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MENSAGEM Nº 068 /2022     
São Luís, 30 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que dispõe 

sobre a Revisão do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela Lei nº 
11.204, de 31 de dezembro de 2019, e dá outras providências.

O PPA materializa o planejamento de médio prazo mediante uma 
estrutura programática que se propõe a ser executada pelos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário no quadriênio 2020-2023. Sua Re-
visão tem como premissa basilar a transparência necessária ao fortale-
cimento do processo democrático, estimulando a gestão participativa e 
o controle social. 

Os anos de 2020 e 2021 foram intensamente afetados pela pan-
demia da COVID-19, especialmente do ponto de vista sanitário e eco-
nômico. O ano de 2022 tem sido marcado por desafios fiscais e sociais 
herdados desse período. A Lei Complementar 194/2022, que limitou 
a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre produtos e serviços essenciais à alíquota mínima de cada 
estado, que varia entre 17% e 18%, impôs um novo desafio aos estados 
no esforço de continuar a realização de investimentos necessários à am-
pliação dos serviços públicos.

O ano de 2022 também é marcado por uma transição de ciclos 
eleitorais, a partir de eleições amplas para o Legislativo e Executivo dos 
estados e da União. Momento importante de reafirmação e aprofunda-
mento da democracia brasileira, as eleições inauguram novos mandatos 
pelo país afora, mas reforçam a centralidade de antigas agendas para 
o desenvolvimento brasileiro: o combate à desigualdade social, a pre-
servação do meio ambiente, o fortalecimento da educação pública, a 
maturidade das capacidades estatais, a priorização da política de ciência 
e tecnologia, entre outras. É momento de reavaliar os avanços do último 
ciclo, fortalecer o que deu certo, transformar o que pode ser melhora-
do e avançar rumo a projetos de desenvolvimento sustentável pautados 
pela marca do crescimento econômico com inclusão social. 

No Maranhão, essa receita já é adotada desde abril, com a primei-
ra transição de governo, ocasionada pelo prazo legal de desincompati-
bilização de cargos, que é requisito para tornar elegíveis candidatos a 
cargos públicos perante a Justiça Eleitoral. Quando assumi o governo, 
pactuei um compromisso claro com a população: o da continuidade e 
expansão dos avanços que marcaram a nossa gestão nos últimos 7 anos.  

Com efeito, a Revisão do Plano Plurianual 2020-2023 é um marco 
desse compromisso: seguimos privilegiando e ampliando políticas pú-
blicas importantes voltadas aos 4 eixos de governo, como Escola Digna, 
o Mais Renda e os Restaurantes Populares, legitimando e honrando a 
vontade da população que elegeu esse projeto em 2014 e reafirmou a 
confiança em 2018. O ano corrente é marcado, também, por nosso olhar 
à modernidade, inovação e dedicação na direção de canalizar as poten-
cialidades econômicas e ambientais do nosso estado para a redução das 
desigualdades. Para tanto, fortalecemos projetos importantes para lidar 
com gargalos estruturais históricos, tal como o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento de Longo Prazo (Maranhão 2050), a criação da Zona 
de Processamento de Exportação do Maranhão e a expressiva expansão 
das políticas voltadas à educação profissional, a exemplo dos IEMAS e 
a inserção dos jovens maranhenses no mercado de trabalho, a exemplo 
do Prepara Maranhão e do Agente Jovem Ambiental.

Essa Revisão do PPA também adequa a programação estadual 
ao novo cenário de restrições na arrecadação, tomando as decisões ne-
cessárias para garantir que cada vez mais bens e serviços de qualidade 
sejam entregues à população maranhense que tanto valor e força de-
monstra, sobretudo nesses momentos de adversidade.  

As Senhoras Deputadas e os Senhores Deputados observarão que 
os aspectos objeto desta Revisão consistem em aprimoramentos qua-
litativos na estrutura programática de alguns órgãos da Administração 
Estadual, além de adequações em metas físicas e financeiras, refletindo 
a premissa de melhoria contínua de nossas atividades e de um planeja-
mento dinâmico face às conjunturas que se apresentam. 

Desse modo, Excelentíssimos Senhor Presidente, Senhoras e Se-
nhores Deputados, apresentamos o presente Projeto de Lei, e certos da 
importância deste, submeto à elevada apreciação dessa Egrégia Casa 
que é pilar fundamental para o fortalecimento do processo de desenvol-
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vimento do nosso estado.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 399 / 2022

Dispõe sobre a Revisão do Plano 
Plurianual 2020-2023, instituído pela Lei 
nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019, e 
dá outras providências.

Art. 1° Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual 2020-2023 
para o exercício 2022, em conformidade com a Lei nº 11.204, de 31 de 
dezembro de 2019. 

Parágrafo único. A segunda Revisão do Plano Plurianual 2020-
2023 decorre de ajustes em atributos da estrutura programática de al-
guns órgãos da Administração Estadual em função de aprimoramentos 
qualitativos.  

Art. 2º A Revisão baseada nos art. 13, 14 e 15 da Lei nº 11.204, 
de 31 de dezembro de 2019, apresenta para o exercício de 2023, os 
Anexos integrantes desta Lei: 

I – Anexo I – Metodologia do PPA 2020-2023;
II – Anexo II – Categorias Estratégicas do PPA 2020-2023 e Po-

líticas Públicas Relacionadas;
III – Anexo III – Cenário Socioeconômico e Fiscal; 
IV – Anexo IV – Diagnósticos Regionais; 
V – Anexo V – Metas e Prioridades da Administração Pública 

Estadual; 
VI – Anexo VI – Síntese dos Elementos Alvo da Revisão do PPA 

– Exercício 2023  
VII – Anexo VII – Programas e Ações da Administração Pública 

Estadual – Exercício 2023. 
 Art. 3º O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado 

do Planejamento e Orçamento, deverá publicar atualização do Plano 
Plurianual 2020-2023, considerando as alterações contidas nos incisos I 
e II do Art. 2º desta lei, incluindo o Anexo de Programas, em até 30 dias 
após publicação desta lei. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA  
Secretário-Chefe da Casa Civil 

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA   
Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento

MENSAGEM Nº 069 /2022    
São Luís, 30 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que trata sobre 
a Proposta Orçamentária para o exercício de 2023, conforme determi-
nam as normas constitucionais do Estado do Maranhão, consoante o 
Plano Plurianual – PPA 2020/2023, suas revisões, e em obediência às 
regras da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO vigente. 

O presente projeto de lei compreende a programação dos Orça-
mentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas 
nas quais o Estado do Maranhão detém a maioria do capital social, 
abrangendo as ações de todos os órgãos e entidades dos três Poderes, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. 

É sabido que no Brasil não houve melhora da estrutura econômica 
capaz de reverter as perdas da crise sanitária, de modo que o país ainda 

convive com inflação e uma elevada taxa de desemprego, impactando 
negativamente na renda das famílias. Nesse cenário, o Banco Central 
(BC) adotou políticas de elevação da taxa de juros, que atingiu o 
percentual de 13,75% em agosto de 2022, como estratégia para 
contenção do processo inflacionário. Para o ano de 2023, o Boletim 
Focus estima um cenário mais favorável, com o IPCA a 5,17%, taxa 
de câmbio mais estável e redução da SELIC para 11,25%. Apesar 
dessa conjuntura, a estimativa do Boletim Focus para o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) é apenas 0,5% para 2023.

No contexto Estadual, o Instituto Maranhense de Estudos So-
cioeconômicos e Cartográficos (IMESC) estima um crescimento para 
o PIB de 2022 (2,7%), mantendo uma projeção otimista para o nível de 
atividade econômica, devido à redução dos casos do Coronavírus (Sars 
Covid-19) e avanços na vacinação. No entanto, o cenário ainda é de re-
cuperação econômica. Sendo assim, o desafio da gestão pública persiste 
para 2023, o que levou à adoção dos parâmetros utilizados para estimar 
as receitas e fixar as despesas.

É com este espírito de responsabilidade e respeito à coisa pública 
que a proposta orçamentária para o exercício de 2023 foi elaborada. 
Mesmo com o cenário desafiador, o estado fixou despesas para a 
manutenção dos serviços públicos e a implementação de políticas 
públicas, além da ampliação dos investimentos nas diversas áreas de 
atuação governamental. 

Excelentíssimas Senhoras Deputadas e Excelentíssimos Senho-
res Deputados, submeto o incluso Projeto de Lei à elevada apreciação 
dessa Egrégia Casa, que, com as suas efetivas contribuições tornarão 
possível um Maranhão ainda melhor para os maranhenses.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

CONJUNTURA ECONÔMICA E JUSTIFICATIVA DA ES-
TIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

1. Cenário Macroeconômico 

As flutuações internacionais têm sido vetores decisivos para o 
comportamento da atividade econômica do Brasil.  Isso pode ser ve-
rificado pela taxa de câmbio desde o momento mais crítico da pande-
mia, em 2020, cujo crescimento correspondeu a 21,5%, entre janeiro de 
2020 e julho de 2022, conforme dados do Banco Central.

O efeito imediato da depreciação do dólar foi a elevação dos 
preços das commodities internacionais, que provocou um duplo efei-
to na economia brasileira:  i) por um lado, produtos importados como 
combustíveis, lubrificantes e fertilizantes ficaram extremamente valo-
rizados; ii) por outro, a economia teve ganho substancial na pauta de 
exportações - centrada em commodities agrícolas e alimentícias, cujos 
preços também subiram no mercado internacional – a exemplo da soja, 
do milho e das proteínas animais. 

Dessa forma, enquanto a inflação brasileira ascendeu drastica-
mente através da ampliação dos custos com logística e produção, a ati-
vidade econômica voltada para o exterior beneficiou o crescimento da 
economia. 

Apesar desse crescimento, não houve melhora da estrutura eco-
nômica capaz de reverter as perdas da crise sanitária – tais como em-
presas fechadas e o aumento do desemprego, atualmente de 9,3%, cor-
respondendo a cerca de 10,1 milhões de pessoas – pois a exportação 
de commodities e bens de baixo valor agregado não possibilitaram a 
ampliação do nível de investimento, nem adensamento produtivo. Além 
disso, a combinação do elevado nível de desemprego com a inflação 
impactou severamente a renda das famílias. 

Como medida de contenção do processo inflacionário, o Governo 
Federal, por intermédio do Banco Central (BACEN), adotou a política 
de elevação da taxa de juros da economia. Sendo assim, a taxa SELIC 
registrou sucessivos aumentos, atingindo o percentual de 13,75% em 
agosto de 2022.

No que tange ao Produto Interno Bruto (PIB), o Boletim Focus, 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           SEGUNDA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2022 5
publicado na primeira quinzena de setembro, estima um crescimento de 
2,39% em 2022. Apesar de apontar para um cenário mais favorável em 
2023 ao projetar o IPCA para 5,17%, um câmbio estável de 5,20 (R$/
US$) e uma redução na taxa SELIC para 11,25%, projeta um cresci-
mento de apenas 0,5% do PIB.

Na pauta estadual, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeco-
nômicos e Cartográficos (IMESC), estimou um crescimento de 2,4% 
para a economia maranhense em 2022. A atividade econômica do Ma-
ranhão vem mantendo o otimismo desde o ano passado, conforme o 
avanço da vacinação e menor incidência de casos de COVID-19, que 
afetou fortemente a economia em 2020.

Quanto à análise setorial, a agropecuária deverá crescer 2,0% em 
2022, com destaque para o crescimento na produção graneleira. Da-
dos do Levantamento Sistemático de Produção Agrícola (LSPA) para 
o primeiro trimestre, apontam que o estado produzirá cerca de 4,3% a 
mais do que no ano anterior. A soja, produto da lavoura temporária com 
maior relevância para o estado, deverá apresentar crescimento de 7,5%. 
Além disso, cabe destacar a produção de cana-de-açúcar, que também 
possui grande relevância nessa lavoura e deverá crescer 4,7% no ano 
corrente.

O Setor Secundário deverá crescer 1,2% em 2022, com destaque 
para as atividades de Construção e Indústria de Transformação. Quan-
to à primeira atividade, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) apontaram para um incremento de 10,2 mil ocu-
pações, principalmente relacionadas às “obras de infraestrutura”. Isso 
remete, basicamente, à atuação do estado em projetos de infraestrutura. 

Quanto à Indústria de Transformação, vale mencionar a produção 
de celulose e alumina calcinada por parte de duas empresas atuantes no 
estado. Relativamente à celulose, a partir dos dados da balança comer-
cial maranhense, o estado exportou cerca de 365,7 milhões de quilogra-
mas de pasta de celulose no primeiro trimestre do ano, um crescimento 
de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as exporta-
ções de alumina calcinada alcançaram 926,4 milhões de quilogramas no 
primeiro trimestre de 2022.

No que se refere ao Setor Terciário maranhense, a estimativa foi 
avaliada para um crescimento de 2,7% em 2022. Os serviços foram 
os mais afetados pela pandemia do novo coronavírus em 2020 e parte 
do ano de 2021. Contudo, a partir do presente ano, houve um avan-
ço significativo na vacinação e diminuição de novos casos de pessoas 
acometidas pela COVID-19. Desse modo, o setor se recuperou rapida-
mente e diversas atividades apresentaram crescimento, a exemplo dos 
“Transportes”, “Alojamento e Alimentação” e “Administração Pública” 
(APU).

Em relação aos transportes, o impacto positivo no setor terciá-
rio pode ser observado pelo crescimento no consumo de Diesel-S10 
que, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), houve 
um aumento de 17,6% no consumo desse combustível no Maranhão no 
primeiro trimestre do ano. Já em relação aos serviços de “Alojamento 
e Alimentação”, dados de emprego formal apontam para um cresci-
mento de 37,7% no saldo de empregos. Quanto a APU, ainda segundo 
informações do Ministério do Trabalho e Previdência (MTE), houve 
um crescimento de 31,3% no número saldo de admissões líquidas entre 
janeiro e março deste ano. Soma-se a isso, o incremento de R$ 52,5 mi-
lhões na massa de rendimentos reais nessa atividade no mesmo período.

Do ponto de vista fiscal, a crise recente tem ampliado de forma 
expressiva o desafio da gestão orçamentária, financeira e, consequente-
mente, a manutenção e implementação de políticas públicas. Ao longo 
do exercício de 2022, o desafio tem sido a conciliação da previsão de 
perdas de arrecadação decorrente de medidas legislativas recentes do 
Governo Federal, mediante cenário de atividade econômica ainda em 
recuperação, com o compromisso dos pagamentos das despesas obriga-
tórias, incluindo a folha de pessoal, a realização dos repasses previstos 
constitucionalmente para a saúde e educação e, simultaneamente, a ga-
rantia de recursos para manutenção dos serviços públicos e ampliação 
dos investimentos nas diversas áreas de atuação governamental. 

Cabe ressaltar que, para o exercício financeiro de 2022, o Mara-
nhão concedeu reajuste salarial de 9% os salários dos servidores públi-

cos estaduais, estabelecendo, dessa forma, impacto nas contas públicas 
de aproximadamente R$ 580 milhões em despesas de caráter obriga-
tório.

Com relação às medidas federais com impacto financeiro para o 
Estado, destaca-se a Lei Complementar nº 194/2022, que considerou 
como bens essenciais os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, 
as comunicações e o transporte coletivo, bem como a Lei Estadual nº 
11.792 que definiu para estes itens a alíquota básica ou modal de 18%. 

Em razão dessas mudanças, estima-se perdas da arrecadação ge-
ral do tributo, vide o peso significativo que esses bens têm sobre reco-
lhimento total de ICMS. O impacto é ainda mais severo sobre as receitas 
para a composição do Fundo de Combate à Pobreza (FUMACOP), uma 
vez que sobre os bens e serviços contemplados pelas novas legislações 
não poderá incidir parcela adicional de arrecadação para formação do 
Fundo. Estima-se redução de aproximadamente 50% da receita do FU-
MACOP para 2023 em relação ao orçamento inicial previsto em 2022.

Ressalta-se, ainda, o Decreto nº 11.158 que garantiu a redução 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em até 35% para a 
maioria dos produtos fabricados no país.

Levando em consideração que a medida persistirá em 2023, o 
volume de recursos transferidos a título do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) poderá ser afetado, uma vez a arrecadação do IPI é um 
dos componentes de composição do Fundo. 

A definição do orçamento para 2023 exigiu parâmetros conserva-
dores, devido ao quadro de incertezas sobre as receitas orçamentárias, o 
que se traduziu na metodologia de elaboração do orçamento.

2. Metodologia
Sobre este aspecto, considerou-se o cenário de ajustes nas contas 

públicas e as especificidades orçamentárias de cada órgão setorial, a 
fim de garantir um orçamento mais justo e equânime. Para tanto, foram 
realizadas atividades de revisão da estrutura programática e estudos das 
despesas para definição dos tetos orçamentários.

Para estimativa das Receitas, os principais parâmetros macroe-
conômicos utilizados foram: i) projeção do Produto Interno Bruto – PIB 
nacional e estadual (variação anual real); ii) taxa de câmbio (real/dólar); 
iii) o IPCA (variação percentual anual); iv) taxa do SELIC; v) os valores 
enviados pelas unidades orçamentárias relativos às receitas diretamen-
te arrecadadas, transferências, convênios, acordos, ajustes, doações, 
contribuições, dentre outros, tal como os impactos das alterações da 
Lei Complementar nº 194/2022 e da Lei Estadual nº 11.792 sobre a 
arrecadação de ICMS e, consequentemente, sobre a composição do FU-
MACOP; vii) os efeitos da Portaria Conjunta nº 001/2022, que dispõe 
sobre a retenção e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre 
pagamentos a pessoas físicas e jurídicas, pela administração pública 
direta, autárquica e fundacional do Estado do Maranhão, em razão do 
fornecimento de bens e da prestação de serviços e; viii) a alteração da 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
com redução das alíquotas do tributo em 35%, implementada pelo De-
creto nº 11.158/2022.

A metodologia empregada para o cálculo das Despesas foi esta-
belecida com base nos elementos com as mesmas características quanto 
ao objeto de gasto. Para despesas de Pessoal, consideraram-se os se-
guintes parâmetros: i) média de crescimento das despesas com pessoal 
nos últimos seis anos (a partir de 2016) e; ii) os novos concursos previs-
tos para o ano de 2023 na esfera estadual.

Para os Serviços da Dívida consideraram-se os seguintes parâ-
metros: i) retorno do pagamento das dívidas, conforme programação 
dos contratos; ii) as previsões dos indexadores como câmbio, SELIC e 
CDI de fontes oficiais, a exemplo do Banco Central por meio do Bole-
tim Focus, bem como de outras instituições financeiras como Bradesco 
e Itaú e; iii) os pagamentos das parcelas do refinanciamento da dívida.

Para definir o valor do Custeio de cada Unidade orçamentária, 
tomou-se como base a junção dos seguintes parâmetros: i) a análise 
da necessidade contratual informada pelos órgãos setoriais, por centro 
de custo; ii) a projeção de fechamento do orçamento de 2022 de cada 
despesa; iii) a análise da execução orçamentária de 2021 e 2022 e; iv) 
ajuste inflacionário. Não foram consideradas para o cálculo do custeio 
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as alterações contratuais ocorridas pontualmente.

Para o cálculo do valor para pagamento dos precatórios foi con-
siderada a metodologia da parcela suficiente, que consiste no estoque 
de precatórios sobre o número de parcelas restantes para liquidação de 
todos os débitos até 2029, o que resultou no montante de R$ 305 mi-
lhões para o exercício de 2023, considerando os recursos oriundos dos 
depósitos judiciais dos quais o Estado faz parte (R$ 125 milhões) e os 
aportes do tesouro estadual (R$ 180 milhões).

As despesas de Investimento foram estimadas com base nas pre-
visões das obras e equipamentos previstos para o no ano de 2023, sendo 
a maior parte financiada com recursos próprios. Assim como na análise 
do Custeio, para definir os tetos desse grupo de despesa por unidade 
orçamentária, também foi considerada a análise contratual, o ajuste in-
flacionário e a execução orçamentária dos anos anteriores.

Na elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2023, 
foram considerados os novos normativos instituídas pela Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) sobre a padronização das Fontes ou Des-
tinação de recursos, especificamente a Portaria Conjunta STN SOF nº 
20/2021, Portaria SOF n° 14.956/2021 e Portaria STN n° 710/2021. 
O objetivo da mudança é uniformizar a codificação a ser utilizada por 
todos os entes subnacionais em razão da constante necessidade de con-
trole e transparência na gestão dos recursos públicos.

Logo, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
precisam atender à padronização e aos prazos dispostos nas Portarias, 
obrigatoriamente, a partir do exercício de 2023, incluindo a elaboração, 
em 2022, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO e do 
Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, referentes ao exercício 
de 2023; e de forma facultativa na execução orçamentária referente ao 
exercício de 2022, sendo permitida a utilização do mecanismo de “de-
-para” para o envio das informações à Secretaria do Tesouro Nacional.

3. Projeção para 2023
Para 2023, considerando previsão de modesto crescimento eco-

nômico do Estado do Maranhão e do Brasil, a receita estimada cor-
responde ao valor de R$ 25.717.493.400,00 (vinte e cinco bilhões, 
setecentos e dezessete milhões, quatrocentos e noventa e três mil e qua-
trocentos reais), vide Tabela 1.

Tabela 1 – Demonstrativo da Receita do Estado do Maranhão 
para o PLOA de 2023, em R$ milhões (Valores constantes)

Arrecadação Estadual 2023
Partici-
p a ç ã o 
(%)

  Receitas Correntes 29.376,5 114,2
   Impostos, Taxas e Contribuições de Me-
lhoria 12.181,5 47,4

   Contribuições 977,0 3,8
   Serviços 722,4 2,8
   Patrimonial 675,5 2,6
   Transferências Correntes 14.566,0 56,6
   Outras Receitas Correntes 254,0 1,0
  Receitas Correntes Intra Orçamentárias 1.288,8 5,0
  Receitas de Capital 1.446,3 5,6
   Operações de Crédito 315,7 1,2
   Alienação de Bens 5,2 0,0
   Transferências de Capital 42,7 0,2
   Outras Receitas de Capital 1.082,6 4,2
  Receitas Intra Orçamentárias de Capital 100,0 0,4
  Deduções¹ -6.494,1 -25,3
Total Geral 25.717,5 100,0

           Fonte: SIGEF/SEPLAN. Nota: ¹Valores projetados para PLOA 
2022.

           ¹ Repasse aos Municípios: R$ 2,7 bilhões e FUNDEB: R$ 

3,8 bilhões

No tocante às Receitas, as Transferências Correntes têm o maior 
peso na composição da Receita Total, com 56,6% (R$ 14,5 bilhões), 
seguidas pelos recursos dos Impostos, Taxas e Contribuições de Melho-
ria, que representam 47,4% (R$ 12,1 bilhões), sendo o Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação 
de Serviços – ICMS a principal fonte de arrecadação própria do Estado 
(Tabela 1).

Outrossim, o Orçamento Fiscal está estimado no valor de R$ 
16.476.574.450 (dezesseis bilhões, quatrocentos e setenta e seis mi-
lhões, quinhentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta 
reais), o Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 9.147.665.950 
(nove bilhões, cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e 
cinco mil, novecentos e cinquenta reais), e o Orçamento de Investimen-
to das Empresas Estatais está estimado em R$ 93.253.000 (noventa e 
três milhões e duzentos e cinquenta e três mil reais).

Cumpre mencionar que houve, consoante ao observado na Tabela 
2, uma priorização das áreas da Educação, cujo crescimento em rela-
ção ao orçamento de 2022 correspondeu a 21,89% (incremento de R$ 
947,4 milhões), de 7,21% na Saúde (variação de R$ 228,7 milhões) e de 
3,47% na Segurança Pública (incremento de R$ 78,1 milhões).

Tabela 2 – Principais Funções do Executivo em R$ Reais e Taxa 
de crescimento (%)
Função 2022 2023 % Variação R$  
Educação 4.327.476.000 5.274.941.000 21,89 947.465.000
Saúde 3.173.928.000 3.402.636.000 7,21 228.708.000
Segurança 
Pública 2.250.872.910 2.329.033.000 3,47 78.160.090

Fonte: SEPLAN.

No que diz respeito às Despesas Correntes, o maior gasto é com 
Pessoal e Encargos Sociais, que representa 54,4% (R$14 bilhões) da 
Despesa Total, seguida de 29,6% (R$ 7,6 bilhões) das Outras Despesas 
Correntes. Em relação à Despesa de Capital, os Investimentos represen-
tam 6,7% (R$ 1,7 bilhão) na mesma base de comparação, vide Tabela 
3.

Tabela 3 – Demonstrativo da Despesa do Estado do Maranhão 
para 2023, em R$ milhões (Valores constantes)

Grupos de Despesa 2023¹ Participação (%) 

Despesa Corrente 21.944,86 85,3
Pessoal e Encargos Sociais 14.008,41 54,4
Juros e Encargos da Dívida 311,43 1,2
Outras Despesas Correntes 7.625,02 29,6
Despesa de Capital 3.223,88 12,5
    Investimentos 1.729,52 6,7
    Inversões financeiras 398,00 1,5
    Amortização da Dívida 1.096,37 4,2
Reserva de Contingência 548,746 2,1
Total Geral 25.717,49 100  

Fonte: SEPLAN. Nota: ¹Valores projetados para o PLOA de 2023.

No que se refere às dívidas interna e externa, para 2022, em meio 
a atual conjuntura adversa, o Estado do Maranhão tem previsão de pa-
gamento do montante de R$ 1,3 bilhão, sendo que R$ 497,4 milhões são 
referentes a dívida interna contratada, R$ 140,3 milhões a dívida interna 
renegociada e R$ 660 milhões a dívida externa.

Quanto às emendas parlamentares individuais, o artigo 136A da 
Constituição Estadual preconiza que o valor total das emendas par-
lamentares corresponde a 0,86% da Receita Corrente Líquida (RCL) 
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realizada no exercício anterior, o equivalente a R$ 157,1 milhões, isto 
é, R$ 3,74 milhões por parlamentar. Ainda com base no texto consti-
tucional, é “obrigatório a execução orçamentária e financeira mínima 
da metade dos créditos constantes da Lei Orçamentária” (Art. 136A). 
Sendo assim, para atendimento das emendas impositivas o valor, por 
parlamentar, a ser executado em 2023 será de R$ 1,87 milhões

Desse modo, visando ao equilíbrio intertemporal das contas pú-
blicas do Estado do Maranhão, cumpre destacar que a proposta orça-
mentária para o ano de 2023 considerou o risco cambial que o Estado do 
Maranhão pode enfrentar por conta da volatilidade dos preços da moeda 
e da composição de dívida externa, bem como os impactos advindos da 
expansão dos serviços públicos e a continuidade das políticas públicas, 
que têm se demonstrado fundamentais para a melhoria na qualidade de 
vida da população maranhense. 

PROJETO DE LEI N° 400 / 2022

Estima a receita e fixa a despesa do 
Estado do Maranhão para o exercício fi-
nanceiro de 2023.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do 
Maranhão para o exercício financeiro de 2023, envolvendo recursos de 
todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fun-
dos, órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta, in-
clusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as en-
tidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Estadual direta e 
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 
Poder Público; e

III - Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado, 
direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito 
a voto.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R$ 25.717.493.400,00 
(vinte e cinco bilhões, setecentos e dezessete milhões, quatrocentos e 
noventa e três mil e quatrocentos reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contri-
buições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legisla-
ção vigente, encontram-se discriminadas no  Quadro Resumo Geral da 
Receita, do Anexo I desta Lei, com as devidas reestimativas.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total é fixada em R$ 25.717.493.400,00 ( vinte 
e cinco bilhões, setecentos e dezessete milhões, quatrocentos e noventa 
e três mil e quatrocentos reais),                                                          sendo:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 16.476.574.450,00 (dezesseis bi-
lhões, quatrocentos e setenta e seis milhões, quinhentos e setenta e qua-
tro mil e quatrocentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 9.147.665.950,00 
(nove bilhões, cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e 
cinco mil e novecentos e cinquenta reais;

III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em R$ 
93.253.000,00 (noventa e três milhões e duzentos e cinquenta e três mil 
reais).

Parágrafo único. Os desdobramentos da despesa por fonte, órgão, 
função, subfunção, programa e esfera encontram-se discriminados nos 
Quadros Orçamentários Consolidados desta Lei.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suple-
mentares, com a finalidade de atender a insuficiência nas dotações orça-
mentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despe-
sa, fixada no art. 4º, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exer-
cício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964;

II - excesso de arrecadação nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por 
lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964;

IV - operações de crédito, como fonte específica de recursos, para 
dotações autorizadas por  lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso IV, da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, remanejar 
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei 
Orçamentária de 2023 e em créditos adicionais em decorrência da ex-
tinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento 
de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências 
ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por catego-
ria de programação, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, 
assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos 
de natureza de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e 
identificadores de uso e de resultado primário.

Art. 7º Fica o Poder Executivo, no exercício de 2023, autoriza-
do, mediante decreto, a transpor ou transferir dotações orçamentárias 
na mesma unidade orçamentária ou entre unidades orçamentárias dife-
rentes, de uma categoria econômica para outra ou de um programa de 
trabalho para outro.

Art. 8º Poderão ser incorporados ao orçamento anual, mediante 
abertura de crédito adicional  suplementar, os programas e ações cons-
tantes do Plano Plurianual 2020-2023 que não foram incluídos no Pro-
jeto de Lei Orçamentária de 2023, respeitando o papel institucional do 
órgão.

Art. 9º A autorização de que trata o art. 5º não onera o limite nele 
previsto, quando destinado: 

I - a possibilitar as transferências para Municípios, nos casos em 
que a Lei determina a entrega de recursos de forma automática;

II - à manutenção e desenvolvimento do ensino para cumprimen-
to do percentual mínimo de  aplicação de recursos, estabelecidos no art. 
220, da Constituição do Estado;

III - às ações e serviços públicos de saúde para cumprimento do 
percentual mínimo de aplicação de recursos, estabelecidos na Emenda 
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de                         2000;

IV - a possibilitar a utilização de recursos transferidos pela União, 
Estados e Municípios, à conta de convênios, contratos, acordos, ajus-
tes, congêneres e outras transferências a fundo perdido, estendendo-se 
esta disposição aos orçamentos das autarquias, fundações, empresas e 
fundos;

V - a créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações da 
dívida estadual, débitos decorrentes de precatórios judiciais, pagamento 
de pessoal ativo, inativo e pensionista;

VI - a adequações na programação orçamentária em caso de rees-
truturação administrativa do Estado;

VII - a possibilitar créditos oriundos de emendas parlamentares;
VIII - créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações 

especificadas no Inciso IV do Art. 5º desta lei.
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TÍTULO III

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 10. A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas, 
fixada em R$ 93.253.000,00 (noventa e três milhões e duzentos e cin-
quenta e três mil reais) observará a programação constante no Anexo 
III desta Lei.

Art. 11. As fontes de receita para cobertura das despesas do Or-
çamento de Investimento das Empresas são decorrentes das receitas 
diretamente arrecadadas pelas Empresas, de recursos destinados ao au-
mento do capital social e de operações de crédito.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos su-
plementares até o limite do excesso de receitas geradas ou por anulação 
parcial de dotações orçamentárias da mesma Empresa.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Integram esta Lei os seguintes Anexos:
I - Receita;
II - Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;

III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais;
IV - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
V - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-

ca e de Valorização dos  Profissionais da Educação - FUNDEB;
VI - Recursos em Programas de Saúde;
VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos; 
VIII - Plano Estratégico de Governo;
IX - Demonstrativo do Serviço da Dívida para 2023; 
X - Obras em andamento;
XI - Receita Corrente Líquida de 2021. 
Art. 14. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023. 
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