federais com relação ao saneamento.
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● COLETA DE LIXO

A Prefeitura de Teresina realiza Faxina nos Bairros desde dezembro/2015, com 116 edições, 
e retirou da cidade até o momento 9.434 toneladas de lixo, incrementando as ações de controle 
vetorial da FMS e contribuindo para redução em torno de 50% da incidência de casos de dengue, 
chikungunya e zika em Teresina.

FAXINA NOS BAIRROS – SANTO ANTÔNIO

Fonte: PMT/SEMCOM

A Prefeitura de Teresina investe diariamente em ações de limpeza pública da cidade. De janeiro a 
novembro de 2018, o poder municipal investiu mais de R$ 87 milhões em serviços de conservação urba-
na, coleta domiciliar e seletiva, manutenção dos Pontos de Recebimento de Resíduos (PRRs) e dos Postos 
de Entrega Voluntária (Pevs), além de atividades diárias voltadas para educação ambiental da população.

 Aproximadamente 96% da cidade é atendida pela coleta domiciliar, passando três vezes por 
semana na porta das residências, a cidade possui 35 PRRs para a disposição de restos de poda, mó-
veis usados, restos de construção de até 1m³ por dia. 

Os serviços de coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos gerados em Teresina são exe-
cutados por empresa privada e fiscalizados pelas Superintendências de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação (SEMDUH). Os resultados das coletas em 2018 mostram: 

• Coleta manual, transporte e disposição de resíduo: 66.335,31 t;
• Coleta mecanizada, transporte e disposição final de resíduos diversos: 95.187,19 t;
• Coleta domiciliar: 170.060,19 t;
• Coleta de penas e vísceras: 1.332,60 t;
• Resíduos de serviços de saúde: 1.360,36 t;
• Programa Lixo Zero através do PRRs: 22.001,93 m3.
• Resíduos sólidos destinados ao aterro sanitário: 367.548,65 t.
          

COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUO:
REGIÃO ADMINISTRATIVA QUANTIDADE (T)

Centro Norte 17.256,89
Sul 20.253,36

Leste 16.413,61
Sudeste 12.411,45
TOTAL 66.335,31

Fonte: PMT/SEMDUH. Dados até outubro 2018
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COLETA MECANIZADA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DIVERSOS (6959)
REGIÃO ADMINISTRATIVA QUANTIDADE (T)

Centro Norte 22.117,77
Sul 24.598,59

Leste 26.187,43
Sudeste 22.283,40
TOTAL 95.187,19

Fonte: PMT/SEMDUH. Dados até outubro 2018

COLETA DOMICILIAR
REGIÃO ADMINISTRATIVA QUANTIDADE (T)

Centro Norte 52.428,24
Sul 49.159,16

Leste 44.187,74
Sudeste 24.285,05
TOTAL 170.060,19

Fonte: PMT/SEMDUH. Dados até outubro 2018

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE:
ORIGEM QUANTIDADE (T)

PMT 454,98
Estadual 489,66
Particular 415,72
TOTAL 1.360,36

Fonte: PMT/SEMDUH. Dados até outubro 2018

PONTOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS (PRRS)
ZONAS QUANTIDADE DE PRRS RESÍDUOS RECEBIDOS (M³)

Centro Norte 09 7.467,17
Sul 09 5.015,95

Leste 11 5.577,39
Sudeste 06 3.941,42
TOTAL 35 22.001,93

Fonte: PMT/SEMDUH. Dados até outubro 2018

O teresinense tem mudado de hábitos e se preocupado mais com o meio ambiente e com a 
destinação correta dos resíduos que produz. Uma prova disso é o crescimento da coleta seletiva que 
superou a arrecadação de 2017, que era de 363,25 toneladas, de janeiro a outubro. Em 2018, neste 
mesmo período, já foram coletados 654,16t de materiais reaproveitáveis.  Sendo o papel o material 
de maior volume, correspondendo a 49% dos recicláveis recolhidos. A população pode colaborar 
separando o papel, plástico, metal e vidro para levá-los em um dos 15 Postos de Entrega Voluntária 
(PEV) disponíveis em todas as zonas de Teresina. O material coletado é doado para cooperativas de 
catadores de lixo que garantem sua renda vendendo esse material para empresas que realizam o 
processo de reciclagem.

 Com o intuito de coibir os descartes de lixo em locais inapropriados e evitar o surgimento 
lixões irregulares, a Prefeitura tem intensificado as ações do Programa Lixo Zero, com fiscais que 
percorrem todas as zonas da capital, nos turnos manhã e tarde, a fim de identificar os “sujões” da 



126

cidade, orientá-los sobre os locais apropriados para descarte, notificar e multar populares reinciden-
tes em descarte irregular de resíduos. Até novembro deste ano, foram aplicadas 271 notificações, 
661 autuações, três apreensões, 70 conduções ao PRR, 98 infrações de trânsito, além de inúmeras 
fiscalizações e orientações à população.

● ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Como define a Lei nº 3.600, de 22 de dezembro de 2006, a ARSETE é uma Autarquia Especial 
do Município de Teresina, com a função de regular, normatizar, controlar e fiscalizar os serviços pú-
blicos de abastecimento de água de Teresina e esgotamento sanitário (zonas urbana e rural).

A ARSETE foi criada pela Lei Municipal nº 3.600, de 22/12/2006, tendo as atribuições básicas 
de regulação econômica, técnica e controle dos padrões de qualidade, e de atendimento aos usuários.

Teresina ocupa 2ª no Nordeste em cobertura de atendimento de água e 9ª de Esgoto, referen-
te ao ano de 2016, segundo os dados colhidos pelo SNIS.

COBERTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO NA
ZONA URBANA DAS CAPITAIS DO NORDESTE - 2016 - %

Fonte: SNIS. Organização PMT/SEMPLAN. 

Em julho/2017, a gestão do sistema de abastecimento de água e esgoto da zona urbana de 
Teresina é feito pela empresa privada Águas de Teresina, e os dados mais recente disponibilizados por 
essa gestora é relativo a dezembro/2017 e mostra que existem 261.740 ligações de água e 48.719 
ligações de esgoto.
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TERESINA - NÚMEROS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E DE ESGOTO NA
ZONA URBANA DE TERESINA – DEZEMBRO/2017

TIPOS DE
LIGAÇÃO

ÁGUA ESGOTO
QUANTIDADE % QUANTIDADE %

Residencial 242.522 92,7% 42.986 88,2%
Comercial 14.611 5,6% 4.987 10,2%
Industrial 3.062 1,2% 350 0,7%
Pública 1.545 0,6% 396 0,8%
Total 261.740 100,0% 48.719 100,0%

Fonte: Águas de Teresina. 

Em relação à atribuição de regulação econômica dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, foram elaboradas as seguintes Resoluções:

• Resolução nº. 025/2018-ARSETE, de 26/06/2018 - Susta a homologação do percentual de 
Reajuste Tarifário e Outros Preços, ano de 2018, referente aos serviços públicos de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário, zona rural de Teresina. 
• Resolução nº. 026/2018-ARSETE, de 02/10/2018 - Dispõe sobre Implantação do Escalona-
mento Tarifário de Esgoto em relação à tarifa de água, zona urbana do Município de Teresina.
• Resolução nº. 027/2018- ARSETE, de 02/10/2018 – Dispõe sobre deliberação da Diretoria 
Colegiada da ARSETE em Prosseguir com a tramitação do Processo de Reajuste das Tarifas de 
Água e Esgoto de 2018, suspensa consensualmente para possibilitar alteração da Data Base e 
reajuste tarifário.
• Resolução nº. 028/2018-ARSETE, de 02/10/2018 – Dispõe sobre decisão da Diretoria Co-
legiada da ARSETE, em requerimento da Empresa ATH SPE S.A., apresentado através da ATH-
-2018/001311-CAR, para recomposição do reajuste de 2017, na forma que especifica.
• Resolução nº 029/2018-ARSETE, de 19/11/2018 – Estabelece a Tabela de Outros Preços 
Públicos e Prazos dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da 
zona urbana de Teresina.
• Resolução nº 030/2018, de 19/11/2018- Reajuste das Tarifas dos Serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, ano de 2018, exclusivamente para zona ur-
bana de Teresina.
• Resolução 031/2018, de 07/12/2018 - Dispõe sobre o reajuste da tabela de outros preços 
públicos, ano 2018, exclusivamente para a prestação dos serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário da zona urbana do município de TERESINA, na forma que 
especifica.
• Resolução 032/2018, de 07/12/2018 - homologar o percentual de reajuste das tarifas de 
água e esgoto, ano de 2018, referente aos serviços públicos de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário, zona rural de Teresina, na forma que especifica.
• Resolução 033/2018, de 07/12/2018 - Dispõe sobre o reajuste da tabela de outros preços 
públicos, ano de 2018, exclusivamente para a prestação dos serviços públicos de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário da zona rural do município de Teresina.

Em relação à regulação técnica, visando disciplinar a relação entre o usuário e o prestador de 
serviços, foi elaborada resolução sobre o contrato de adesão, abaixo mencionada: 

• Resolução nº. 024/2018- ARSETE, de 30/05/2018 – Dispõe sobre o Contrato de Adesão 
para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário no âmbito do Município de Teresina.

Como atribuição de Regulação técnica e controle de qualidade, de forma a garantir a conti-
nuidade, segurança e confiabilidade da prestação dos serviços públicos, foram feitas visitas/fiscaliza-
ções, com a emissão de Termos de Notificações assim discriminados;

• Relatório de fiscalização nº01/2018- DT/ARSETE- ETE Leste
(solicitação vistoria ETE Leste - Ofício nº 341/2018- 30º Promotoria de Justiça- Inquérito Civil 
nº 000095-172/2015); 
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• Relatório de fiscalização nº02/2018- DT/ARSETE- SES Bosque Sul;
• Relatório de fiscalização nº03/2018- DT/ARSETE- SES Orgulho do Piauí;
• Relatório de fiscalização nº04/2018- DT/ARSETE-SES Eduardo Costa;
• Parecer nº 03/2018-DT/ARSDETE- Esgotamento Sanitário- condomínios diversos- soluções 
propostas;
Termos de Notificações, por descumprimento de cláusulas contratuais foram emitidos: 
• Termo de Notificação Nº 01/2018 – Qualidade Água e Padrão Potabilidade 
• Termo De Notificação Nº 02/2018- SES Bosque Sul
• Termo De Notificação Nº 03/2018- SES Orgulho do Piauí
• Termo De Notificação Nº 04/2018 – SES Eduardo Costa 

A Prefeitura de Teresina realiza periodicamente, nas quatros regiões da cidade, os serviços que 
visam garantir o perfeito escoamento das águas pluviais e impedir que o material sólido retido du-
rante as chuvas cause maiores transtornos como, por exemplo, a limpeza das galerias dos bairros São 
Cristóvão (Maloca), Recanto das Palmeiras e São João, onde estão localizadas as partes consideradas 
mais baixas da região na zona leste.

No que tange a elaboração de projetos para captação de recursos para a drenagem, a Pre-
feitura de Teresina conseguiu concluir a elaboração 03 projetos executivos das bacias PE31 (Polo 
Empresarial Sul e Esplanada), PD02 (Parque Ideal e Novo Horizonte) e PD14 (Jóquei, Horto e Fátima) 
e em processo de elaboração as bacias PD06 (Itararé, Extrema, Tancredo Neves e Redonda), PD07 
(Tabajara, Socopo, Morros, Verde Lar, Porto do Centro, Satélite, Samapi, Piçarreira e Zoobotânico), 
P10 (Tabuleta, São Pedro e Redenção), P11 (Macaúba, Pio XII e Vermelha) e P12 (Macaúba, Pio XII 
e Vermelha).

Fruto inicial destes projetos executivos de drenagem, a Prefeitura conseguiu recursos de R$ 
70 milhões para construção da galeria, referente à Bacia PE31 que beneficiará a população  do resi-
dencial Torquato Neto e seus entornos, zona sul de Teresina, e está em processo de licitação. Nesta 
primeira etapa, estão previstos 28km de galeria. O prazo para conclusão da obra é de 20 meses. 
Também fazem parte do projeto a recuperação do pavimento de duas ruas desses bairros danificadas 
nos últimos períodos chuvosos. Na segunda etapa serão implantados mais 18 km de galeria. Nestes 
46km totais serão construídos 04 grandes reservatórios. A galeria passará pelo Polo Industrial Sul, 
Torquato Neto e Portal Alegria, beneficiando mais de 8.300 famílias. Os reservatórios funcionarão 
como piscinões durante as cheias para conter água e liberar em um fluxo menor, evitando inunda-
ções. Essas estruturas vão ser abertas, porém gradeadas e com urbanização ao redor, com pista de 
skate, academia popular, espaço de convivência, bicicletário, estacionamento, quiosque e paisagis-
mo, evitando que fique uma área inutilizada durante a maior parte do ano. O problema de drenagem 
na região surgiu após a construção de residenciais do Minha Casa, Minha Vida sem as devidas obras 
de galeria, como previsto em projetos dessa magnitude. 

Neste ano, foram retomadas as obras das Galerias da Zona Leste com a conclusão da colo-
cação das estruturas pré-moldadas de concreto que compõem a galeria, na Rua Alzira Pedrosa, no 
bairro Noivos. Nesse trecho, os canais possuem 4m de largura por 2,5m de altura. As obras seguem 
com a abertura principal com a construção do canal da galeria na marginal da João XXIII, além das mi-
crodrenagens, responsáveis pela captação superficial das águas. A construção ultrapassou o primeiro 
quilômetro e segue pela avenida. Com investimento superior a R$ 49,4 milhões, a galeria é uma obra 
complexa e que, ao seu final, terá 7 km de extensão. Os recursos são oriundos da Caixa Econômica 
Federal, com contrapartida da Prefeitura de Teresina. Devido às obras em andamento, a Prefeitura 
está tomando algumas medidas para minimizar os transtornos. 

A Semduh realiza ao análises dos projetos de drenagem feitas pelos empresários, o quadro 
abaixo resume as ações de 2018. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO ZONA QUANTIDADE TOTAL STATUS

Entrada de projetos de 
drenagem

Centro Norte 17

129 Em Análise
e Analisados

Sul 34
Sudeste 15

Leste 63
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DESCRIÇÃO DO PROJETO ZONA QUANTIDADE TOTAL STATUS

Projetos aprovados
por zona

Centro Norte 14

67 -
Sul 15

Sudeste 3
Leste 35

Informativos de drenagem 
emitidos por zona

Centro Norte 52

226 -
Sul 52

Sudeste 26
Leste 96

Vistorias de fiscalização e 
controle

Centro Norte 19

128

Vistorias de rotina, 
acompanhamento, 

fiscalizações e 
aprovações.

Sul 24
Sudeste 28

Leste 57
Fonte: PMT/SEMDUH.*Dados até novembro de 2018
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EIXO 4: PRODUTIVIDADE 
ECONÔMICA (TERESINA DE 

OPORTUNIDADES)
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EIXO 4: PRODUTIVIDADE ECONÔMICA (TERESINA DE OPORTUNIDADES)

O Eixo 4, Produtividade Econômica, está contemplado em diversas ações setoriais, como:

• Atrair investimentos;
• Aprimorar a infraestrutura urbana e rural; 
• Estimular a renda e a qualificação profissional;
• Promover a economia solidária e criativa.

OBJETIVO 13: ATRAIR INVESTIMENTOS

Segundo o índice de cidades empreendedoras de 2017, realizado pela ENDEAVOR mostra 
Teresina com índice 5,487, ocupando a 6ª no Nordeste.

O estudo realizado pela empresa IPC Marketing, referente ao ano de 2018, mostra o potencial 
de consumo dos Piauienses é de R$ 42,24 bilhões de reais. Teresina ocupa a 1ª posição no estado e 
a 33ª posição no ranking das 50 cidades brasileiras com maior potencial de consumo, com valor de 
R$ 16,239 bilhões de reais de consumo, representando 38,4% do potencial do estado.

Publicado pelo IBGE no final de 2018 os dados do Produto Interno Bruto - PIB de Teresina, 
em 2016, alcançou o montante de R$ 19,1 bilhões (responde por 46,1% do PIB do Piauí), um cres-
cimento nominal 8,6% em relação ano anterior. O PIB de Teresina ocupa a 7ª entre as Capitais do 
Nordeste, 19ª entre as capitais e a 43ª entre os municípios brasileiros (em 2010 ocupava a 53ª). Na 
composição do PIB, destaque na área de serviços, principalmente educação e saúde, que representa 
53,2%, seguido da vem a área da administração, defesa, educação e saúde públicas, bem como segu-
ridade social, com 18,0% do PIB do município. A indústria representa 14,29%, a agropecuária 0,24% 
e demais 14,27% impostos. No tocante ao PIB per-capita de Teresina em 2016, era de R$ 22.597,68, 
abaixo da média Nacional de R$ 30.548,40. Comparando-se com as demais capitais, Teresina encon-
tra-se na 22ª entre as capitais do Brasil. 

a) Captação de Recursos para Investimentos da Prefeitura 

A Prefeitura vem aprimorando os seus técnicos e gestores a fim de captar novas fontes de 
financiamento para as obras estruturantes na cidade, neste ano foram contratados junto ao Governo 
Federal, operações de crédito nacional e internacional, o montante de R$ 454,7 milhões de reais, 
assim distribuídos: 

FONTES DE FINANCIAMENTO VALOR (R$ MILHÕES)
Programa Teresina Sustentável R$ 170,0

Operação estruturada – Banco do Brasil R$ 120,0
Ministério das Cidades – Galeria Portal da Alegria R$ 65,0

FINISA II R$ 52,0 
PNAFM III R$ 24,6

Emendas parlamentares e propostas voluntárias R$ 20,3 
Avançar Cidades – Plano de Mobilidade R$ 2,9 

TOTAL R$ 454,7
Fonte: PMT/SEMPLAN

• Programa Teresina Sustentável: R$ 170,0 milhões (US$ 45,98 milhões) – O programa atua 
em diversos eixos e busca incentivar o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Te-
resina, visando principalmente a melhoria na mobilidade, na requalificação urbano-ambiental 
e no aprimoramento da gestão municipal. Os recursos são oriundos da Cooperação Andina de 
Fomento – CAF. Entre as diversas intervenções previstas, podem-se destacar a continuação da 
Marginal Via Sul, que ligará o Balão do CFAP ao bairro Parque Sul, a requalificação urbana de 
áreas degradadas na Vila da Paz, a 2ª etapa da reforma do mercado Central, do Parque Floresta 
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Fóssil, com a construção do Museu de Paleontologia, da elaboração de projeto e investimento 
no sistema cicloviário de Teresina, entre outras obras e ações.
• Operação estruturada - Banco do Brasil - R$ 120,0 milhões: assinado o contrato no final 
de 2018, os recursos serão aplicados em diversas obras nas áreas de mobilidade (pavimenta-
ção asfáltica e paralelepípedo em diversas zonas da capital, melhorias na estrada da Cacimba 
Velha, na zona rural, e urbanização dos corredores de ônibus), revitalização do Centro, cons-
trução de praças e instalação de academias nos bairros e ainda requalificação das hortas co-
munitárias na região do Grande Dirceu, o mercado do Renascença, na zona sudeste, também 
será contemplado com uma reforma, a continuidade da obra do Museu da Imagem e Som. Na 
zona norte, a Prefeitura pretende implantar uma mini usina de energia fotovoltaica (energia 
solar). Na área de gestão, parte dos recursos serão utilizados para a criação de um banco de 
estudos e projetos, que irá acelerar a implantação de obras estruturantes e facilitar a captação 
de recursos para novas obras;
• Ministério das Cidades – Galeria Portal: R$ 65,0 milhões – construção da 1ª etapa da Ga-
leria no Portal da Alegria (Residencial Torquato Neto);
• FINISA II: R$ 52,0 milhões de financiamento para contrapartida de diversas obras (Unidades 
habitacionais do Parque Brasil - PLN; Elaboração de projetos da ponte UFPI; viaduto da Ave-
nida Barão de Gurguéia; corredor Leste Sudeste; Pavimentação e Qualificação de vias 1ª e 2ª 
etapas; Galeria da zona leste e desapropriações do Terminal do Parque Piauí);
• Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros 
(PNAFM III) - R$ 24,55 milhões: Reestruturar a cartografia e o cadastro imobiliário fiscal, me-
lhorando a qualidade do lançamento tributário do IPTU, garantindo efetividade à nova PVG do 
IPTU, desburocratizar o processo de licenciamento de obras no município, melhorar a gestão 
urbana por meio do compartilhamento e melhorar a infraestrutura da Tecnologia da Informa-
ção – TI;
• Emendas parlamentares e propostas voluntárias: R$ 20,3 milhões;
• Avançar Cidades – Plano de Mobilidade: R$ 2,9 milhões.

A operação FINISA I de R$ 25,0 milhões, negociada em 2017, teve seus recursos liberados 
neste ano com a finalidade das contrapartidas para conclusão dos Terminais de Integração (R$ 11 
milhões) e aquisição e transporte comercial de material betuminoso a quente – CAP 50/70 (R$ 
14milhões).

Outros R$ 223,3 milhões em processo de negociação junto ao Governo Federal, através dos 
Programas Avançar Cidades Saneamento - R$ 158,0 milhões e Avançar Cidades Mobilidade - R$ 
65,3 milhões. A nossa equipe continua presente e monitorando as novas diretrizes com a transição 
no governo federal.

Considerando os saldos das operações anteriores, os contratados em 2018 e os novos pleitos, 
a Prefeitura terá para os próximos anos, na carteira para investimentos, mais de R$ 1,0 bilhão de reais. 
Esses números reforçam a decisão correta da Prefeitura e do sucesso, mesmo em ano de crise eco-
nômica, de instalar um Escritório Municipal de Teresina em Brasília no início deste ano, que contribuiu 
para acelerar nas tratativas burocráticas e será importante para agilizar nas liberações destes recursos.

Cabe destacar outra iniciativa importante dentro da Prefeitura de Teresina, que é a formação 
de banco de projetos. Em breve esses projetos serão transformados em novos pleitos de captação 
de recursos e de obras para o desenvolvimento da cidade. 

Quanto à aplicação destes recursos para investimento, mesmo nos anos de crise econômica 
que assola o país, a Prefeitura mantém-se em um bom nível de investimento, em 2018 foi de R$ 
161,6 milhões de reais, próximo do valor de R$ 169,1 milhões do ano anterior.

Analisando, somente os recursos próprios, foram investidos em 2018 mais de R$ 70,3 mi-
lhões, superior 80,3% em relação ao ano anterior. Esse aumento é reflexo das medidas adotadas pela 
Prefeitura de Teresina no Programa Gestão Cidadã para o monitoramento dos custos, em que nos 
últimos 03 anos, gerou economia em mais de R$ 50,0 milhões e do rigor e controle dos procedimen-
tos licitatórios mais transparentes. 
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Fonte: PMT/SEMPLAN

b) Planejamento Estratégico Para o Desenvolvimento

A Prefeitura de Teresina concluiu em 2017 um estudo sobre cluesters a serem potencializados na 
cidade de Teresina, neste ano trabalhou na formulação de políticas, projetos, estudos e pesquisas afins ao 
desenvolvimento da economia local. Em processo de elaboração de um programa voltado para o fortaleci-
mento da cadeia produtiva local. Onde se busca fomentar 04 clusters locais (Moda, educação, Saúde e TIC).

Projeto Smart Campus/IES de Teresina: Busca de parcerias com instituições de ensino com 
vistas a estabelecer as bases de SMART CAMPUS, onde se gestaria um ambiente multidisciplinar e 
institucional voltado a resolução das demandas dos munícipes e públicas.

c)  Programa de Parcerias e Concessões Pública - Privada 

• Em execução pela FIPE os serviços de consultoria para a elaboração de estudos para os pro-
jetos de: a) manutenção e conservação de estações de embarque e desembarque e terminais 
de integração de ônibus; b) implantação, manutenção e operação de usinas de energia foto-
voltaica; c) construção, fornecimento de equipamentos, manutenção e gestão de serviços não 
assistenciais em centro logístico de saúde;
• Contratação da FGV para Análise dos projetos, levantamentos, investigações e estudos de 
viabilidade apresentados em Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI ou em Mani-
festação de Interesse Privado – MIP, nas áreas de Estacionamento Público, Compartilhamento 
de Bicicletas, Eficiência Energética e Cemitérios;
• Contratação com a Caixa Econômica para a estruturação de projeto de concessão para pres-
tação de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos em Teresina;
• Elaboração das modelagens Técnica, Jurídica e Econômico-financeira do Projeto de Parcerias 
Público Privadas - PPP de Iluminação Pública;
• Elaboração das modelagens Técnica, de tráfego, Jurídica e Econômico-financeira do Projeto 
de concessão de Estacionamento Rotativo;
• Elaboração do contrato de fornecimento de energia para Iluminação Pública;
• Elaboração do contrato de Arrecadação da contribuição para o custeio da iluminação pública 
do município – COSIP;
• Aprovação na Câmara Municipal da Lei autorizativa para delegação da PPP de Iluminação 
Pública, encontra-se em fase de consulta pública on-line para posterior audiência pública e 
encaminhamento à licitação.

Fonte: PMT/SEMCOP
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A PPP da Iluminação é um projeto que tem como principal objetivo modernizar o parque 
energético de Teresina, beneficiando as zonas urbana e rural. Nos dois primeiros anos da PPP da 
Iluminação, serão investidos cerca de R$ 120 milhões no serviço de iluminação pública da capital. 
Serão feitos investimentos para a substituição das lâmpadas de sódio (amarelas) por lâmpadas de 
LED (brancas) na zona urbana e rural. Ao todo, são 92 mil pontos de luz.

Enquanto o projeto de Concessões para Estacionamentos do Centro, aprovado pela Câmara 
Municipal de Teresina, prevê que a empresa a operacionalizar o sistema de estacionamento contrate, 
preferencialmente, os flanelinhas já em atividade e cadastrados pela Prefeitura de Teresina.

d) Promoção e Atração de Investimentos Privados

Em 2018 foram concedidos incentivos fiscais para 06 empresas com investimentos previstos 
na ordem de R$ 41,9 milhões de reais e a expectativa de geração de 402 empregos diretos.

STATUS DADOS
Investimentos Previsto – Total R$ 41,89 milhões

Empresas beneficiadas 06 empresas
Expectativas de Empregos 402

Setores Indústria, atacadista e logística
Fonte: PMT/SEMDEC

Visando melhorar a infraestrutura nos polos empresariais, a Prefeitura realizou as seguintes ações:

Polo Empresarial Sul:
• Elaboração de projetos executivos com a finalidade de dar prosseguimento à pavimentação 
das vias pertencentes à área logística/atacadista;
• Elaboração de projeto executivo da via 09, sendo este doado ao Governo estadual com o 
objetivo de este executar as obras de pavimentação do Polo Sul;
• Doação de área dentro do perímetro do Polo Empresarial Sul a Eletrobrás Piauí, onde se 
busca a implantação de uma subestação de rebaixamento de rede 69, com o objetivo de dar 
suporte elétrico às empresas do Polo.

Polo Empresarial Norte:
• Aprovado o projeto de loteamento do município (desmembramento das glebas e sua respec-
tiva aprovação na prefeitura);
• Formalização de processo junto ao cartório visando o registro dos novos lotes pertencentes 
ao Polo Empresarial Norte;
• Acompanhamento da elaboração e execução do projeto de captação de água, doado pela 
empresa CROWN, com a finalidade de acesso à água no referido distrito industrial.

Criação de Novo Polo na Região Sul:
• Em fases de estudos visando a viabilidade de criação de um nono distrito industrial na região 
Sul, na localidade chamada Salobro.

e) Desenvolvimento de Ações de Fomento ao Empreendedorismo e Ambiente de Negócios de 
Teresina

• Projeto Agência de Negócios de Teresina (ANT): Ações voltadas ao apoio dos empreendedo-
res locais durante o evento Teresina em Ação por intermédio de parceria com faculdades, onde 
ocorria o oferecimento de consultorias individualizadas na forma de rodas de negócios;
• Projeto Empreende Bairro: Está havendo a capacitação dos empreendedores do bairro Pro-
morar, onde estão passando por um processo de qualificação dos mesmos, com vistas a forta-
lecer a economia do bairro. Em dezembro haverá um evento onde estes estarão demonstran-
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do seus produtos e serviços aprimorados durante os cursos.
• Lançamento do Programa de Incentivo do Meu Primeiro Emprego: Parcerias com a Fundação 
Wall Ferraz, onde se faz a qualificação de jovens e os encaminha ao mercado de trabalho via 
contato com as empresas beneficiárias de incentivos fiscais municipais.
• Selo Dona Saló: A Prefeitura Municipal de Teresina, promoverá anualmente a certificação de 
empresas que oferecerem, ações ou programas voltados à valorização das Mulheres em seu 
ambiente de trabalho. Esse selo que agregará mais valor à marca das mesmas, é uma ação 
conjunta entre as Secretarias Municipais de Políticas Públicas para as Mulheres – SMPM e de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEMDEC. 

f) Disseminação da Cultura Empreendedora 

• Semana Global de Empreendedorismo – SGE: Palestra realizada no âmbito da semana global 
durante o dia 12 de novembro, voltado para empreendedores da cidade;
• Participação no Evento “Teresina em Ação”;
• Implantação do Projeto Teresina Empreendedora;
• Criação do PROCON Municipal: vinculado a Semdec por meio de lei e com planejamento 
para adequação do local que servirá para a prestação dos serviços.

g) Promoção e Gestão do Turismo em Teresina

Ações de Promoção Turística em 2018: Execução do Carnaval e do Corso; Site de Turismo 
da SEMDEC; Sinalização Turística do Centro de Teresina; Feira de Turismo Rural da Cacimba Velha; 
Centro de Atendimento ao Turista no Encontro dos Rios; Passeio de Barco pelo Rio Poti; Ação pelo 
Dia das Mães; Qualificação de pessoal e PRONATEC Turismo; Horário de funcionamento do Patri-
mônio Histórico e Cultural; Mapa Ilustrado de Teresina; Instalação de Instância de Governança - Polo 
Teresina; São João no Aeroporto; e aquisição de veículo (micro-ônibus): sendo utilizado em rotas 
turísticas dentro da capital, visando com isso promover os pontos turísticos da cidade e fortalecer 
esse segmento, gerando emprego e renda local.

PESQUISAS REALIZADAS LOCAL
Satisfação Mercado Permissionários Mercado São José

Satisfação Mercado Visitantes Mercado São José
Opinião Corso 2018 Av. Raul Lopes

Modais Transporte Urbano Zona Sul
Teresina em Ação Promorar 

Serviço Transporte de Táxi e APP Teresina
Teresina em Ação Anita Ferraz

Congresso de Endocrinologia Hotel Arrey
Teresina em Ação Leonel Brizola
Turismo Receptivo Aeroporto
Turismo Emissivo Aeroporto 
Teresina em Ação Centro
Varanda Urbana Centro

Turismo Receptivo Aeroporto 
Turismo Emissivo Aeroporto

Feira do Turismo Rural Cacimba Velha
Empreende Bairro Promorar 
Inthegra Teresina Terminais

FONTE: PMT/SEMDEC
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h) Empreendimento e Inovação Para o Desenvolvimento Tecnológico

• Expoteresina e Espaço Startups de Agronegócio Realizados;
• Planejamento das ações da SEMDEC em seu papel de fomento da tecnologia – proposta de 
Núcleo de Inovação;
• Catalogar e acompanhar startups promissoras do Piauí e apoio as Aceleradoras Locais.

OBJETIVO 14: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 

a) Zona Urbana

Na gestão (2017 – 2020) a Prefeitura de Teresina colocou como uma das suas prioridades a 
reabilitação urbana do Centro, um dos passos importantes foi a formulação do Plano de Ação Novo 
Centro para nortear as ações necessárias ao desenvolvimento sustentável, considerando três hori-
zontes de planejamento: curto, médio e longo prazo. Definiu-se 07 eixos (mobilidade, Habitação e 
Uso Misto, Espaços Públicos, Economia, Patrimônio Histórico Cultural, Segurança, e Políticas Públi-
cas Integradas).

As principais ações realizadas em 2018 foram: Conclusão do Plano de Ação Novo Centro 
Teresina; Elaboração do Novo Manual das Calçadas; Realização do PASSA NA PRAÇA (Praça da Ban-
deira); Ação de Educação no Trânsito (Blitz das Calçadas); Elaboração do projeto e acompanhamento 
da execução de pombais na Praça da Bandeira; Elaboração do projeto executivo de lixeiras de coleta 
simples; Elaboração do projeto e acompanhamento da execução das Varandas Urbanas (Rua  Simplí-
cio Mendes e Clube dos Diários); Elaboração do Projeto Básico de Reabilitação do Edifício da Feira 
do Troca-Troca; Elaboração do levantamento planialtimétrico e do Projeto Básico de Requalificação 
das Ruas Coelho Rodrigues e Simplício Mendes; Elaboração do Projeto Básico de Reforma da Sala de 
Exposições do CENAJUS; Elaboração do Termo de Referência para elaboração de laudo do Edifício 
da Antiga Sede do IAPC/INSS; Elaboração do Projeto Básico da Calçada da Escola Municipal Murilo 
Braga; Elaboração da carta de endosso do Guia Global de Desenho de Ruas; Elaboração do Selo 
Cultural Teresina Viva; Em processo de elaboração os Projetos Básicos de Reabilitação do Edifício da 
Antiga Sede do IAPC/INSS  e  do Entorno da Praça da Bandeira.

VARANDA URBANA NO CENTO DA CIDADE

Fonte: PMT/SEMCOM
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Importante, destacar que a Prefeitura já viabilizou recursos de várias fontes para diversas in-
tervenções já relatadas nos eixos anteriores, e estão sistematizadas a seguir:

• Mercado São José: Restauração concluída da 1ª fase em execução a 2ª fase para a conclusão 
da 1ª etapa de restauração. Estão garantidos os recursos para a 2ª Etapa, estando em pro-
cesso de revisão/atualização dos projetos executivos com recursos da Cooperação Andina de 
Fomento – CAF.
• Museu da Imagem e do Som: contará com cinco pavimentos, que incluem lojas, café, cine-
clube, auditório, estúdio de som, laboratório de cinema, ilha de edição, midiateca, videoteca, 
núcleo de digitalização, restauração e catalogação, laboratório de fotografia e espaço desti-
nado a eventos e para produção e comercialização de obras de artistas locais. A Prefeitura de 
Teresina, no final do ano de 2018 conseguiu viabilizar os recursos necessários para a conclusão 
das obras;
• Requalificação e acessibilidade de calçadas no perímetro central da cidade;
• Projetos de interligação das ciclovias, e de acesso ao Centro;

A Prefeitura de Teresina vem investindo em infraestrutura urbana com destaque para as me-
lhorias nos mercados públicos da capital, este ano estão sendo beneficiados:

• Concluída a Reforma da Praça de Alimentação do Mercado da Piçarra;
• Concluída a Reforma do Mercado do Alto da Ressurreição conhecido como Mercado do 
Gurupi: as obras transformaram completamente a estrutura anterior com um projeto que 
promoveu uma área inutilizada em um espaço para convivência da comunidade, com bares, 
lanchonetes, num total de 17 boxes e praça com palco, onde podem acontecer atividades mu-
sicais e apresentações culturais de modo geral. Duas baterias de banheiros, uma para atender 
ao mercado e outra para o público do espaço de convivência;

REFORMA DO MERCADO DO GURUPI

Fonte: PMT/SEMCOM

• Em execução as obras do Mercado do Satélite que terá 27 bancas para venda de carnes, 
peixes e frangos; hortifruti; lanchonetes; artesanatos; confecções; consertos; temperos e frios. 
No momento, o espaço já recebeu a cobertura completa e já se encaminha para fase de aca-
bamentos, com a colocação de portas, alvenarias, muros de sustentação e balcão dos boxes. 
O espaço contempla área para estacionamento de veículos e de carga e descarga.
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Outros investimentos para melhorar a infraestrutura urbana passam pelo os pontos de  inte-
resse turístico, com a conclusão das obras de Requalificação urbana e ambiental do Parque Encontro 
dos Rios, onde as intervenções contemplaram a ampliação da área de passeio com a implementação 
de pisos e a reforma do pavilhão com a cobertura em palha, troca do piso, reforma dos banheiros 
públicos, aos quiosques internos e ao tratamento da estrutura que foi preservada.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ENCONTRO DOS RIOS

Fonte: PMT/SEMPLAN

Em processo de conclusão das obras de Requalificação urbana e ambiental da Lagoa do Mo-
cambinho - 1ª Etapa O local contará com espaços para práticas esportivas e, nesta etapa, estão 
sendo construídas as ciclovias, quadra de areia e quadra de badminton, além de bancos e passeios. A 
obra da revitalização tem o objetivo de organizar a área da lagoa, melhorando a relação com a cidade. 
O parque conta com um espaço fechado de cinco hectares no entorno da lagoa e terá ainda áreas de 
brinquedos, quadras poliesportivas, áreas para mesa de ping-pong, pista de skate, área de ginástica, 
área de eventos com palco. Os principais serviços já executados são: serviços de drenagem super-
ficial do Loteamento Mocambinho com aproximadamente 500,00m, construção de prédio Adminis-
trativo, quiosques (04), quadra de areia, futebol Society, quadra poliesportiva, quadra de badminton, 
playgrounds, academias, palco e banheiros. Conta ainda com ciclovia (aproximadamente 1 km), pista 
de caminhada e aproximadamente 21mil metros quadrados em áreas de piso intertravado.

REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA LAGOA DO MOCAMBINHO -
1ª ETAPA – EM EXECUÇÃO

Fonte: PMT/SEMPLAN
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No que tange à implantação, recuperação e reposição de calçamento do tipo paralelepípedo, 
em 2018 foram mais de 25 km com recursos na ordem de R$ 7,8 milhões de reais, soma-se a esse 
montante mais de R$ 1,0 milhão de reais com a terraplanagem em todas as zonas da cidade.

No tocante à manutenção, construção e recuperação de vias com pavimentação asfáltica, em 
2018 foram investidos R$ 13,4 milhões em asfaltamento, R$ 9,7 milhões em recapeamento e R$ 7,3 
milhões nas operações na tapa buraco, totalizando R$ 30,4 milhões de reais. 

ASFALTAR OU RECUPERAR RUAS E AVENIDAS DA CIDADE - RECURSOS (R$)
REGIÃO ADMINISTRATIVA ASFALTAMENTO RECAPEAMENTO TAPA BURACO

Centro Norte R$ 306.175,50 R$ 2.664.307,53 R$ 2.220.000,00
Sul R$ 3.697.731,00 R$ 1.295.828,55 R$ 2.316.000,00

Sudeste R$ 3.338.905,50 0 R$   900.000,00
Leste R$ 3.249.139,50 R$ 5.723.695,89 R$ 1.830.000,00

TOTAL R$ 10.591.951,50 R$ 9.683.831,97 R$ 7.266.000,00
Fonte: PMT/SEMDUH
*No ano de 2018 os valores para asfaltamento e recapeamento foram de 45,00 R$/m² | para tapa buraco o valor foi de 60,00 R$/m², atualizado 
até novembro de 2018.

ASFALTAR RUAS E AVENIDAS CONTEMPLADAS POR EMENDAS PARLAMENTAR - RECURSOS (R$) *
REGIÃO ADMINISTRATIVA ASFALTAMENTO

Centro Norte R$ 809.298,00
Sul R$ 642.141,00

Sudeste R$ 693.990,00
Leste R$ 282.240,00

TOTAL R$ 2.427.669,00
Fonte: PMT/SEMDUH

ASFALTAR RUAS E AVENIDAS CONTEMPLADAS NO ORÇAMENTO POPULAR - RECURSOS (R$)*
REGIÃO ADMINISTRATIVA* ASFALTAMENTO

Centro Norte R$ 140.481,00
Sul R$ 128.160,00

Sudeste R$ 121.275,00
Leste 0

TOTAL R$ 389.916,00
Fonte: PMT/SEMDUH
*No ano de 2018 os valores para asfaltamento e recapeamento foram de 45,00 R$/m² | para tapa buraco o valor foi de 60,00 R$/m², atualizado 
até novembro de 2018.

Em 2018 foram investidos R$ 4,4 milhões de reais na aquisição e manutenção de máquinas e 
equipamentos de pavimentação asfáltica.

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA E/OU EQUIPAMENTO VALOR (R$)
Usina ciber 1200 1.706.377,01

Vibro acabadora AF 4500  765.838,65
Fresadora W 100 1.143.990,00

Rolo liso dynapac CC42200c  394.500,00
Rolo pneus dynapac CP 2100 429.000,00

TOTAL 4.439.705,66
Fonte: PMT/SEMDUH
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Segundo os dados da ELETROBRAS disponibilizados no Anuário Estatístico do Piauí – 2016, o 
município de Teresina possuía 295.857 consumidores de energia elétrica representando 41,8% do total 
do Estado do Piauí. Quando se estratifica por tipo de economia, 91,9% são ligações residenciais, seguido 
pelo comercial (6,3%), industrial (1,3%) e os demais 0,6% são públicas.

TERESINA – NÚMEROS DE CONSUMIDORES POR TIPOS DE ECONOMIA – 2016.

TIPOS DE ECONOMIA
Nº DE CONSUMIDORES

QUANTIDADE %
Residencial 271.807 91,9%
Comercial 18.565 6,3%
Industrial 3.765 1,3%
Pública 1.720 0,6%
Total 295.857 100,0%

Fonte: Anuário Estatístico do Piauí – 2016.

A gestão pela iluminação pública de ruas e bens públicos da cidade de Teresina é de responsabi-
lidade da Prefeitura de Teresina. Foram investidos em 2018 mais de R$ 10,8 milhões em toda a cidade, 
conforme o detalhamento do quadro resumo abaixo por zona.

INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
REGIÕES INVESTIMENTO (R$)

Centro Norte 4.342.143,66
Leste 1.421.046,11

Sudeste  684.019,18
Sul 3.554.614,54

Rural  535.928,88
Eventos e Cadastro (Toda Teresina)  253.046,21

TOTAL 10.790.798,58
Fonte: SEMDUH

A Prefeitura investe também em outras unidades para melhorar a infraestrutura urbana da cidade, como 
a construção/reforma de praças, lavanderias públicas, calçadas com acessibilidades em vias de grande circulação.

b) Zona Rural

A Superintendência de Desenvolvimento Rural – SDR tem a missão de realizar ações que pro-
movam melhoria na qualidade de vida dos horticultores e produtores rurais com o desenvolvimento 
e fomento à atividade agrícola e à produção, melhoria da infraestrutura existente e manejo racional 
do solo e dos recursos naturais na zona rural do município.

Em síntese os principais resultados alcançados em 2018:

• Pavimentação em Paralelepípedo: 46.424,7 m2 ou 6,2 km;
• Recuperação de Revestimento Primário: 7.506,5 km;
• Abertura de Rua: 3,63 km;
• Pavimentação Asfáltica: 5,5 km;
• Construção de Unidades Sanitárias: 33 unidades;
• Coleta de Lixo Domiciliar na Zona Rural: 1.363,35 t;
• Construção da praça na Taboca do Pau Ferrado
• Ampliação de sistemas de abastecimento de água: 02 sistemas;
• Melhoria nas hortas comunitárias: 07 hortas (implantação do sistema de irrigação, constru-
ção/recuperação de cercas.
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Na área de gestão do serviço de inspeção e fiscalização agropecuária antes e pós-morte de 
animais, foram fiscalizadas mais 611,5 mil unidades, assim distribuídas: 

INSPEÇÃO SANITÁRIA AGROPECUÁRIA ANTES E PÓS-MORTE DE ANIMAIS
DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Inspeção de Animais de Grande Porte (Bovinos, 
Bubalino,Etc.)

54.782

Inspeção de Animais de Pequeno Porte (Aves, 
Lagormorfos, Etc.)

554.760

Inspeção de Animais de Médio Porte (Suíno, 
Caprino, Ovino, Etc.)

2.030

Fonte: PMT/SDR. Dados até novembro/ 2018.

O Patrulha Agrícola é o Programa destinado a atender os agricultores familiares e os pequenos 
proprietários, arrendatários e parceiros do Município, com o objetivo de melhorar sua produtividade 
e renda, através dos preparos de áreas, (aração, gradagem, correção de solo, roço e plantio) obede-
cendo ao princípio de conservação de solo e água. Em 2018 foram atendidas 645 famílias cobrindo 
uma área de 248,5 hectares.

O Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF beneficiou 60 famílias com financia-
mento pelo Banco do Brasil no montante de 140,5 mil reais. As duas modalidades adotadas foram:

• PRONAF Comum (zona rural do município): Programa de atendimento a beneficiários cuja 
renda seja inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) anuais e que não contratem trabalhador 
assalariado permanente
• PRONAF B (Hortas comunitárias): DESCRIÇÃO: Programa voltado para pessoas físicas que 
sejam agricultores familiares titulares de DAP e cooperativas ou associações de agricultores 
familiares e que possuam renda anual de até R$ 12.000,00 (doze mil reais)

DESCRIÇÃO QUANT DE RENOVAÇÕES TOTAL FINANCIADO (R$)
PRONAF Comum 29 87.000,00

PRONAF B 31 53.500,00
TOTAL 60 140.500,00

Fonte: PMT/SDR. Dados até novembro/ 2018.

Outras Atividades de Fomento Agropecuário foram a realização de Feiras de Agricultores fa-
miliares, que objetiva viabilizar a comercialização dos produtos da agricultura familiar que estão em 
processo de transição agroecológica. (locais: Praça Rio Branco e UFPI)

No tocante ao transporte rural entrou em vigor a nova regulamentação do Sistema de Trans-
porte Coletivo Rural, por meio da Lei nº 5.146 de 15/01/2018. Neste ano, intensificou-se a fisca-
lização do Sistema de Transporte Coletivo Rural e foram implantados novos pontos de ônibus nas 
localidades Soinho, Gurupá de Baixo e Árvore Verde. 

OBJETIVO 15: ESTIMULAR A RENDA E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Os dados do Ministério do Trabalho sobre os números de empregos formais em 31/12/2017 
mostra um total de 278.543 pessoas ocupadas em Teresina, uma redução de 10.897 postos de 
trabalhos em relação ao ano anterior. Destaque para o setor de Serviços (41,76%), Administração 
Pública (27,33%) e Comércio (17,98%). Quando se analisa por gênero, 54,83% dos empregos gerado 
são ocupados por homens e 445,17% por mulheres. 
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TERESINA - NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS POR SETOR E GÊNERO EM 31/12/2017
SETORES MASCULINO FEMININO TOTAL %

Extrativismo Mineral 185 19 204 0,07%
Indústria da Transformação 11.653 5.243 16.896 6,07%

Serviços Indústrias de Utilidade Pública 2.859 674 3.533 1,27%
Construção Civil 13.339 1.163 14.502 5,21%

Comércio 30.079 20.016 50.095 17,98%
Serviços 59.126 57.207 116.333 41,76%

Administração Pública 34.719 41.412 76.131 27,33%
Agropecuária 760 89 849 0,30%

TOTAL 152.720 125.823 278.543 100,00%
Fonte: RAIS/MTE, ano 2017.

As principais atividades econômicas com maiores ocupações em 2017 eram: Administração 
pública, defesa e seguridade social (76.873 pessoas), Comércio varejista (32.641 pessoas), Atividades 
de atenção à saúde humana (20.724 pessoas), Educação (17.590 pessoas), Serviços de escritório, de 
apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas (14.464 pessoas) e Serviços para edifí-
cios e atividades paisagísticas (12.103 pessoas) juntos respondem por mais de 62,62% dos empregos 
formais no município de Teresina.

A Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Wall Ferraz – FWF é a responsável pelos proje-
tos de capacitação e qualificação profissional aliada a cultura empreendedora e orientação da gestão 
do negócio e criação de grupos de produção, com o intuito de contribuir para a capacitação profis-
sional dos munícipes e para a geração de renda e redução do índice de desemprego no município de 
Teresina. Utilizam-se as unidades dos 13 centros de capacitação além das estruturas das entidades 
parceiras destes projetos de capacitação

Em 2018 foram realizados diversos cursos, com destaque para as áreas destinadas a produção 
e oferta de serviços dos munícipes das zonas periféricas urbanas de Teresina, em situação de vulne-
rabilidade social e econômica da promoção da autonomia econômica e fortalecimento da cidadania.

OFERTA DE CURSOS NOS CENTROS DE CAPACITAÇÃO DA PREFEITURA DE TERESINA

CENTRO
CAPACITAÇÃO CURSO

BENEFICIÁRIOS
SITUAÇÃO

INSCRITOS CONCLUDENTES

Itaperu
Operador de Call Center 30 26 Concluído
Balconista de Farmácia 45 33 Concluído

TOTAL 75 59

Dirceu

Operador de
Microcomputador 31 31 Concluído

Vendedor 30 27 Concluído
Agente de Portaria 31 28 Concluído

Operador de
Microcomputador 20 - Em andamento

TOTAL 112 86

Matadouro

Corte de Cabelo e Escova 25 19 Concluído 
Assistente Administrativo 33 30 Concluído 

Balconista de Farmácia 30 - Em andamento
TOTAL 88 49
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CENTRO
CAPACITAÇÃO CURSO

BENEFICIÁRIOS
SITUAÇÃO

INSCRITOS CONCLUDENTES

Parque Brasil

Operador de
Microcomputador 20 15 Concluído

Eletricista Predial 19 15 Concluído
Vendedor 30 - Em andamento

TOTAL 69 30

Parque alvorada

Salgadeiro 26 23 Concluído
Agente de Portaria 31 29 Concluído

Assistente Administrativo 30 - Em andamento
TOTAL 87 52

Leonel Brizola

Vendedor (a) 21 16 Concluído
Manicure/ Pedicure 26 22 Concluído

Corte de Cabelo
Masculino e Barbearia 25 - Em andamento

TOTAL 72 38

Poty Velho

Operador de
microcomputador 21 20 Concluído

Operador de caixa 31 27 Concluído
Marketing em
mídias sociais 25 - Em andamento

TOTAL 77 47

Satélite

Operador de
microcomputador 18 15 Concluído

Cuidador de Idoso 32 20 Concluído
Operador de Call Center 3 - Em andamento

TOTAL 80 35

Piçarreira

Operador de caixa 27 24 Concluído
Depilação 22 19 Concluído

Balconista de farmácia 30 - Em andamento
TOTAL 79 43

Redenção

Corte de Cabelo e Escova 22 19 Concluído
Recepcionista 18 14 Concluído

Agente de Portaria 30 - Em andamento
TOTAL 70 33

Cerâmica Cil

Panificação 27 22 Concluído
Agente de Portaria 18 18 Concluído

Corte de cabelo
masculino e barbearia 21 15 Concluído

TOTAL 66 55

Vermelha

Operador de
microcomputador 15 14 Concluído

Design Gráfico 14 6 Concluído
Balconista de Farmácia 24 24 Concluído

TOTAL 53 44
TOTAL GERAL 928 498

Fonte: PMT/FWF
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CURSOS E OFICINAS OFERTADOS PELA FWF EM PARCERIA COM AS ENTIDADES 

PARCERIA OFICINA/
CURSOS

BENEFICIÁRIOS
SITUAÇÃO

INSCRITOS CONCLUDENTES
Abrigos de Idosos/
Biblioteca Pública 

Municipal Abdias Neves

Cuidador de 
idosos 35 33 Concluído

Arquidiocese de Teresina 
– Sede de Projetos 

Integrar 
Vendedor (a) 27 27 Concluído

Arquidiocese de 
Teresina/ Paróquia 

Santuário São Francisco 
de Assis

Assistente
administrativo 28 27 Concluído

Assoc. do Residencial 
Padre Pedro Balze - 
Igreja Assembleia de 

Deus

Artes e
Decorações
com Balões

26 21 Concluído

Assoc. e Grupos de 
Lideranças do Parque 

Firmino Filho e Paróquia 
M. Sra. do Carmo/

Centro Catequético São 
Vicente de Paloti

Assistente 
administrativo 26 20 Concluído

Assoc. Norte Brasileira 
de Educação e 

Assistência Social 
(ANBEAS)

Operador de 
Microcomputador 22 21 Concluído

Associação Comunitária 
de moradores do 

bairro Monte Verde – 
ASCOMOV

Operador de 
caixa 28 22 Concluído

Associação de mães da 
Vila Irmã Dulce

Corte de cabelo e 
barbearia 24 21 Concluído

Associação De 
Moradores da Vila Poty Recepcionista 18 18 Concluído

Centro de Apoio Popular 
Valdir Bezerra e Silva

Assistente 
administrativo 37 37 Concluído

Centro de Convivência 
Rita de Cássia

Operador de 
microcomputador 22 18 Concluído

Centro Pastoral Paulo VI Corte e Costura 
em tecido 17 12 Concluído

Centro Social Cristo Rei Vendedor(a) 30 Em Execução
Centro Social do Satélite 
(Mulheres de Negócio) Biscoito Artesanal 15 15 Concluído

Centro Social Pedro 
Arrupe Pintura Em Tecido 6 6 Concluído

Conselho Comunitário 
do Portal da Alegria 

(CCPA) – CEU

Panificação
Trufas e doces

18
20

18
20

Concluído
Concluído
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PARCERIA OFICINA/
CURSOS

BENEFICIÁRIOS
SITUAÇÃO

INSCRITOS CONCLUDENTES
Conselho Comunitário 

do Povoado Boa Hora e 
adjacências

Agente de 
portaria 29 27 Concluído

Conselho Comunitário 
do Resid. Esplanada

Assistente 
Administrativo 29 28 Concluído

Conselho Comunitário 
do Resid. Teresina Sul I e 

II (Concretes)
Recepcionista 22 22 Concluído

Igreja Adventista do 
Sétimo Dia Org. de eventos 31 28 Concluído 

Museu Municipal de 
Arte Sacra Dom Paulo 

Libório

Artesanato em 
Feltro

19
20

19
20

Concluído
Em Execução

Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus Camareira 20 Em Execução

SEMEC Panificação 23 18 Concluído
Fonte: PMT/FWF

A Fundação Wall Ferraz possui um quadro semanal na rádio FM Cultura de Teresina que trata 
sobre a capacitação e qualificação profissional que em 2018 participou de 28 programas, com des-
taque alguns temas tratados: A atuação da FWF através da educação profissional e sua contribui-
ção para a sociedade teresinense;  Como ter um currículo atrativo e permanecer no emprego; Um 
currículo atrativo para o mercado; Inteligência Relacional no ambiente de trabalho; O impacto da 
comunicação na carreira profissional; Mercado de Trabalho de Teresina em Números;  Mídias Sociais 
e Mercado de Trabalho; Investindo na melhor empresa: você;  O líder transformador: atitudes e fer-
ramentas para crescimento profissional e social; dentre outros.

A capacitação profissional para a produtividade e renda está presente também junto aos bene-
ficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV, em 2018 foram contemplados os moradores 
do Residencial Portal da Alegria VI-B. Os principais resultados alcançados foram:

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Nº PARTICIPANTES
Lançamento do Projeto 300

Reunião informativa sobre a oferta de cursos de capacitação
(3 reuniões com 100 participantes cada) 300

Curso de Vendas 30
Curso Auxiliar Administrativo 30

Curso Agente de Portaria 30
Curso Operador de Microcomputador 20

Workshops de orientação profissional e cadastramento de currículos para 
encaminhamento ao mercado de trabalho (Balcão do Trabalhador) * 190

Oficinas de Diálogo de Gênero 150
Curso de Corte de Cabelo e Escova 20

Curso de Depilação 20
Curso de Bombeiro Hidráulico 20

Curso Arte e Decoração com Balão 20
Feira de exposição e divulgação das profissões 352
Evento para encerramento/Confraternização 200

Fonte: PMT/FWF
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Dando continuidade este ano ao Projeto Profissionalizar Mulher II, através capacitação e qua-
lificação profissional das mulheres teresinenses, beneficiou 125 mulheres. 

CENTROS DE CAPACITAÇÃO CURSO INSCRITOS
Parque Brasil Manicure e pedicure 25
Leonel Brizola Salgadeira 25

Dirceu II Marketing em mídias sociais 25
Satélite Eletricista predial 25

Piçarreira Corte de cabelo e escova 25
TOTAL 125

Fonte: PMT/FWF

Outro projeto gerido pela Fundação é profissionalização para inserir que visa a qualificação 
profissional da população em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, os resultados alcançados 
em 2018 foram de 120 concludentes na oferta de 05 cursos diferentes para 12 entidades.

ENTIDADES CURSOS INSCRITOS CONCLUDENTES
Centro de Convivência 

Saber Viver - Amor De Tia Manicure e pedicure 22 21

Casa do Caminho 
Auditório Centro Pop Corte de cabelo e barbearia 5 5

CREAS - PMASE Corte de cabelo e barbearia 23 19
Casa do Oleiro Corte de cabelo e barbearia 12 12

Centro de Referência 
Esperança Garcia Artesanato em Feltro 15 15

Centro de Capacitação da 
Vermelha (ASCANTE) Artesanato em Papel 19 19

Centro E.E Pestalozi Artesanato em Feltro 19 19
Casa Esperança e Vida Artesanato em Feltro 10 10

CAPS Ad Artesanato em Mosaico 19 17
CAPS 3 Artesanato em Mosaico 13 13

Centro Pop Artesanato em Mosaico 13 13
Centro de Referência 

Esperança Garcia Pintura em Tecido 14 14

TOTAL 122 120
Fonte: PMT/FWF

 
Para atender à qualificação profissional no segmento do turismo local, é realizado o Projeto 

Qualificatur, sendo capacitadas 100 pessoas nos cursos de: Organizador de Eventos, Condutor de 
Turismo Local, Camareira e Doces e Trufas.

LOCAL CURSOS (EM ANDAMENTO) INSCRITOS
Centro de Capacitação da Vermelha Organizador de eventos

Condutor de turismo local
30
25

Centro de Capacitação do Itaperú Camareira 25
Centro de Capacitação do Parque Alvorada Doces e trufas 20

TOTAL 100
Fonte: PMT/FWF
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Desenvolver políticas para jovens voltadas ao mercado de trabalho através do Programa Pri-
meiro Emprego, vinculado ao Programa Vila Bairro Segurança. Neste exercício 96 jovens concluíram 
os cursos de Operador de microcomputador, Operador de Call Center, Operador de caixa e Corte 
de cabelo masculino e barbearia.

LOCAL CURSO INSCRITOS CONCLUDENTES

Centro de Capacitação do Itaperú Operador de
microcomputador 18 14

Centro de Capacitação do Matadouro Operador de call Center 33 30
Centro de Capacitação

do Poty Velho
Operador de

microcomputador 22 15

Centro de Capacitação
do Parque Alvorada

Corte de cabelo
masculino e barbearia 21 14

Parque Lagoas do Norte Operador de caixa 28 23
TOTAL 122 96

Fonte: PMT/FWF

Dentro dos recursos do orçamento popular estão previstas ações de capacitação, sendo ofer-
tados 7 cursos com 182 pessoas inscritas em 2018.

ENTIDADE CURSOS INSCRITOS SITUAÇÃO

Associção Madre 
Cabrini das Irmãs 

Missionarias

Espanhol 
(instrumental) 25 Concluído

Arte e decoração com 
balões 27 Concluído 

Associação 
Comunitária dos 

Moradores do Bairro 
Água Mineral

Manicure e pedicure 20 Concluído 
Agente de portaria 30 Em Andamento

Design em 
sombrancelha 25 Em Andamento

Fundação Domingos 
Bezerra Lima Vendedor 30 Em Andamento

Associação de 
Pequenos Produtores 
do Povoado Formosa

Artesanato em 
mosaico 25 Em Andamento

TOTAL 182
Fonte: PMT/FWF

Para preencher a lacuna entre a qualificação e a inserção no mercado de trabalho, a Prefeitura 
de Teresina dispõe do Balcão do Trabalhador. Este serviço é destinado, essencialmente, aos trabalha-
dores que foram qualificados pela Prefeitura de Teresina. As empresas interessadas cadastram-se e 
informam quantas vagas estão abertas, em qual área, qual o perfil desejado de profissional e outras 
informações para a Fundação Wall Ferraz, realizar a intermediação. O serviço conta com um sistema 
de informação desenvolvido pela Prefeitura de Teresina e permite ter controle sobre as pessoas be-
neficiadas por suas ações de qualificação profissional pelas diferentes secretarias, bem como sobre os 
resultados de tais ações de qualificação, através da colocação profissional dessas pessoas. Em 2018 
foram realizados 45 workshops com a participação de 1.159 pessoas e 298 currículos cadastrados.

Em 2018 através do Balcão do Trabalhador foram realizados 256 encaminhamentos currículos 
para 17 empresas. 



149

OBJETIVO 16: PROMOVER A ECONOMIA SOLIDÁRIA E CRIATIVA

A Prefeitura de Teresina por meio da Secretaria Municipal de Economia Solidária - SEMEST 
promoveu no ano de 2018 um conjunto de ações institucionais visando o desenvolvimento da eco-
nomia solidária e criativa em Teresina. 

Dentre as ações de geração de trabalho e renda destaca-se o Projeto Sustentabilidade de 
Comunidades de Matriz Africana, realizado por meio da PMT em parceria com a Fundação Banco 
do Brasil, que cumpriu seus objetivos e metas e foi encerrado em setembro/2018. As comunidades 
beneficiadas no projeto continuarão sendo atendidas com as ações desenvolvidas pela Prefeitura 
como qualificação em Economia Solidária, gestão, empreendedorismo e acesso ao crédito através do 
Banco Popular. Serão também integradas aos eventos do calendário da Prefeitura, Feiras populares 
e eventos culturais, para comercialização e divulgação dos novos produtos.

Outro Projeto que recebeu um destaque foi o Mais Mulher - Saúde nas Lavanderias que 
prestou serviços de atendimento médico, saúde, beleza, palestras e sorteio de brindes às mulheres 
que trabalham nas lavanderias municipais. Ele foi executado no mês de Março, alusivo ao dia das 
mulheres, e teve como foco a valorização das lavadeiras, bem como informar sobre a importância dos 
cuidados que a mulher deve ter consigo.

Uma importante iniciativa realizada pela Prefeitura refere-se ao apoio dado aos eventos e à 
participação de grupos produtivos da economia solidária em feiras e exposições, tanto em âmbito 
local quanto nacional. Como exemplo, teve a participação dos artesãos na 19ª edição da feira de 
artesanato da América Latina, a Fenearte, realizada no Centro de Convenções de Pernambuco, em 
Recife/PE. Nesta edição, além das bonecas de tecido, da “Brincando de Bonecas”, foi possível encon-
trar peças como bordados, brinquedos de madeira e arte santeira nos dois stands que pertenciam 
ao município.

O município também apoiou a 7ª edição do evento Virada Geek, realizada no espaço do SE-
BRAE/PI. Fizeram parte da programação: Oficinas; Robótica; Palestras sobre Design Thinking para 
não Designers; A importância da Prototipação para o desenvolvimento de projetos; Jogos, criando e 
monetizando jogos por diversão e lucro; stand-up comedy e empreendedorismo; Música; Exposição 
de Startups da região de Teresina; Pitchs dos jogos da Game Jam Plus Teresina.

VIRADA GEEK – 7ª EDIÇÃO

Fonte: PMT/SEMCOM

Outro destaque para o incentivo da economia solidária e criativa no município foram as partici-
pações no Piauí Moda House e no Shopping Mostra Moda, que buscaram apresentar o trabalho dos 
artistas locais e as principais tendências da moda atual, assim como a exposição do II Expo Teresina e 
do II Arraiá dos Municípios que objetivaram ampliar a visibilidade dos trabalhos desenvolvidos pelos 
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artesãos locais, além de geração de renda. 
A Prefeitura ainda realizou a 1ª edição do Praça Solidária, evento que levou ao Centro de Te-

resina uma vasta programação com atividades de lazer, feira de artesanato, desfile, praça de alimen-
tação, brincadeiras infantis, serviços de beleza, música e apresentações culturais. E também imple-
mentou o Espaço Solidário, uma iniciativa do poder público municipal, que proporcionou um dia de 
exposição e comercialização dos mais variados produtos produzidos na capital, como gastronomia, 
apresentações culturais, artesanato, entre outros.

É importante mencionar a realização de palestras e visitas técnicas aos centros de produção, 
lavanderias, mercados públicos, shopping da cidade e shopping natureza, com objetivo de prestar 
orientações sobre como ter acesso às linhas de créditos do Banco Popular de Teresina e também 
aproveitou para divulgar sobre cooperativismos e associativismo.

Cabe destacar outra ação realizada neste ano, que foi a entrega aos permissionários dos ter-
mos de permissão de uso do bem público, com o objetivo de se tornarem cientes da legalização e 
normatização da utilização do bem público, pelos empreendedores dos 16 Centros de Produção de 
Teresina. A entrega dos termos ajuda a legalizar e normatizar a utilização dos Centros de Produção, 
deixando o município e os empreendedores cientes de seus direitos e obrigações. Neste ano foram 
contemplados os Centros de Produções: Mocambinho, Buenos Aires e Padre Eduardo.

Outras iniciativas realizadas pela Prefeitura de Teresina no apoio aos pequenos empreendedores:

• Exposição MARIA MARIA: visando fortalecer o comércio dos produtos oriundos das artesãs 
de Teresina no mês das mães: evento realizado pela União dos Artistas Piauienses - UAPPI, em 
parceria com o Riverside Shopping, em homenagem às mulheres no mês das mães. A exposi-
ção reuniu 11 Associações de Mulheres, beneficiando 260 artesãos;
• “Teresina em Ação”: participaram de grupos, associações e demais artesãos autônomos, 
ao longo das edições novos artesãos que estão no anonimato tiveram oportunidade para a 
exposição de novos produtos. E tem se tornado de grande relevância para a comercialização, 
gerando renda para os mesmos.
• Homenagear O Artesão: Participação em comemoração alusiva ao “Dia do Artesão”, em 
parceria com a Superintendência do Desenvolvimento do Artesanato Piauiense – SUDARPI e 
o SEBRAE/PI;
• Participação dos Empreendedores no CIDADE JUNINA: Participaram da 24ª edição da 
Cidade Junina com apoio aos grupos e demais empreendedores autônomos, já assistidos pela 
Prefeitura. 
• Plataforma do Artesol: Foram inseridas entidades: Cooperart Poti; Associação das Borda-
deiras da Central de Compras de Teresina - ACCBT; Cooperativa de Artesanato Mestre Dezi-
nho – CAMEDE. Este projeto tem por objetivo divulgar e fomentar o artesanato de Teresina, 
para ampliar as oportunidades de comercialização e geração de renda, para os artesãos e 
grupos produtivos.
• Evento A CASA, em São Paulo: A CASA museu objeto brasileiro, com a curadoria de Ricardo 
Gomes Lima, com apoio da Prefeitura de Teresina, apresentou esculturas em madeira, cerâmi-
cas, bordados, adereços e outro objetos que representam a produção artesanal de artesãos/
artistas individuais, associações e cooperativas de Teresina. A exposição ficou aberta de 18 de 
julho a 09 de agosto de 2018, com a participação de 08 organizações de artesãos e 09 arte-
sãos individuais.
• Apoio aos Vendedores de água de coco e água mineral no Centro de Teresina: Com o ob-
jetivo de organizar e proporcionar maior desempenho em suas atividades foram realizadas as 
atualizações dos dados cadastrais dos vendedores que atuam no centro de Teresina. Ao todo 
são 69 pontos de vendas. Para apoia e proporcionar maior desempenho nas atividades aos 
vendedores de água de coco, foram repassados orientações sobre acesso ao microcrédito, do 
Banco Popular e capacitação em vigilância sanitária e atendimento ao cliente.

O Banco Popular de Teresina, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Economia Solidária 
- SEMEST tem o objetivo de possibilitar o acesso ao microcrédito para os pequenos empreendimen-
tos, seja para capital de giro ou para aquisição de máquinas e equipamentos. Atualmente, o Banco 
trabalha com duas linhas de crédito. Uma para capital de giro, com limite de R$ 3.300,00 e outra para 
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aquisição de maquinário e equipamentos, com o valor de até R$ 9 mil. 
Em 2018, uma das estratégias utilizadas pelo Banco Popular foi da busca ativa de clientes 

onde foram realizadas diversas as palestras e visitas técnicas aos centros de produção, lavanderias, 
mercados públicos, shopping da cidade e shopping natureza e outros, com objetivo de orientar so-
bre o acesso as linhas de créditos do Banco Popular de Teresina. Os técnicos do Banco participaram 
também da semana do MEI realiza pelo SEBRAE/PI, com o objetivo de divulgar para os microempre-
endedores as linhas de crédito disponíveis. 

O Banco Popular de Teresina está processo de desenvolvimento tecnológico que visa migrar o 
formato do banco de dados de MDB para MySQL que vai possibilitar acesso remoto e disponibilizar 
alguns atendimentos online para carteira de cliente do Banco.

Em 2018 foram realizado 877 contratos de empréstimos com montante de recursos de R$ 
2,18 milhões de reais.
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EIXO 5: GOVERNANÇA 
(TERESINA EFICIENTE)
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EIXO 5: GOVERNANÇA (TERESINA EFICIENTE) 

• Modernizar os processos administrativos e capacitar o servidor municipal;
• Garantir a qualidade da receita e da despesa;
• Estimular a participação popular;
• Garantir a transparência e o controle social.

OBJETIVO 17: MODERNIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAPACITAR O SERVI-
DOR MUNICIPAL

A Prefeitura de Teresina trabalha como ponto estratégico a melhoria da Governança na sua 
administração direta e indireta, através da adoção de novas práticas de gestão, valorização dos seus 
serviços, capacitação e aumento da produtividade. 

A Procuradoria Geral do Município – PGM é uma instituição permanente, essencial ao exer-
cício das funções administrativa e jurisdicional no âmbito do Município de Teresina, com nível hie-
rárquico de Secretaria e subordinada diretamente ao Prefeito Municipal, destinada a promover, em 
toda a sua plenitude, as atividades de consultoria jurídica e representação judicial e extrajudicial do 
Município e de suas entidades autárquicas e fundacionais. Dentro da sua estrutura administrativa 
conta com as Procuradorias: Judicial; Administrativa; Fiscal; Licitações, Contratos e Convênios Admi-
nistrativos; e Regularização Fundiária, Meio Ambiente e Patrimônio.

Cabe destacar a importância dos despachos dos procuradores municipais para dar as seguran-
ças jurídicas às ações, atividades, obras, regularização fundiária, recuperação judicial, aquisições de 
materiais e insumos, dentre muitas outras atribuições do poder público municipal.  

Os principais resultados alcançados em 2018 estão expostos a seguir:

DESCRIÇÃO DOS ATOS QUANTIDADE
Contestações 309

Recurso de Revista 142
Agravo de Instrumento 92
Audiências Trabalhistas 92

Ação de Nunciação de Obra Nova 90
Apelação Cível 73

Recurso Ordinário 59
Agravo em Recurso Especial 47

Embargo à Execução 47
Manifestação à Contestação 47

Embargos de Declaração 41
Recurso Extraordinário 38

Ação de Interdição de Estabelecimento Comercial com Liminar 32
Agravo Regimental 31

Contrarrazões de recurso 27
Agravo de Petição 26

Contrarrazões de Apelação 21
Contrarrazões de Agravo de Instrumento 14

Ação Ordinária 10
Agravo em Recurso Extraordinário 10

Recurso de Apelação 6
Embargos à Ação Monitória 5

Recurso Adesivo 4
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DESCRIÇÃO DOS ATOS QUANTIDADE
Suspensão de Liminar 3

Dissídio coletivo 1
Fonte: PMT/PGM. Dados até novembro/2018

A Prodater (Empresa de Processamento de Dados de Teresina) é responsável pelo setor de tec-
nologia da Prefeitura e tem como uma das metas de estruturar com tecnologia moderna e integrar os 
sistemas corporativos dos órgãos da Prefeitura. Neste exercício deu continuidade de forma mais inten-
siva à mudança da estrutura de conexão à internet das secretarias municipais, que era via cabo, para 
via wireless. O objetivo dessa atualização é eliminar a necessidade de utilizar o cabeamento e com isso 
aumentar a disponibilidade de serviço das secretarias que era cerca de 50% para 95%.

Na área de tecnologia de informação, a Prefeitura investe em sistemas próprios com vistas a 
atender às suas necessidades específicas para reduzir a dependência de outras empresas, desta forma 
valoriza o seu quadro profissional e cria as condições para, no futuro próximo, haja a integração de 
diversos sistemas operacionais.  

Um dos gargalos das administrações públicas é a comunicação interna entre os setores e ór-
gãos para a tramitação de processo e informações, neste sentido foi implementado o aplicativo CAS 
– Prodater de forma a estabelecer uma relação mais estreita entre a própria Prodater e as secretarias 
municipais. O aplicativo é uma central de atendimento da qual o usuário cadastrado poderá solicitar a 
resolução de um problema em tecnologia da informação (TI) e imediatamente será redirecionado para 
o setor responsável por resolvê-lo. 

Neste ano foi lançada a versão 2.0 do SIMAPP – Sistema de Monitoramento de Ações, Projetos 
e Programas – que está sendo utilizado em 100% dos órgãos da Prefeitura, e serve como instrumento 
de gestão dos secretários, superintendentes e coordenadores para acompanharem as principais inicia-
tivas, metas e ações previstas no planejamento anual e no PPA 2018 a 2018.

Em 2018, a equipe da Prefeitura de Teresina realizou intercâmbio de gestão de planejamento 
com as Prefeituras de: Curitiba/PR, Recife/PE, Fortaleza/CE e São Luiz/MA. Fruto deste intercâmbio 
estamos estabelecendo uma parceria de cooperação técnica na utilização da plataforma do SIMAPP de 
Teresina, para a Prefeitura de São Luís.

Outro aplicativo desenvolvido e em fase inicial de implementação é “O Meu Bebê”, que deverá 
monitorar e orientar a rotina de gestantes e de bebês de acordo com o sistema de saúde público. Além 
das informações básicas da gestação, o aplicativo ainda orienta no pós-parto. Ele faz um link com o 
projeto Mãe Teresinense, destinado a famílias carentes, que garante o transporte gratuito de mãe e 
bebê da maternidade para casa, aciona alarmes sobre vacinas do bebê, exames (testes do pezinho, da 
orelhinha, do coraçãozinho e do olhinho), direciona a realização de visitas domiciliares de profissionais 
de saúde à casa da família e faz recomendações.

A Prefeitura de Teresina solicitou adesão ao Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública - SINESP CAD, portal que promoverá a integração nacional de todo sistema de inteligência 
e comunicação, possibilitando consultas operacionais, investigativas e estratégicas, sobre drogas, se-
gurança pública, justiça e sistema prisional, ente outras. O CAD será gerenciado por meio do SINESP 
viabilizando consulta de dados e informações em tempo real contribuindo para redução do tempo de 
resposta para as ocorrências de segurança pública.  

A Prefeitura de Teresina por meio da SEMPLAN está em processo de implantação da plataforma 
Building Information Modelling (BIM), em 2018 houve um processo de mobilização da plataforma na 
Prefeitura, definição do núcleo BIM (NUBIM), escolha da empresa para ministrar o treinamento e con-
tratação de softwares. Os próximos passos em 2019 estão sendo planejados com a entrega do Case 
BIM, que é um projeto piloto para uma escola municipal de Ensino Fundamental em tempo integral em 
terrenos próprios, que será a primeira em mais de um pavimento entre as escolas municipais, e também 
o treinamento para servidores municipais, que serão selecionados através de currículo.

● VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

A Prefeitura de Teresina possui em seus quadros 5.417 servidores ativos, destes 161 (2,9%) se 
aposentaram, 16 foram exonerados e houve 13 falecimentos. 
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DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Servidores ativos 5.417

Servidores exonerados (efetivos) 16
Servidores aposentados 161

Servidores que gozaram licença especial 150
Servidores afastados por licença para tratamento de saúde 1.143

Servidores de licença sem vencimento 28
Falecidos 13

Fonte: PMT/SEMA.

 

A Prefeitura mantém uma política contínua de valorização do servidor, em 2018 foram 2.862 
promoções e progressos funcionais realizadas e nomeação de 157 aprovados por concurso público 
em diversas secretarias.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Promoção por acesso 11

Progressão (Servidores Grupo Funcional Básico, Médio e Superior) 344
Promoção (Servidores Grupo Funcional Básico, Médio e Superior) 18

Progressão (Professor/Pedagogo) 2.362
Promoção (Professor/Pedagogo) 127
Nomeação por concurso público 157

Contrato de estágio 162
Contrato de servidores temporários mediante processo seletivo 323

Fonte: PMT/SEMA.

A Prefeitura passa pelo um processo de aperfeiçoamento na gestão do seu controle do his-
tórico dos seus servidores, através da digitalização dos documentos, neste ano foram 23.612 pron-
tuários digitalizados. O uso da tecnologia está presente também no tombamento de bens e equipa-
mentos da Prefeitura de Teresina, neste exercício foram mais de 1,2 mil equipamentos tombados, 
onde temos o controle da localização e a identificação destes dentro da maquina pública municipal. 
Realizamos ainda, neste ano um inventário de todo o patrimônio da Prefeitura. 

No que tange à capacitação e à qualificação dos servidores municipais, destacamos:

CURSOS/OFICINAS/PALESTRAS QUANTIDADE
Habilitação e formação de pregoeiros: pregão presencial e eletrônico,

sistema de registro de preço 05

Licitação e contratos com formação em pregoeiro 13
E-social 35

Aspectos relevantes na contratação de obras públicas 59
Atualização em Atendimento Básico de Urgência 32

Atualização em Centro Cirúrgico e Central de Material 24
Cuidados com Neonatal em Risco – UCINCO 18

Urgência Obstétrica 15
Emergências Pediátricas 10

Prevenção de Infecções Cruzadas e Auto Infecção 8



157

CURSOS/OFICINAS/PALESTRAS QUANTIDADE
Reanimação Cardio-Pulmonar 18

Atualização em Feridas, Curativos e Coberturas 18
Cursos da Unidade de Educação Continuada do HUT – Temáticas diversas 1.571

Encontro Técnico Operativo CRAS, CREAS, II Conselho Tutelar e GDH 16
Formação com a equipe do CRAS e SCFV para identificação do público

prioritário CRAS SUL 2 ABRIL 25

1º Encontro técnico com técnicos de referência dos CRAS.
(Instrumentais de registro) 24

Encontro de socialização do fluxo de atendimento dos benefícios
eventuais no município de Teresina 30

Capacitação de orientadores sociais e facilitadores do SCFV 145
Encontro Técnico sobre os Benefícios Eventuais no Territórios 118

Encontro Técnico sobre o fluxo de atendimento e acompanhamento do PAIF 80
Capacitação Renda Mínima Cras Leste V 15

Capacitação em Serviço: Cras- serviços e benefícios Cras Norte V 20
Capacitação em Serviço: Auxílio Funeral Cras Norte V 20
Encontro Técnico: Fluxo de encaminhamento sobre o

BPC/INSS – Cras Sudeste II 40

Capacitação em equipe: Atendimento ao público e relações/ Cras Leste III 20
Encontro de técnicos do território sul – esclarecimento

sobre benefícios eventuais 25

Encontro técnico sobre o PAIF 85
Encontro técnico leste sobre benefícios eventuais 25

Capacitação interna das equipes do CRAS e CC Cajueiro 15
I Encontro de formação continuada do CRAS Sudeste I 20

Encontro Técnico operativo sobre processos de trabalho do PAIF 37
Capacitação para formação de entrevistadores do Cadastro Único 58

Encontro de Aprimoramento do Processo de digitação dos
formulários do cadastro único 18

Encontro Renda Mínima Orienta 27
Apoio Técnico aos Digitadores dos Formulários do Cadastro Único. 13

Desenvolver novas habilidades e conhecimentos relacionados a Gestão do 
Cadastro Único e Programa Bolsa Família para os Coordenadores do Renda mínima 19

Fonte: PMT/SEMA/FMS/SEMCASPI.

Outras atividades desenvolvidas visam implantar ações de inclusão social de apoio aos servi-
dores municipais, com destaque para palestras socioeducativas, visitas domiciliares e institucionais 
com fins de atendimento às demandas dos servidores municipais, atendimento psicossocial e social, 
ginástica laboral, dentre outras.

ATIVIDADES (DESCRIÇÃO) QUANTIDADE
Palestras socioeducativas/Roda de Conversa/Ação socioeducativa visando 

ampliar conhecimentos aos servidores da SEMA. 15

Visitas Domiciliares com fins de atendimento às demandas dos
servidores municipais. 05



158

ATIVIDADES (DESCRIÇÃO) QUANTIDADE
Visitas Institucionais com fins de atendimento às demandas

dos servidores municipais. 23

Atendimento Psicossocial aos servidores municipais 06
Atendimento Social a servidor 18

Atendimento Psicológico - aconselhamento a servidor 08
Mobilizações da equipe do NUDERH, junto aos servidores da SEMA. 13

Reuniões realizadas pela equipe do NUDERH com propósito de
trazer visibilidade as ações do NUDERH. 13

Encaminhamento de servidores municipais a postos e serviços
de atendimentos diversos. 04

Ginástica Laboral (Nº de aulas) 185
Fonte: PMT/SEMA.

Com relação ao atendimento ao servidor nos tratamento de saúde, a responsabilidade é 
do IPMT – Instituto de Previdência do Município, neste ano foi disponibilizado até mês de no-
vembro/2018 mais de 13,6 mil consultas médicas e de saúde, com destaque para: Clínica Médica 
(15,8%), Oftalmologia (10,5%),Ortopedia e traumatologia (9,6%),Cardiologia (7,7%), Pediatria (6,6%), 
Ginecologia e obstetrícia (6,5%), Otorrinolaringologia (5,4%), Endocrinologia e metabologia (4,7%), 
Dermatologia (4,5%) e Gastroenterologia (4,0%).

ESPECIALIDADES QUANTIDADE
Clinica médica 16.403
Oftalmologia 10.924

Ortopedia e traumatologia 9.925
Cardiologia 8.014

Pediatria 6.851
Ginecologia e obstetrícia 6.725

Otorrinolaringologia 5.624
Endocrinologia e metabologia 4.901

Dermatologia 4.662
Gastroenterologia 4.136

Neurologia 3.722
Ginecologia 3.339

Urologia 2.848
Psiquiatria 2.529
Nutrição 2.045
Psicologia 1.812

Pneumologia 1.104
Reumatologia 871
Fisioterapia 840
Ortopedia 677
Oncologia 634
Mastologia 623
Angiologia 572
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ESPECIALIDADES QUANTIDADE
Fonoaudiologia 476

Geriatria 359
Nefrologia 337

Hematologia e hemoterapia 318
Cirurgia vascular 271

Cirurgia geral 266
Ultrassonografia 266

Cirurgia de cabeça e pescoço 224
Alergologia 179

Coloproctologia 171
Cirurgia cardiovascular 168

Cirurgia plástica 143
Infectologia 130
Proctologia 86
Radioterapia 82

Psicopedagogia 76
Anatomia patologica 57
Cirurgia pediátrica 43
Clinico promotor 35

Neurologia pediátrica 29
Cardiologia pediátrica 26

Hepatologia 25
Cirurgia torácica 21

Terapia ocupacional 17
Radio-oncologia 11

Endoscopia digestiva 6
Cirurgia gastroenterologica 5

TOTAL 103.608
Fonte: PMT/IPMT

Outra demanda bastante solicitada pelos servidores municipais junto ao IPMT as são sessões 
de terapias, neste ano mais de 72,9 mil foram atendidas, com destaque para as Fisioterapias Motoras 
(73%), Psicoterapia Individual (12,1%), Hidroterapia (4,9%) e Fonoaudiologia (4,4%). 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Sessão de Fisioterapia Motora 53.269

Sessão de Psicoterapia Individual 8.797
Sessão de Hidroterapia 3.580

Sessão de Fonoaudiologia 3.236
Fisioterapia Respiratória 2.324

Terapia Inalatória por Nebulização 1.556
Sessão de Terapia Ocupacional 115

TOTAL 72.877
Fonte: PMT/IPMT
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O IPMT cobriu ainda, em 2018 mais 6,3 mil consultas e 19,9 mil procedimentos odontológicos 
em destaque: Rest. Resina Fotopolimerizável - Clas I\, V ou VI - 1 face (31,5%), Tartarectomia por 
Arcada (17,1%), Profilaxia (15,1%), Rest. Resina Fotopolimerizável - Clas III - 2 faces (13,8%) e Rest. 
Resina Fotopolimerizável - Clas II ou IV - 3 faces (6,3%).

 O IPMT Possui 1.168 médicos cadastrados ativos nas diversas especialidades e outros 485 
profissionais de saúde (odontologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e 
Radiologistas Odontológicas).

Atualmente, o IPMT possui 35.226 beneficiários, destes 43,6% são titulares, 56,0% são de-
pendentes e demais 0,4% são pensionistas. Neste ano, houve 356 entradas de beneficiários titulares 
e saíram 34, com saldo positivo de 272. 

O IPMT é o gestor do PLANTE - Plano de Saúde Especial Complementar dos Servidores do 
Município de Teresina – e atualmente possui 9.264 segurados e 12.912 dependentes. Neste ano 
houve 1.015 adesões e 253 cancelamentos.

MOVIMENTAÇÃO SEGURADOS DEPENDENTES TOTAL
Adesão 385 630 1.015

Cancelamentos 64 189 253
Fonte: PMT/IPMT

Com relação aos procedimentos de internações e autorizações, houve um total de 8.414, 
destes 62,0% para os segurados e 38% para os seus dependentes. Quando analisamos por proce-
dimentos, 42,3% são clínicas, 36,0% eletivas, 14,0% urgências, 4,6% cirúrgicas e 3,1% obstétricas.

INTERNAÇÕES/
AUTORIZAÇÕES

QUANTIDADE DE ATENDIMENTO POR TIPO DE BENEFICIÁRIO
SEGURADOS DEPENDENTES TOTAL

Cirúrgicas 234 153 387
Clinicas 2.211 1.344 3.555

Obstétricas 165 100 265
Eletivas 1.964 1.064 3.028

Urgências 646 533 1.179
Fonte: PMT/IPMT

Os servidores municipais possuem um regime próprio de previdência gerido pelo IPMT, tendo 
um total de 21.290 segurados, destes 15,9 mil que corresponde a 74,8% do total são ativos, 19,8% 
são inativos e 5,4% são pensionistas.

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE
Ativos (segurados) 15.928

Inativos / IPMT 4.168
Pensionistas / IPMT 1.097

Inativos (antes da Lei n° 2.062/91) 56
Pensionistas (antes da Lei n° 2.062/91) 41

TOTAL 21.290
Fonte: PMT/IPMT

Em 2018 foi realizado o primeiro censo previdenciário do município com a colheita biométrica 
das digitais e da foto digitalizada dos servidores, aposentados e pensionistas. O recadastramento 
previdenciário, além de medida de gestão, dá cumprimento às exigências impostas pela normatiza-
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ção infraconstitucional. O objetivo principal desta ação é o de criar um banco de dados atualizado 
e completo dos participantes do IPMT, permitindo, inicialmente, o equilíbrio financeiro e atuarial 
do Instituto e, sobretudo, a gestão eficaz dos recursos arrecadados dos servidores e da sociedade. 
Outra ação gerencial são as perícias médicas, em 2018 até o mês de outubro foram realizadas um 
total de 7.236. Assim a gestão eficiente dos recursos previdenciários garantirá os pagamentos dos 
benefícios previdenciários futuros, inclusive, agilizando o processo de concessão. 

Destaca-se ainda, a Lei nº 5.140, sancionada em 2018 que regulamenta o Fundo de Assistência ao 
Servidor Municipal – FAS. Atualmente, o IPMT saúde trabalha com o desconto de 3% sobre a remuneração 
ou provento do servidor ativo, inativo e pensionista e com o fator moderador de 10% em cima do consumo 
do plano, sendo que essa coparticipação não ultrapassa 10% do valor da remuneração do servidor.

OS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS GERIDOS PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM 2018:
DESCRIÇÃO VALOR (R$)

RECEITAS
Assistência à Saúde 17.324.496,38

PLANTE 18.473.772,68
Fator Moderador 1.967.198,14

DESPESAS
Assistência à Saúde Pessoa Física 1.603.343,97

Assistência à Saúde Pessoa Jurídica 20.185.296,59
PLANTE 18.571.430,92

Folha de Pagamento Pessoal Ativo 289.382,98
Fonte: PMT/IPMT. Dados até novembro/ 2018

OBEJTIVO 18: GARANTIR A QUALIDADE DA RECEITA E DA DESPESA

A Prefeitura de Teresina utiliza a metodologia PEFA (Programa de Despesas Públicas e Respon-
sabilização Financeira), onde a prefeitura utiliza um sistema orçamentário integrado ao financeiro com 
o controle mais efetivo dos empenhos e das contas da PMT. 

O PEFA analisa indicadores relacionados a orçamento, finanças, folha de pagamento de pessoal, 
licitações, controle interno e externo, além da atuação legislativa do município, proporcionando uma 
visão geral do ente participantes. Além dos avanços na gestão financeira. O PEFA tem sido um guia 
básico dos investimentos para a modernização orçamentária e financeira da Prefeitura de Teresina. Em 
2005, o conceito da Prefeitura era C+, em 2016 recebeu conceito B.

A tabela abaixo mostra outros indicadores da eficiência administrativa da Prefeitura de Teresina, 
com base nos dados do Sinconfi/Tesouro Nacional para o período de 2014 a 2016. 

TERESINA – INDICADORES DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA – 2014 A 2016 

PERÍODO
RECEITA PRÓPRIA 

SOBRE RECEITA 
CORRENTE TOTAL (%)

INVESTIMENTO PER 
CAPITA (R$)

INVESTIMENTO 
SOBRE RECEITA 
CORRENTE (%)

2014 17,47% R$ 162,78 7,38%
2015 17,20% R$ 235,79 9,68%
2016 17,72% R$ 258,61 9,44%

Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional

Dados extraídos do Portal Compara Brasil, mantido pela Frente Nacional dos Prefeitos – FNP 
sobre a dívida consolidada sobre a receita corrente líquida, referente ao mês de agosto/2018 do muni-
cípio de Teresina em comparação com as demais capitais do Brasil, mostra que a um comprometimento 
de 19,69%, o sétimo melhor resultado. Significa dizer, que a Prefeitura de Teresina possui uma boa 
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capacidade de endividamento, ao contrário das demais capitais que apresentam resultados superio-
res a 20%, caso como: Curitiba (21,24%), Fortaleza (21,96%), Belo Horizonte (44,50%), Florianópolis 
(55,43%), Rio de Janeiro (76,11%) e São Paulo (88,12%). Lembrando que o limite máximo da DCL sobre 
a RCL, conforme a Resolução do Senado Federal nº 40/2001 é de 120%.

No tocante ao equilíbrio fiscal da Prefeitura de Teresina, a receita financeira até o mês de outu-
bro/2018 foi de R$ 2,3 bilhões de reais, que corresponde a 72,4% do orçamento previsto conforme a 
Lei nº 5.138/2017. 

Na composição das receitas correntes de 2,28 bilhões de reais, cercas de R$ 1,56 bilhões (68,2%) 
são de transferências correntes, seguido por R$ 429,0 milhões (18,75%) de receitas tributárias, R$ 
148,3 milhões (6,5%) de receitas de contribuições, R$ 53,2 (2,3%) de receitas de serviços, R$ 49,5 mi-
lhões (2,2%) de receitas patrimoniais e os demais R$ 47,7 milhões (2,1%) de outras receitas correntes.

CATEGORIAS VALORES (R$)
Receitas Correntes 2.288.177.830,93
Receitas Tributárias 429.012.228,09

Receitas de Contribuição 148.295.858,02
Receitas Patrimoniais 49.521.737,70
Receitas de Serviços 53.421.126,53

Transferências Correntes 1.560.177.948,57
Outras Receitas Correntes 47.748.932,02

Receitas de Capital 70.843.849,13
Operações de Crédito 62.418.306,77

Alienação de Bens 6.175,00
Amortização de Empréstimos 1.586.919,44

Transferências de Capital 6.832.447,92
TOTAL 2.359.021.680,06

Fonte: PMT/SEMF. Dados até outubro/2018

Quando analisamos a participação das receitas tributárias até outubro/2018, verificamos o 
Imposto Sobre Serviços – ISS responde por 46,7%, seguido pelo Imposto de Renda de Pessoa Física 
– IRPF com 24,4%, o Imposto Territorial Urbano – IPTU com 19,7%, o Imposto de Transmissão de 
Bens e Imóveis com 5,4% e demais 3,8% com outras taxas.

RECEITAS TRIBUTÁRIAS VALOR (R$)
ISS 200.212.401,78

IPTU 84.372.720,02
ITBI 23.344.862,16
IRRF 104.878.255,13

TAXAS 16.203.989,00
TOTAL 429.012.228,09

Fonte: PMT/SEMF. Dados até out/2018

A Prefeitura tem realizado diversas ações para recuperar os créditos tributários, para isso lan-
çou o Programa de Pagamento Incentivado – PPI que oferece descontos em juros e multa de mora. 
A medida beneficia quem possui dívidas atrasadas de ISS, IPTU, ITBI, taxas, multas administrativas, 
multas relativas a obrigações acessórias tributárias, inclusive débitos de optantes pelo Simples Na-
cional. Na edição 2017/2018, a Prefeitura de Teresina conseguiu recuperar cerca de R$ 28 milhões 
dentre créditos de difícil recuperação, e outros R$ 24 milhões estão a serem recebidos, à medida que 
os contribuintes forem quitando as parcelas. No final de 2018, foi lançada uma nova edição do PPI 
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2018/2019 e continua oferecendo ao contribuinte duas formas de pagamento: à vista ou parcelado. 
No caso de pagamento à vista, o contribuinte terá desconto de até 100% em juros e multa de mora. 
Já para o pagamento parcelado, o débito poderá ser dividido em até 90 meses, com descontos de 
créditos tributários entre 40% e 80%, conforme o número de parcelas escolhido pelo contribuinte.

Para melhorar a gestão administrativa, financeira e de planejamento da Prefeitura de Teresina, 
está sendo implementado neste ano o Programa de Modernização da Administração Tributária – 
PMAT, com enfoque especial em duas áreas de atuação: i) atualização dos cadastros cartográficos e 
tributários com o geoprocessamento e ii) atualização do cadastro imobiliário. 

A Central de Compras da Prefeitura de Teresina realizou 224 procedimentos licitatórios e con-
seguiu economizar em 2018 por meio de processo licitatório de obras, bens e serviços o montante 
de R$ 45,2 milhões de reais, diferença esta entre o valor estimado dos projetos e o valor contratado.

TIPOS MODALIDADE QUANT.
VALOR 

ESTIMADO
VALOR 

CONTRATADO ECONOMIA

R$ R$ R$

Obras I

Pregão 
Eletrônico 4 5.872.524 4.542.080 1.330.444

Concorrência 40 31.068.792 23.159.310 7.909.482
RDC 2 271.306 210.758 60.548

TOTAL 46 37.212.622 27.912.148 9.300.474

Obras II

Pregão 
Eletrônico 9 11.083.507 7.943.210 3.140.296

Concorrência 32 22.414.674 16.780.792 5.633.882
RDC 1 596.273 596.272 1

TOTAL 42 34.094.453 25.320.275 8.774.178

Obras III

Pregão 
Eletrônico 4 6.762.520 4.656.785 2.105.734

Concorrência 28 21.677.107 15.323.828 6.353.279
RDC 2 53.476.189 50.197.805 3.278.384

TOTAL 34 81.915.816 70.178.418 11.737.397

Compras e 
Serviços

 

Pregão 
Eletrônico 97 114.400.231 99.869.557 14.530.675

Pregão 
Presencial 1 954.002 954.002 0

Concorrência 2 21.959.737 21.132.641 827.095
Credenciamento 2 265 265 0

TOTAL 102 137.314.235 121.956.465 15.357.770

Geral

Concorrência 70 74.705.636 59.615.779 15.089.857
Pregão 

presencial 1 954.002 954.002 0

Pregão 
eletrônico 114 138.118.782 117.011.632 21.107.150

RDC 5 54.343.768 51.004.835 3.338.932
Credenciamento 2 265 265 0

TOTAL 192 268.122.453 228.586.514 39.535.939
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A Prefeitura de Teresina tem um grupo de trabalho que desenvolve o Programa Gestão Cida-
dã que tem o objetivo de monitorar o custeio de cada órgão, buscando reduzir e otimizar os gastos 
da Prefeitura, para que haja mais recursos para investimentos. Desde o início do Programa já foram 
economizados mais de R$ 50 milhões de reais. Exemplos bem sucedidos de boas práticas de redução 
de custos são: a vigilância eletrônica nas escolas municipais, a instalação de redutores de vazão nas 
torneiras das escolas municipais para reduzir o consumo de água e a utilização de táxi como meio de 
locomoção para o servidor, são ações que podem ser expandidas em toda a Prefeitura.

O orçamento municipal para 2019 que prevê recursos da ordem de R$ 3,4 bilhões de reais, 
destes 46,6% são de recursos próprios e 53,6% de outras fontes vinculadas. Este orçamento destina 
53% para investimentos na área social (educação, saúde, assistência social e políticas integradas de 
segurança, valorização das mulheres, da juventude e de pessoas com deficiência).  

Apresentamos a seguir os valores em milhões para os órgãos da Prefeitura em 2019:

Fonte: PMT/SEMPLAN

OBJETIVO 19: ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR

A Prefeitura de Teresina, ao longo dos anos, vem adotando uma política de planejamento de 
longo prazo com base na elaboração de planos municipais de forma participativa e democrática da 
população através de representantes de entidades e aprovação em seus órgãos deliberativos. 

Em 2018 concluímos os planos:
 
• Plano Municipal de Prevenção de Violência e Programa de Assistência Técnica e Capacitação 
Relacionada à Prevenção da Violência;
• Plano de Ação Novo Centro de Teresina;
• Plano de Reorganização do Atendimento à Gestante;
• Plano de Ação para enfrentamento da situação da criança e do adolescente;
• Plano Municipal de Assistência Social;
• Plano Municipal de Educação Permanente.

Em processo de finalização o Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina – PDOT, 
do Plano de Regularização Fundiária de Interesse Social de Teresina – PRFIS e Plano Municipal de 
Prevenção do Suicídio de Teresina.

O orçamento de popular de Teresina se consolida como uma forma de participação da socie-
dade civil no planejamento da cidade. Em 2017, foi aprovado o orçamento de 2018, do montante de 
R$ 27,0 milhões de reais.

Existe ainda o Sistema Eletrônico de Cadastro de Indicações de Emendas Parlamentares Indi-
vidualizadas - SECIEPI, instituído por meio de Lei nº 4.558/2014.

Realizado em 2018 o 1° Fórum Comunitário do Selo UNICEF de Teresina. O selo é um reco-
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nhecimento internacional para o município, dado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. O 
Fórum é o momento em que os cidadãos debatem sobre as definições prioritárias que o município 
deve considerar nas políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes. Essa é uma das etapas 
para que o município possa ser certificado pelo Selo Unicef. Uma das principais propostas é o em-
poderamento da criança e do adolescente. Ao participar do Selo UNICEF, o município assume o 
compromisso de elaborar um diagnóstico sobre a população de 0 a 18 anos incompletos, além de um 
Plano Municipal de Ação para enfrentar os principais problemas que afetam esse público, propician-
do à garantia de direitos referentes à saúde, educação, proteção e participação social das crianças e 
adolescentes.

1° FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF DE TERESINA

Fonte: PMT/SEMCOM

A prefeitura de Teresina, ainda em 2015, foi uma das primeiras do país a estabelecer um depar-
tamento específico para buscar o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
– ODS estabelecidos pela ONU para o ano de 2030. Foi assim que surgiu a Agenda Teresina 2030, 
em 2018 lançou o primeiro relatório com as principais atividades desenvolvidas nos últimos anos. 
Das 264 ações propostas na Agenda Teresina 2030, 72% já foram concluídas ou estão em andamen-
to, e apenas 28% do total ainda não foram iniciados. Entre as ações concluídas ou em andamento, 
o objetivo da construção de uma cidade e comunidades sustentáveis tem tido mais relevância, com 
23,8% das ações. 

A Prefeitura possui uma Ouvidoria Geral e mantém diversas formas de comunicação com a 
população diariamente, através de quatro linhas telefônicas, e-mail, presencial, aplicativos e através 
do site institucional. As demandas são devidamente encaminhadas aos órgãos da administração para 
conhecimento e providências necessárias. 

O uso de aplicativos de telefones tem ajudado a Prefeitura a fazer uma gestão mais eficiente, 
uma das plataformas mais utilizada é a Colab, que possui 8 mil usuários destes 23,9% somente em 
2018. A taxa de resolutividade está em 66%. As principais publicações por categoria no ano de 2018 
através deste aplicativo são: Buracos nas vias (2.047), Estacionamento irregular (1.036), Entulho nas 
calçadas e vias públicas (958), Limpeza urbana (934), Vazamento de Água (626), Mato alto (484) e 
Foco de Mosquito da Dengue (442).
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Fonte: PMT/SEMPLAN

Os dados da Ouvidoria do município mostram que as principais demandas ocorrem nos bairros: 
Centro, Santa Maria, Jacinta Andrade, Fátima, Vermelha, Ininga, Itararé, Mocambinho, São Pedro e Cabral.

Existe uma ouvidoria específica para o atendimento às reclamações sobre a iluminação públi-
ca, em 2018 foram protocolados 46.193 pedidos, os quadros abaixo mostram as demandas por zona 
e por origem. 

PROTOCOLOS EXECUTADOS POR ZONA
ZONA TOTAL %
NORTE 11.600 25,11%

SUL 13.479 29,18%
LESTE 9.523 20,62%

SUDESTE 5.120 11,08%
RURAL 6.471 14,01%
TOTAL 46.193 100,00%

Fonte: PMT/SEMDUH

RELATÓRIO DE PROTOCOLOS ATENDIDOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERESINA
ORIGEM TOTAL %

Call Center 25.284 54,74%
Rondas 18.310 39,64%

Contratante 2.558 5,54%
Concessionária 26 0,06%

Colab 15 0,03%
TOTAL 46.193 100,00%

Fonte: PMT/SEMDUH

As mídias digitais estão presentes também na forma de comunicação institucional da Prefei-
tura de Teresina através do Facebook e do Instagram, com 67,6 mil e 94,7 mil, respectivamente, de 
seguidores.

Outra ação de participação popular é a campanha promocional “Se Essa Rua Fosse Minha”, 
através da inscrição as pessoas sugerem nomes de logradouros em homenagem às pessoas já fale-
cidas que deram a sua contribuição à nossa cidade. Em 2018 foram contempladas 126 novas ruas 
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de Teresina em diversas regiões da cidade. Cabe destacar que essa ação é importante para a orga-
nização do espaço urbano e visa a identificação das ruas da cidade devido ao seu crescimento nos 
últimos anos e das dificuldades enfrentadas pelos órgãos como Águas de Teresina, Correios, Cepisa 
e até mesmo do executivo municipal em localizar residências, devido à duplicidade ou ausência da 
nomenclatura de algumas ruas. 

OBJETIVO 20: GARANTIR A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Houve o aumento da transparência das ações da Prefeitura de Teresina por meio da inter-
net em que, através do site oficial www.transparencia.teresina.pi.gov.br ou www.teresina.pi.gov.br, 
o cidadão pode acompanhar os editais, as licitações, arrecadação e despesas financeiras por órgãos 
e fontes de recursos, além de acessar diversos serviços de atendimento ao cidadão e ao servidor 
municipal. 

O papel de planejar e gerar informações exige uma base de dados ampla e confiável, assim 
o site da SEMPLAN (www.semplan.teresina.pi.gov.br) trabalha uma das bases de dados abertos da 
Prefeitura de Teresina, com diversas informações ao público, tais como: mapas, legislação urbana, 
planos municipais, georrefenciamentos dos equipamentos públicos, conjuntos habitacionais, perfil 
dos bairros de Teresina, alem de séries de indicadores municipais. 

A Prefeitura mantém ainda outros 17 sites para assuntos específicos ligados às secretarias 
municipais.

A FM Cultura recebeu novos equipamentos, melhorando a qualidade dos seus serviços, sendo 
hoje o principal meio de divulgação das músicas e artistas locais, além de oferecer serviços de utili-
dade pública, podendo ser acessada pelo portal da oficial da Prefeitura.

Outra forma de transparência das informações municipais é pela publicação do Diário Oficial 
do Município – DOM, disponível através do endereço eletrônico (www.dom.teresina.pi.gov.br). Em 
2018 foram publicados 211 exemplares com mais de 4,8 paginas impressas.
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
  José João Magalhães Braga Júnior

SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Katiara Araújo Moura

COORDENADOR DE CONTROLE DA GESTÃO
Domingos Pereira da Silva Júnior

EQUIPE TÉCNICA:
Adriana Muniz Morgado
Aurélia Alves de Araújo

Cláudio Marcelo Loureiro Batista da Cunha
Dayanna Carolina Kraieski Lages Pinto

Epifânia Rodrigues dos Santos
Francis Rayme Alves da Silva
Gena Borges do Nascimento

Joelma Lessa de Sousa Sobrinho
Regina Célia Carvalho Rufino Ribeiro
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