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APRESENTAÇÃO
O presente documento apresenta o Relatório de Revisão do Plano Plurianual
(PPA) 2020-2023. A revisão está prevista na Lei no 7.326, de 30 de dezembro de 2019
e tem como objetivo permitir a adequação e atualização do planejamento à luz de
novas informações, mudanças, ameaças, oportunidades e/ou restrições relevantes
que tenham surgido (ou se consolidado) nos últimos dois anos, e que não tenham sido
considerados quando da formulação do PPA original. Ademais, o processo de
avaliação e revisão do PPA se torna essencial para reforçar os mecanismos de
prestação de contas e da transparência, na medida em que busca manter o Plano
Plurianual como um reflexo adequado do planejamento efetivo dos órgãos.
De forma participativa, por meio de oficinas com as setoriais de governo, o
processo derevisão foi realizado em três etapas. A primeira, avaliou a necessidade
de mudanças na base estratégica, analisando e revisando objetivos, indicadores e
diretrizes. A segunda etapa foi a realização de audiências públicas com os conselhos
de desenvolvimento territorial e demais participantes da sociedade civil para avaliar
o cumprimento das pactuações de ações prioritáriaspara os territórios, definidas na
elaboração do PPA. Na ocasião, também houve uma priorização destas pactuações
para atendimento na LOA 2022. Na última etapa, foram analisadas as mudanças
necessárias na base tática, ou seja, ações orçamentárias e produtos.
Para melhor visualização no que se refere à diretriz, apresentaremos, por
programa, apenas os objetos que tiveram alguma inclusão, alteração ou exclusão de
suas diretrizes.
O que segue, estruturado pelos Programas de Governo, é a apresentação das
alterações demostrando, de forma sucinta, apenas o que foi modificado no processo
e os anexos com a estrutura do PPA após sua revisão.
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INTRODUÇÃO
O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento governamental
de médio prazo que orienta as ações de governo durante sua vigência de quatro anos.
O PPA 2020-2023 estabelece, de forma territorializada, os objetivos, as diretrizes
setoriais e as metas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além da
Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunalde Contas.
Para a elaboração do PPA foi considerada a metodologia de Gestão por
Resultados, em que o planejamento elaborado se deu a partir da Visão de Futuro “Piauí
Desenvolvido e Sustentável”, indicando a perspectiva de desenvolvimento de longo
prazo para o Estado.
Nesse aspecto, foram estabelecidos seis eixos estratégicos, a partir dos quais
se relacionam os desafios estratégicos assim como os respectivos indicadores de
impacto, conforme elencados a seguir:
Figura 1 – Visão Estratégica

Fonte: PPA (2019).
*Indicadores diretamente relacionados ao IDH.
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A elaboração dos demais componentes do PPA se deu a partir da construção
dessa base estratégica. Os programas e seus respectivos objetivos foram construídos
junto às setoriais por meio de oficinas de formulação da estratégia plurianual
coordenadas pela SEPLAN, e definidos de acordo com sua capacidade de contribuir
para a superação dos desafios estratégicos. Esses objetivos, mensurados
quantitativamente por indicadores de resultado, desdobram-se em diretrizes
setoriais, as quais expressam, ainda em um nível estratégico, como cada setorial deve
atuar ao longo dos quatro anos referentes ao plano, para garantir o alcance dos
objetivos pactuados com a gestão e a sociedade.
Enquanto as diretrizes são orientações estratégicas, as ações dizem respeito
às medidas práticas e concretas que detalham o trabalho necessário tendo em vista
o cumprimento das diretrizes e, consequentemente, o atingimento dos resultados
almejados. Isto é, são instrumentos de programação de recursos e de
operacionalização dos Programas do PPA. No caso de projetos e atividades, geram
Produtos (bens e serviços) a serem entregues de acordo com as metas físicas e
financeiras estabelecidas. São, portanto, as Ações Orçamentárias, que comporão a
LOA de cada exercício de acordo com o seu cronograma de execução.
Figura 2 – Planejamento e Orçamento Orientados para Resultados

PPA
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O ciclo de gestão do PPA requer, além da elaboração do Plano, a implantação
dos Programas que o constituem, seu monitoramento e avaliação, de forma a
subsidiar, quando couber, a revisão do próprio Plano.
A Lei no 7.326, de 30 de dezembro de 2019, que rege o PPA, prevê a revisão do
plano, a qual se refere à inclusão, exclusão ou alteração de programas, seus
objetivos, diretrizes e indicadores de resultado. Por sua vez, a revisão, proposta pelo
Poder Executivo, ocorre com o objetivo de garantir a coerência e o realinhamento das
políticas e Programas.
Para alcançar a revisão dos elementos supracitados, oficinas virtuais foram
realizadas com discussões em relação aos critérios de consistência e razoabilidade
dos objetivos e indicadores, bem como seu alinhamento e encadeamento com as
respectivas diretrizes. Para melhor visualização no que se refere aos resultados,
apresentam-se quadros, por programa, os objetivos que tiveram alguma inclusão,
alteração ou exclusão de suas diretrizes ou indicadores.
Nesse contexto, o presente documento expõe o Relatório de Revisão do Plano
Plurianual (PPA) 2020-2023 a partir da apresentação dos Programas que compõem o
PPA, juntamente com suas respectivas proposições de mudança, no que se refere à
dimensão estratégica e à dimensão tática.
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PROGRAMA 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL
O Programa Piauí Saudável respalda um conjunto de medidas voltadas para o
desenvolvimento de ações e políticas públicas integradas, abrangendo a prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo o atendimento na atenção
básica (sob responsabilidade dos Poderes Executivos Municipais) e a oferta de
serviços de média e alta complexidade de forma regionalizada, equânime e com
elevado grau de resolutividade.
O programa apresenta no PPA original 5 objetivos, 20 indicadores e 46
diretrizes setoriais. Na revisão, não houve alteração nos objetivos. Dos 20
indicadores elencados, 17 foram mantidos como indicadores de resultado, enquanto
3 foram excluídos e 6 modificados mediante pactuação junto às setoriais
responsáveis e 02 diretrizes foram adicionadas.
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Quadro 1 – Comparativo Indicadores PPA Original/Indicadores Revisados
OBJETIVOS
Contribuir para a efetivação da atenção
primária em saúde como coordenadora e
ordenadora do cuidado nos municípios do
Estado, focalizando a promoção e
prevenção de agravos e a redução de
internações e mortes evitáveis e o
seguimento conforme linhas de cuidado.

INDICADORES PPA ORIGINAL
Cobertura
Populacional estimada pelas
Equipes de Atenção
Básica.

INDICADORES APÓS REVISÃO

Sem alteração.

Internações por Condições Sensíveis à Percentual de Internações por Condições
Atenção Básica.
Sensíveis à Atenção Básica.
Número de casos novos de Sífilis Congênita
Sem alteração
em menores de um ano de idade.

Percentual
de
Serviços
notificando
regularmente (10 a 12 meses) eventos INDICADOR EXCLUÍDO
adversos no NOTIVISA e FORMSUS.
Garantir o acesso da população aos serviços
de média e alta complexidade, considerando
a qualidade e a segurança do paciente em
todos os níveis de atenção e do cuidado Serviços
de
Saúde
que
realizam
(ambulatorial e hospitalar).
Autoavaliação das Práticas de Segurança do
Paciente conforme determinação do SNVS
(Sist. Nac.Vig. Sanitária).

Percentual dos Serviços de Saúde que
realizam avaliação das Práticas de
Segurança
do
Paciente
conforme
determinação do SNVS (Sist. Nac. Vig.
Sanitária).
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OBJETIVOS

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

Tempo de Permanência de Paciente em Fila
Sem alteração
de Espera por Especialidades Médicas.
Percentual de municípios com Sistema
Percentual de municípios com Sistema
Nacional de Gestão da Assistência
Nacional de Gestão da Assistência
Farmacêutica (HÓRUS) ou Programa
Farmacêutica (HÓRUS).
Proprietário Webservice.
Potencializar, modernizar e qualificar a
gestão da saúde, com disseminação de
Proporção
de hospitais de esfera
novos modelos de gestão, inovação
Proporção de municípios com DIGISUS
administrativa estadual com prontuário
tecnológica e otimização de processos
regularmente alimentado.
eletrônico implantado e em funcionamento.
administrativos-gerenciais, financeiros e
jurídicos, além de fortalecimento da parceria
com o controle social.
Proporção
de hospitais de esfera
administrativa estadual com sistema
INDICADOR EXCLUÍDO
informatizado
de
gestão
hospitalar
implantado e em funcionamento.
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OBJETIVOS

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7
Sem alteração
Promover a equidade na cobertura da saúde ou + Consultas de Pré- Natal.
materna e na infância, em todos os níveis de
atenção e garantir o aumento da
Sem alteração
resolutividade
e
a
redução
da Taxa de Mortalidade Materna Global.
morbimortalidade, com foco nas causas
Taxa de Mortalidade na Infância.
Sem alteração
evitáveis.
Taxa de Mortalidade Neonatal.

Reduzir
os
riscos,
agravos
e
a
morbimortalidade decorrente de doenças
não
transmissíveis,
de
doenças
transmissíveis,
re-emergentes
e
negligenciadas, com ênfase na prevenção,
na imunização e na promoção das ações de
vigilância em saúde ambiental, sanitária, do
trabalhador e epidemiológica.

Sem alteração

Óbitos Prematuros (de 30 a 69 anos) por Taxa Óbitos Prematuros (de 30 a 69 anos)
Doenças Crônicas Não Transmissíveis por Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT).
(DCNT).

Proporção de CAPS realizando ações de
matriciamento sistemático com equipes de Sem alteração
Atenção Básica.

13

OBJETIVOS

INDICADORES PPA ORIGINAL
INDICADORES APÓS REVISÃO
Proporção de cura de Casos Novos de
Hanseníase diagnosticados nos anos das Sem alteração
coortes.

Proporção de municípios que realizam todas
as
ações
de
Vigilância
Sanitária
Reduzir
os
riscos,
agravos
e
a
consideradas necessárias.
morbimortalidade decorrente de doenças
não
transmissíveis,
de
doenças Proporção de Vacinas selecionadas do
transmissíveis,
re-emergentes
e Calendário Nacional de Vacinação para
negligenciadas, com ênfase na prevenção, crianças menores de dois anos de idade
na imunização e na promoção das ações de com cobertura vacinal preconizada.
vigilância em saúde ambiental, sanitária, do
trabalhador e epidemiológica.
Taxa de Casos por Doenças transmitidas
pela água e tropicais negligenciadas.
Taxa de Mortalidade Específica por Doenças
Transmissíveis.

Proporção de municípios que realizam pelo
menos uma ação de Vigilância Sanitária
considerada necessária.
Sem alteração

INDICADOR EXCLUÍDO

Sem alteração
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Quadro 2 – Comparativo Diretriz no PPA original/Diretriz revisada
OBJETIVOS

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Elaborar e consolidar a Política Estadual de
Sem alteração
Atenção Hospitalar;
Fortalecer o processo de descentralização
da Gestão e das Ações de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
junto aos municípios do estado;

Sem alteração

Garantir o acesso da população aos
serviços de média e alta complexidade,
Fortalecer o processo de Implementação de
considerando a qualidade e a segurança do
políticas de assistência farmacêutica,
paciente em todos os níveis de atenção e do
laboratorial, assistência hematológica e Sem alteração
cuidado (ambulatorial e hospitalar)
hemoterápica e de transplantes no âmbito
do SUS-PI;
Integrar o sistema de regulação assistencial
e de acesso, incluindo a integração de leitos
Sem alteração
das redes municipais, estadual e federal no
âmbito do estado do Piauí;
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OBJETIVOS

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Integrar regionalmente a rede de saúde para
potencializar o atendimento na Atenção
Especializada e de alta complexidade,
otimizando o sistema de transporte de
pacientes; a gestão da distribuição de Sem alteração
medicamentos e o sistema de apoio
diagnóstico e terapêutico, tendo as cidades
polos das macrorregiões de saúde como
referência;
Estruturar sistemas logísticos de apoio ao
atendimento médico nos municípios
em
Estabelecimentos Sem alteração
Garantir o acesso da população aos piauienses
serviços de média e alta complexidade, Assistenciais de Saúde (EAS) vinculados à
considerando a qualidade e a segurança do rede estadual;
paciente em todos os níveis de atenção e do
cuidado (ambulatorial e hospitalar)

Promover e ampliar a adesão dos serviços
de saúde, em consonância com a Rede de
Atenção à Saúde em todos os níveis, às
Sem alteração
práticas de segurança do paciente e de
prevenção e controle de infecções
Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS);
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OBJETIVOS
Garantir o acesso da população aos
serviços de média e alta complexidade,
considerando a qualidade e a segurança do
paciente em todos os níveis de atenção e do
cuidado (ambulatorial e hospitalar)

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Qualificar a Assistência à Saúde e a Gestão
Hospitalar dos Estabelecimentos de
Atenção à Saúde (pontos de atenção da Rede Sem alteração
de Atenção à Saúde - RAS), implementando
os Planos
de Educação Permanente.
Tornar mais efetiva a rede de atenção
regionalizada,
oferecendo
serviços
ambulatoriais e hospitalares (próprios e
contratualizados ao SUS) mais ágeis e de
qualidade ADICIONADO.

Articular práticas e processos integrados de
trabalho das vigilâncias epidemiológica,
sanitária, em saúde ambiental e em saúde
Sem alteração
do trabalhador e dos laboratórios de saúde
Reduzir os riscos, agravos e a pública, preservando suas especificidades e
morbimortalidade decorrente de doenças respeitando a diversidade loco regional.;
não-transmissíveis,
de
doenças
transmissíveis,
re-emergentes
e
negligenciadas, com ênfase na prevenção,
na imunização e na promoção das ações de
vigilância em saúde ambiental, sanitária, do
trabalhador e epidemiológica
Contribuir para o desenvolvimento de
territórios saudáveis e sustentáveis no
âmbito das políticas publicas com foco nas
ações de vigilância em saúde.;

Sem alteração
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OBJETIVOS

Reduzir os riscos, agravos e a
morbimortalidade decorrente de doenças
não-transmissíveis,
de
doenças
transmissíveis,
re-emergentes
e
negligenciadas, com ênfase na prevenção,
na imunização e na promoção das ações de
vigilância em saúde ambiental, sanitária, do
trabalhador e epidemiológica.

DIRETRIZ ORIGINAL
DIRETRIZ REVISADA
Fortalecer a intersetorialidade e a
implementação de ações efetivas para o
controle e redução de danos à saúde
decorrente das violências, comportamento Sem alteração
suicida e acidentes de trânsito, contribuindo
na redução de custos na assistência e na
promoção da saúde das populações;
Fortalecer as ações de educação e
comunicação de vigilância em saúde
direcionadas aos profissionais do SUS, ao Sem alteração
setor regulado e à população em geral,
compartilhando saberes e tecnologias.;
Fortalecer as ações de imunização
potencializando o alcance das metas de Sem alteração
cobertura estimadas;
Fortalecer
rede
hospitalar
para
acolhimento,
manejo,
tratamento
e
acompanhamento dos agravos de saúde
Sem alteração
mental, dentre eles, os decorrentes de
tentativa de suicídio e violências auto
provocadas;
Intensificar e integrar as ações setoriais da
atenção primária, das vigilâncias e da
assistência em saúde, fortalecendo os
processos de trabalho no acesso, Sem alteração
diagnóstico, tratamento e monitoramento
das doenças transmissíveis, reemergentes
e negligenciadas;
18

OBJETIVOS

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Intervir na gestão dos riscos e agravos à
saúde considerando seus determinantes e
condicionantes tanto individuais como
coletivos, por meio de estratégias para
Sem alteração
identificação, planejamento, intervenção,
regulação, comunicação, monitoramento de
riscos, doenças e agravos, incluindo os
relacionados ao trabalho;
Modernizar
práticas
gerenciais
e
operacionais para o enfrentamento das
doenças negligenciadas, estruturando,
Sem alteração
Reduzir os riscos, agravos e a institucionalizando e implementando linhas
morbimortalidade decorrente de doenças de cuidado na Rede de Atenção à Saúde
não-transmissíveis,
de
doenças (RAS);
transmissíveis,
reemergentes
e
negligenciadas, com ênfase na prevenção,
Promover a gestão da qualidade por meio
na imunização e na promoção das ações de
das ações e serviços de fiscalização,
vigilância em saúde ambiental, sanitária, do
Sem alteração
monitoramento
e
controle
de
trabalhador e epidemiológica.
estabelecimentos e produtos;

Promover a intersetorialidade e a
qualificação dos processos de trabalho para
a melhoria do acesso, diagnóstico, Sem alteração
tratamento e reabilitação de agravos
resultantes de violências e acidentes;
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OBJETIVOS

DIRETRIZ ORIGINAL
DIRETRIZ REVISADA
Prover apoio técnico e institucional aos
municípios no controle dos vetores de
origem biológico e não biológico mitigando Sem alteração
seus efeitos maléficos à saúde da
população.
Adotar
medidas
para
reduzir
a
morbimortalidade
decorrente
da
disseminação do novo corona vírus (COVID19) no Estado do Piauí ADICIONADO;
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PROGRAMA 0002 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
O Programa Educação para Todos apresenta no PPA original 07 objetivos, 21
indicadores e 50 diretrizes setoriais. Na revisão, não houve modificação de objetivos,
nem de indicadores; 04 diretrizes foram modificadas, 10 foram removidas e 03 foram
adicionadas.
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Quadro 3 – Comparativo Diretriz no PPA Original/Diretriz Revisada
OBJETIVO

Ampliar a oferta de vagas na educação
profissional,
priorizando
as
potencialidades
econômicas
dos
Territórios
de
Desenvolvimento
Sustentável e dos Arranjos Produtivos
Locais do estado

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Ampliar a oferta da Educação Técnico-Profissional em todos os
municípios do Estado, reestruturando o modelo de atendimento,
conforme orientações do Plano Estratégico de Expansão de
Educação Profissional;

Sem alteração

Desenvolver e implementar mecanismos de acompanhamento,
monitoramento e incentivo à inserção dos egressos dos cursos
técnico-profissionais ofertados pela rede pública estadual no
mundo do trabalho;

Removida

Implantar, em regime de colaboração com municípios,
mecanismos de divulgação da oferta de educação profissional
técnica de nível médio junto às escolas de ensino fundamental
da rede pública, considerando as potencialidades dos Arranjos
Produtivos Locais e as demandas de cada Território de
Desenvolvimento identificadas no Plano Estratégico de
Expansão de Educação Profissional;

Removida

Melhorar as condições de funcionamento das escolas de
Educação
Técnico-Profissional,garantindo
material
pedagógico adequado ao desenvolvimento de sua qualificação
para o trabalho;

Sem alteração
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OBJETIVO

DIRETRIZ ORIGINAL

Ampliar a oferta de vagas na
educação
profissional,
priorizando as potencialidades
econômicas dos Territórios de
Desenvolvimento Sustentável e
dos Arranjos Produtivos Locais
do estado

Reestruturar o modelo de atendimento das demandas por cursos
técnico-profissionais, considerando a forma de atendimento
adequada (presencial e/ou mediação tecnológica) e as exigências
do mundo do trabalho de cada Território.

Removida

Ampliar a oferta de vagas de Educação em Tempo Integral,
garantindo adequação de infraestrutura escolar quando
necessário;

Sem alteração

Aprimorar os mecanismos de seleção, formação e avaliação de
desempenho dos gestores escolares, bem como incentivar
sistemas de avaliação permanente de desempenho para os
profissionais da educação na Rede Estadual de Ensino Regular;

Sem alteração

Assegurar a formação inicial e continuada tanto externa quanto no
“chão da escola “aos profissionais da educação, considerando as
especificidades e necessidades década modalidade de ensino na
Rede Estadual de Ensino Regular;

Sem alteração

Elevar o grau de proficiência
dos alunos da rede pública
em todos os níveis de
Ensino, priorizando o Ensino
Médio

DIRETRIZ REVISADA
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OBJETIVO

Elevar
o
grau
de
proficiência dos alunos da
rede pública em todos os
níveis
de
Ensino,
priorizando o Ensino Médio

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Criar programas de orientações pedagógicas e de cursos de
capacitação específicos para os professores em estágio probatório,
com foco na qualidade do processo de ensino e aprendizagem e no
bom desenvolvimento e gerenciamento de sala de aula;

Sem alteração

Garantir a adequação progressiva de infraestrutura física e
tecnológica, bem como das condições pedagógicas e metodológicas
adequadas à permanência e ao desempenho dos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação;

Garantir
a
adequação
progressiva
das
condições
pedagógicas e metodológicas
adequadas à permanência e ao
desempenho dos alunos com
deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação NOVA
REDAÇÃO;

Garantir a adequação progressiva de infraestrutura física,
tecnológica e operacional, bem como das condições pedagógicas e
metodológicas das escolas da rede estadual, tendo em vista a
permanência e o desempenho dos alunos na Rede Estadual de
Ensino Regular;

Garantir a adequação das
condições
pedagógicas
e
metodológicas das escolas da
rede estadual, tendo em vista a
permanência e o desempenho
dos alunos na Rede Estadual de
Ensino Regular NOVA REDAÇÃO;

Intensificar a relação comunidade-escola, incentivando a
construção de propostas pedagógicas e calendários escolares
aderentes às histórias, vivências, realidades e modos de vida de
cada território, bem como de currículos escolares que articulem
conteúdos obrigatórios e eletivos contextualizados, inclusive
considerando as peculiaridades das populações do campo e das
comunidades indígenas e quilombolas;

Sem alteração
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OBJETIVO

Elevar
o
grau
de
proficiência dos alunos da
rede pública em todos os
níveis
de
Ensino,
priorizando o Ensino Médio

DIRETRIZ ORIGINAL
Intensificar a relação família- escola de modo a manter os
responsáveis atualizados sobre as práticas e metodologias de sala
de aula e o desempenho dos alunos;

DIRETRIZ REVISADA
Removida

Promover ações que estimulem o estudo dos componentes
curriculares de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências em todos
os níveis de ensino, priorizando o Ensino Médio;

Sem alteração
Aprimorar os mecanismos de
seleção, formação e avaliação de
desempenho
dos
gestores
escolares, bem como incentivar
sistemas
de
avaliação
permanente de desempenho
para
os
profissionais
da
educação de Jovens e Adultos
ADICIONADA;

Potencializar, modernizar e
qualificar a gestão da educação
mediante inovação tecnológica e
a otimização e padronização de
modelos de gestão e de
processos
administrativosgerenciais na Rede Estadual de
Ensino Regular ADICIONADA;
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OBJETIVO

Expandir, democratizar e
qualificar a oferta de
graduação, pós-graduação
e extensão no Estado do
Piauí de modo integrado às
potencialidades
e
às
demandas dos territórios
de
Desenvolvimento
sustentável, fortalecendo o
tripé ensino pesquisaextensão.

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Ampliar a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação (lato
e stricto sensu), levando em consideração as potencialidades dos
Arranjos Produtivos Locais e as demandas socioeconômicas dos
Territórios de Desenvolvimento, bem como o estabelecimento de
parcerias interinstitucionais para ampliar a oferta de cursos de
graduação, mestrado e doutorado;

Ampliar a oferta de cursos de
graduação e de pós graduação
(lato e stricto sensu), levando em
consideração as potencialidades
dos Arranjos Produtivos Locais e
as demandas socioeconômicas
dos
Territórios
de
Desenvolvimento
Sustentável,
bem como o estabelecimento de
parcerias interinstitucionais para
ampliar a oferta de cursos de
graduação e de mestrado e
doutorado NOVA REDAÇÃO;

Desenvolver mecanismos de conscientização dos docentes,
discentes e das comunidades escolares tendo em vista o respeito à
diversidade cultural, étnica, de gênero e de orientação sexual no
Ensino Superior;

Sem alteração

Estabelecer parcerias com as Instituições Públicas de Ensino
Superior para ampliar, progressivamente, a oferta de cursos de
licenciatura alinhados às demandas e às necessidades de formação
das redes públicas (municipal e estadual) de educação básica, tendo
em vista as áreas/disciplinas com déficit de profissionais com
formação adequada;

Sem alteração
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OBJETIVO

Expandir, democratizar e
qualificar a oferta de
graduação, pós-graduação
e extensão no Estado do
Piauí de modo integrado às
potencialidades
e
às
demandas dos territórios
de
Desenvolvimento
sustentável, fortalecendo o
tripé ensino pesquisaextensão.

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Estabelecer parcerias com as instituições públicas de ensino
superior para expansão progressiva da oferta de vagas degraduação
em cursos noturnos;

Removida

Implementar, em parceria com o MEC e o IES (públicos e privados),
ações para a manutenção e ampliação do programa da UAB no Piauí,
disponibilizando a plataforma de mediação tecnológica como um
recurso pedagógico extra aos professores;

Sem alteração

Implementar políticas institucionais de extensão, de interação social
e cultural, através de programas, projetos eações extensionistas;

Sem alteração

Potencializar, modernizar e qualificar a gestão da educação
mediante inovação tecnológica e a otimização e padronização de
modelos de gestão e de processos administrativos-gerenciais no
Ensino Superior;

Sem alteração
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OBJETIVO

Expandir, democratizar e
qualificar a oferta de
graduação, pós-graduação
e extensão no Estado do
Piauí de modo integrado às
potencialidades
e
às
demandas dos territórios
de
Desenvolvimento
sustentável, fortalecendo o
tripé ensino pesquisaextensão.

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Promover a melhoria da infraestrutura das atividades deensino,
pesquisa e extensão da UESPI;

Sem alteração

Promover parcerias com empresas públicas e privadas com foco
na realização de estágio, integrando a academia ea sociedade;

Sem alteração

Qualificar docentes e técnicos administrativos da UESPI, bem como
ofertar e facilitar formaçãocontinuada dos profissionais do Governo
do Piauí;

Sem alteração

Universalizar
o
acesso,
ampliando a oferta de curso da
UAPI conforme demandas dos
Territórios, inclusive através da
mediação
tecnológica
ADICIONADA.
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OBJETIVO

Reduzir a incidência do
analfabetismo
na
população piauiense e
ampliar o atendimento
educacional de jovens e
adultos, assegurando a
permanência e o sucesso
do aluno

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Adequar a implementação do currículo às especificações da
modalidade da EJA;

Removida

Ampliar o atendimento do PROEJA nas escolas de educação
profissional por meio da extensão da oferta da modalidade no 3º
turno;

Sem alteração

Aprimorar os mecanismos de seleção, formação e avaliação de
desempenho dos gestores escolares, bem como incentivar sistemas
de avaliação permanente de desempenho para os profissionais da
Educação de Jovens e Adultos;

Removida

Assegurar a formação inicial e continuada, tanto externa quanto no
“chão da escola”, aos profissionais da educação, considerando as
especificidades e necessidades de cada modalidade de ensino na
Educação de Jovens e Adultos;

Removida
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OBJETIVO

Reduzir a incidência do
analfabetismo
na
população piauiense e
ampliar o atendimento
educacional de jovens e
adultos, assegurando a
permanência e o sucesso
do aluno

DIRETRIZ ORIGINAL
Consolidar o regime de colaboração entre Estado e municípios
promovendo a alfabetização na idade certa, a formação continuada,
o levantamento de demandas de atendimento e a busca ativa paraa
EJA;

DIRETRIZ REVISADA
Sem alteração

Desenvolver, em parceria com os gestores escolares da rede
estadual, diagnósticos situacionais e projetos específicos e
transversais de incentivo à permanência e sucesso do aluno da EJA;

Sem alteração

Desenvolver mecanismos de conscientização dos docentes,
discentes e das comunidades escolares tendo em vista o respeito à
diversidade cultural, étnica, de gênero e de orientação sexual na
Educação de Jovens e Adultos;

Sem alteração

Garantir a adequação progressiva de infraestrutura física,
tecnológica e operacional, bem como das condições pedagógicas e
metodológicas das escolas da rede estadual, tendo em vista a
permanência e o desempenho dosalunos na Educação de Jovens e
Adultos;

Garantir a adequação das
condições
pedagógicas
e
metodológicas das escolas da
rede estadual, tendo em vista a
permanência e o desempenho
dos alunos na Educação de
Jovens
e
Adultos NOVA
REDAÇÃO.
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OBJETIVO

Reduzir a incidência do
analfabetismo
na
população piauiense e
ampliar o atendimento
educacional de jovens e
adultos, assegurando a
permanência e o sucesso
do aluno

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Garantir o pleno acesso dosalunos da EJA a recursos pedagógicos
necessários aosucesso escolar;

Removida

Potencializar, modernizar e qualificar a gestão da educação
mediante inovação tecnológica e a otimização e padronização de
modelos de gestão e de processos administrativos-gerenciais na
Educação de Jovens e Adultos.

Removida
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PROGRAMA 0003 - PIAUÍ SEGURO
As ações construídas neste programa relacionadas ao próximo quadriênio
apontam para a utilização de sistemas de informação inteligentes visando à
promoção do desenvolvimento humano com segurança, promoção de direitos
humanos e proteção de grupos populacionais vulneráveis.
O Programa Piauí Seguro apresenta no PPA original 05 objetivos, 21
indicadores e 29 diretrizes setoriais. Na revisão, não houve alteração de objetivos;
dos 21 indicadores, 16 se mantiveram, 05 foram excluídos e 02 modificados mediante
pactuação junto às setoriais responsáveis; nenhuma diretriz foi modificada.
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Quadro 4 – Comparativo Indicadores PPA original/Indicadores revisados
OBJETIVOS
Ampliar a capacidade de atuação
em
ações
preventivas,
emergenciais, assistenciais e
recuperativas do Sistema de
Defesa Estadual, com vistas a
garantir maior grau de resiliência
frente aos desastres e sinistros,
com foco nos períodos de
estiagem,
queimadas
e/ou
enchentes.
Promover a gestão integrada do
sistema estadual de segurança,
defesa social, justiça e trânsito.

Promover a reintegração social
dos presos e internados e
maximizar as políticas voltadas ao
egresso do sistema prisional, tendo
em vista a garantia da dignidade da
pessoa humana desde a inserção
no sistema prisional até a
reinserção nasociedade.

INDICADORES PPA ORIGINAL
Número de queimadas no Estado do Piauí.

INDICADORES APÓS REVISÃO
Atendimentos realizados pelo
CBMEPI.

Taxa de mortes, pessoas
desaparecidas e pessoas diretamente afetadas
atribuído a desastres por 100 mil
habitantes.

INDICADOR EXCLUÍDO

Número de Áreas Integradas de Segurança Pública
(AISPs) instituídas.

Sem alteração

Número de Unidades Integradas de Segurança
Pública em operação.

Sem alteração

Déficit carcerário.

Sem alteração

Número de eventos críticos no Sistema Prisional do
INDICADOR EXCLUÍDO
Estado (fugas).
Número de eventos críticos no Sistema Prisional do
INDICADOR EXCLUÍDO
Estado (mortes violentas).

Número de eventos críticos no Sistema Prisional do
INDICADOR EXCLUÍDO
Estado (rebeliões/motins).
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OBJETIVOS
Promover a reintegração social
dos presos e internados e
maximizar as políticas voltadas ao
egresso do sistema prisional,
tendo em vista a garantia da
dignidade da pessoa humana
desde a inserção no sistema
prisional até a reinserção na
sociedade.
OBJETIVOS
Promover a segurança no trânsito,
reduzindo o número de infrações
e, consequentemente, os índices
de acidentes com vítimas e/ou
com danos materiais, com foco em
motociclistas e jovens condutores,
tendo em vista a garantia da
segurança nas rodovias e vias
públicas urbanas no Estado.

Promover a segurança pública
paraprevenir e reduzir a letalidade
humana, a violência contra
pessoase os danos ao patrimônio.

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

Percentual de presos com participação em
atividades educativas durante cumprimento da
pena.
Percentual de presos com participação em
atividades profissionais durante cumprimento da
pena.

Sem alteração

Sem alteração

Percentual de presos semcondenação.

Percentual de presos provisórios.

Taxa de analfabetismo nosistema prisional.

INDICADOR EXCLUÍDO

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

Taxa de óbitos de jovens notrânsito.

Sem alteração

Taxa de óbitos no trânsito.

Sem alteração

Taxa de óbitos no trânsito(motociclistas).

Sem alteração

Taxa de crimes violentos patrimoniais.

Sem alteração

Taxa de esclarecimento
intencionais.
Taxa de feminicídio.

de

mortes

violentas

Sem alteração
Sem alteração
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OBJETIVOS
Promover a segurança pública
paraprevenir e reduzir a letalidade
humana, a violência contra
pessoase os danos ao patrimônio.

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

Taxa de homicídios da população negra e jovem.

Sem alteração

Taxa de mortes violentas intencionais

Sem alteração

Taxa de mortes violentas letais intencionais (MVI)
contra mulheres.

Sem alteração

35

PROGRAMA 0004 - PIAUÍ COM MAIS CULTURA ESPORTE E
LAZER
O Programa Piauí Com Mais Cultura, Esporte e Lazer visa promover uma vida
saudável para os piauienses, ao passo que, para esse fim, estimula a inter-relação
entre pessoas e espaços, levando em conta a geração de benefícios sociais e
econômicos. Prevê, ainda, a oferta de um ambiente social que garanta a prática de
atividades esportivas de modo satisfatório.
Assim, o programa apresenta no PPA original 04 objetivos, 06 indicadores e 14
diretrizes setoriais. Considerando o resultado da revisão: não houve alteração nos
objetivos e dos 06 indicadores, 04 foram mantidos como indicadores de resultado e
02 foram excluídos mediante pactuação junto às setoriais responsáveis; não houve
alteração nas diretrizes.
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Quadro 5 – Comparativo Indicadores PPA Original/Indicadores Revisados
OBJETIVOS
Ampliar o acesso e a produção cultural,
expandindo a circulação de bens e
serviços e conteúdos culturais.

INDICADORES PPA ORIGINAL
Nº de Empregos Formais emCultura.

Promover estilo de vida saudável,
disseminando a prática esportiva e
ampliando a quantidade de eventos
esportivos no Estado.

Sem alteração

Números de pessoas beneficiadas com oficinas
INDICADOR EXCLUÍDO
e cursos de arte no Estado.

Efetivar o esporte como fundamento
econômico, profissional e educacional,
ampliando a quantidade e qualidade dos
esportistas dealto rendimento no Estado, Nº de Empregos formais na áreade esporte e
bem como a participação de atletas educação física.
piauienses em competições no nível local,
estadual, regional, nacional
e internacional.
Expandir, democratizar e qualificar os
espaços culturais, integrados as
potencialidades e as demandas dos
Territórios
de
Desenvolvimento
Sustentável.

INDICADORES APÓS REVISÃO

Despesa per capita – Cultura.

Sem alteração

Sem alteração

Números de pessoas beneficiadas com oficinas
INDICADOR EXCLUÍDO
e cursos de arte no Estado.
Proporção da população atendida com obras de
Sem alteração
infraestrutura esportiva.
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PROGRAMA 0005 - AVANÇA PIAUÍ
O Programa Avança Piauí tem propostas voltadas para diversificar a economia.
O programa lança as bases para tornar o capital humano e os processos produtivos
cada vez mais eficientes. Contempla áreas como a indústria, o turismo, o comércio, a
mineração e a produção de energia limpa. Considera, ainda, investimentos em ciência
e tecnologia essenciais para garantir o desenvolvimento econômico do Estado,
destacando-se como vetor para o desenvolvimento.
O Programa Avança Piauí apresenta no PPA original 06 objetivos, 16
indicadores e 20 diretrizes setoriais. Considerando o resultado da revisão: não houve
alteração nos objetivos; dos 16 indicadores, 02 foram modificados mediante
pactuação junto às setoriais responsáveis. Não houve alteração nas diretrizes.
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Quadro 6 – Comparativo Indicadores PPA Original/Indicadores Revisados
OBJETIVOS
Ampliar o acesso ao crédito
produtivo
para
promover
o
desenvolvimento da economia.
Atrair investimentos nos setores do
agronegócio, mineração, indústria,
comércio e serviços, com foco no
desenvolvimento
econômico do
Estado.

Fomentar a inovação na economia
piauiense, com vistasao aumento da
produção, competitividade e geração
de emprego e renda.

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO
Volume de empréstimo por área (Comércio,
Serviços, Turismo, Rural,Indústria)

Volume de empréstimo porárea
Grau de Abertura
Exportação /PIB)

(Importação

+

Sem alteração

Participação do Piauí nas exportações
do Brasil

Sem alteração

Participação do Piauí nas exportações
do Nordeste

Sem alteração

Participação do PIB do Estado do Piauí
em relaçãoao PIB-NE

Sem alteração

Participação do PIB-PI em relação ao
PIB-BR

Participação das atividades (VAB) no PIB do
Piauí por subsetor (Indústria, Serviço e
Agropecuária)

Taxa de informalidade

Sem alteração
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OBJETIVOS

Promover
o
desenvolvimento
científico, tecnológico e inovação do
Estado do Piauí.

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

Número de bolsas de pesquisa
vinculadas a programas de fomento
nacional e estadual
concedida, por nível de formação

Sem alteração

Número de empresas assistidas pelo
fomento à pesquisa

Sem alteração

Número de projetos de pesquisa
vinculados a programas de fomento
nacional e estadual aprovados

Sem alteração

40

OBJETIVOS
Promover
o
desenvolvimento
científico, tecnológico e inovação do
Estado do Piauí.
Promover o desenvolvimento do
turismo de forma sustentável nos
polos turísticos piauienses.

Promover um ambiente de negócios
favorável para atração e manutenção
de investidores.

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

Número de Registro de Patentes

Sem alteração

Percentual do turismo no PIB do Piauí.

Sem alteração

Participação dos empregos formais de
turismo

Sem alteração

Percentual de abertura de empresas em
menos de 3 dias.

Sem alteração

Percentual de empresas fechadas.

Sem alteração

Tempo médio de tramitação de processo.

Sem alteração
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PROGRAMA 0006 - PIAUÍ PRODUTIVO
O programa considera, além de objetivos voltados para a segurança alimentar,
iniciativas para fortalecer empreendimentos econômicos que induzam o crescimento
e estimulem a produção, por meio da difusão de novas tecnologias e processos de
organização socioprodutiva, bem como a inserção dos produtos em mercados
competitivos e nichos de mercado, como orgânicos e sustentáveis.
O Programa Piauí Produtivo apresenta no PPA original 05 objetivos, 10
indicadores e 22 diretrizes setoriais. Considerando o resultado da revisão: 01 objetivo
e dois indicadores foram excluídos mediante pactuação junto às setoriais
responsáveis; 05 diretrizes tiveram redação modificada e 04 foram adicionadas.
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Quadro 7 – Comparativo Indicadores PPA Original/Indicadores Revisados
OBJETIVOS
Ampliar o acesso à terra, à água, ao
crédito, à infraestrutura produtiva e
social
para
o
desenvolvimento
socioeconômico do Estado
Aumentar a produção, a produtividade e a
diversidade de produtos da agropecuária
e extrativismo,visando a sustentabilidade,
a promoção da igualdade de gênero, a
segurança alimentar e o aumento da
renda no campo
Elevar a participação dos agricultores e
agricultoras familiares em feiras e
eventos (EXCLUÍDO)

INDICADORES PPA ORIGINAL
Nº de imóveis rurais regularizados

Sem alteração

Nº de famílias com acesso àterra

Sem alteração

Nº de projetos financiados/implantados

Sem alteração

Nº de feiras e eventos realizados

INDICADOR EXCLUÍDO

Número
certificados
Garantir a sanidade e defesa animal e
vegetal no Estado

INDICADORES APÓS REVISÃO

de

estabelecimentos Sem alteração

Número
de
propriedades
estabelecimentos fiscalizados
Percentual de animais (bovídeos)
vacinados

Sem alteração

Sem alteração
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OBJETIVOS
Promover
ações
permanentes
e
qualificadas de Assistência Técnica e
Extensão Rural - ATER para elevação da
renda e melhoria da qualidade de vida dos
agricultores e agricultoras familiares

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

Nº de agricultores assistidos

Sem alteração

Nº de técnicos e agricultores familiares
capacitados

Sem alteração

Nº de unidades produtivas e/ou
famílias assistidas por programa e
projeto

INDICADOR EXCLUÍDO
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Quadro 8 – Comparativo Diretriz no PPA original/Diretriz revisada
OBJETIVO

Ampliar o acesso à terra, à
água,
à
infraestrutura
produtiva e social para o
desenvolvimento
socioeconômico do estado

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Ampliar a produção e a produtividade do setor
agropecuário por meio do acesso às tecnologias de
irrigação;

Sem alteração

Ampliar o acesso ao crédito rural orientado para
agricultores e agricultoras nos TDs;

Sem alteração

Assegurar a regularização fundiária de terras
estaduais para pequenos, médios e grandes
produtores;

Assegurar a regularização fundiária
de terras estaduais para pequenos, médios
e grandes produtores (PG) NOVA REDAÇÃO;

Garatir o acesso à água de qualidade para consumo
humano e produção;

Sem alteração

Implantar
infraestrutura
desenvolvimento do campo;

Sem alteração

básica

para

o
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OBJETIVO

Ampliar o acesso à terra, à
água,
à
infraestrutura
produtiva e social para o
desenvolvimento
socioeconômico do estado

Aumentar a produção, a
produtividade
e
a
diversidade de produtos da
agropecuária e extrativismo
e acesso ao crédito visando
a
sustentabilidade,
a
promoção
do
crédito
igualdade de gênero, a
segurança alimentar e o
aumento
visando
a
sustentabilidade,
a
promoção da renda no
campo

DIRETRIZ ORIGINAL
Priorizar a regularização fundiária para
comunidades
tradicionais,
quilombolas
agricultores familiares.

DIRETRIZ REVISADA
as
e

Sem alteração

Garantir o acesso aos programas de
aquisição de terras (Adicionada);

Ampliar as oportunidades de trabalho e geração de
renda, mediante o incentivo ao empreendedorismo e
à economia solidária;

Ampliar as oportunidades de trabalho e
geração de renda, mediante o incentivo ao
empreendedorismo e à economia solidária
(PG) NOVA REDAÇÃO;

Ampliar o acesso ao crédito agrícola e projetos
produtivos
para
agricultores/as
familiares,
especialmente mulheres, jovens e comunidades
tradicionais;

Sem alteração

Desenvolver políticas que possibilitem a elevação da
competitividade do agronegócio;

Desenvolver políticas que possibilitem a
elevação
da
competitividade
do
agronegócio (PG) NOVA REDAÇÃO;
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OBJETIVO

Aumentar a produção, a
produtividade
e
a
diversidade de produtos da
agropecuária e extrativismo
e acesso ao crédito visando
a
sustentabilidade,
a
promoção
do
crédito
igualdade de gênero, a
segurança alimentar e o
aumento
visando
a
sustentabilidade,
a
promoção da renda no
campo

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Difundir estratégias e iniciativas de desenvolvimento
sustentável do agronegócio;

Difundir estratégias e iniciativas
desenvolvimento
sustentável
agronegócio (PG) NOVA REDAÇÃO;

de
do

Fortalecer a estrutura produtiva da agricultura
familiar, agregando valores com o uso de
tecnologias apropriadas, com ênfase nos APLs e na
abordagem territorial.

Fortalecer a estrutura produtiva da
agricultura familiar, agregando valores
com o uso de tecnologias apropriadas, com
ênfase nos APL'S e na abordagem
territorial (PG) NOVA REDAÇÃO;
Fortalecer a participação dos agricultores e
agricultoras familiares em feiras e eventos
ADICIONADA.
Ampliar os canais de comercialização para
a produção da agricultura familiar
ADICIONADA;
Assegurar as compras governamentais de
produtos da agricultura familiar por parte
do estado ADICIONADA;
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PROGRAMA 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO
O programa prevê iniciativas para elevar a renda per capita de famílias em
situação de vulnerabilidade social, ações que promovam a igualdade de gênero e
respeitem as diferenças étnicas, religiosas e sociais.
O Programa Piauí Inclusivo apresenta no PPA original 06 objetivos, 10
indicadores e 20 diretrizes setoriais. Considerando o resultado da revisão: não houve
alteração nos objetivos; dos 10 indicadores, 01 foi excluído, 02 foram adicionados e 04
modificados mediante pactuação junto às setoriais responsáveis; 02 diretrizes foram
adicionadas.
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Quadro 9 – Comparativo Indicadores PPA Original/Indicadores Revisados
OBJETIVOS

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

Aprimorar a organização e gestão
descentralizada do SUAS.

Cofinanciamento do Estado aos CRAS E
CREAS.

Número de municípios cofinanciados pelo
Estado.

Pessoas Desocupadas por Sexo.

Sem alteração

Rendimento Médio Mensal por Sexo.

Sem alteração

Promover ações voltadas para a
qualificação e inserção no mercado
de trabalho, priorizando grupos em
situação de vulnerabilidade social, a
igualdade de gênero e a autonomia
das mulheres e suas
pluralidades.

Cobertura do Bolsa Família.

Promover Direitos Humanos e
inclusão social da população em
situação
de
vulnerabilidade,
assegurando proteção social básica e
especial
considerando
as
perspectivas
das
populações
vulneráveis: LGBT, pessoa idosa,
pessoa com deficiência, criança e
adolescente, jovens, população negra,
população
de
rua,
população
carcerária, povos e comunidades
tradicionais, mulheres e migrantes.

Taxa de Homicídios em
Vulneráveis (EXCLUÍDO).

Reduzir as diversas formas de
violências e outras violações de
direitos humanos praticadas

Denúncias de violências contra Grupos
de Vulnerabilidade.

Cobertura do Benefício de
Continuada (BPC) (Adicionado).

Prestação

Grupos
Número
de famílias
de comunidades
tradicionais inscritas no CADÚNICO
( Adicionado ).

Sem alteração
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OBJETIVOS

INDICADORES PPA ORIGINAL

contra as populações vulneráveis:
LGBT, pessoa idosa, pessoa com
deficiência, criança e adolescente,
jovens, população negra, população
de rua, comunidades tradicionais,
mulheres (com foco no feminicídio) e
migrantes.

Denúncias de violências e Crimes
contra as Mulheres.

Sem alteração

Cobertura do Bolsa Família.

REMANEJADO PARA O OBJETIVO 3

Extrema Pobreza (rendimento inferior
a U$ 1,90 por dia).

Percentual da Extrema Pobreza (rendimento de
R$ 0,00 a R$ 89,00)

Pobreza (rendimento de até U$ 5,50
por dia).

Percentual da Pobreza (rendimento de R$ 89,01
a R$ 178,00)

Egressos
das
comunidades
terapêuticas apoiadas pelo Estado.

Sem alteração

Reduzir a proporção de famílias em
situação de vulnerabilidade social.

Reduzir as consequências sociais
decorrentes do uso prejudicial de
drogas licitas e ilícitas para as
pessoas e famílias e comunidades.

INDICADORES APÓS REVISÃO
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Quadro 10 – Comparativo Diretriz no PPA original/Diretriz revisada
OBJETIVOS

Promover ações voltadas para a
qualificação e inserção no mercado
de trabalho, priorizando grupos em
situação de vulnerabilidade social, a
igualdade de gênero e a autonomia
das mulheres e suas pluralidades

Promover Direitos Humanos e
inclusão social da população em
situação
de
vulnerabilidade,
assegurando proteção social básica e
especial
considerando
as
perspectivas
das
populações
vulneráveis: LGBT, pessoa idosa,
pessoa com deficiência, criança e
adolescente, jovens, população negra,
população
de
rua,
população
carcerária, povos e comunidades
tradicionais, mulheres e migrantes

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA

Desenvolver o empoderamento das
mulheres nas diversas áreas de
atuação no mercado de trabalho;

Sem alteração

Garantir a inclusão das famílias
vulneráveis no cadastro único e no
Programa Bolsa Família e BPC;

Sem alteração

Promover ações para eliminação das
desigualdades da divisão sexual e
racial do trabalho através de programa
de equidade de gênero e raça

Sem alteração

Ampliar as alternativas de inserção
social do jovem, promovendo ações
que priorizam o desenvolvimento
integral e a participação ativa nos
espaços decisórios e no mundo do
trabalho;

Sem alteração

51

OBJETIVOS

DIRETRIZ ORIGINAL
Descentralizar
o
atendimento
socioeducativo de alta complexidade
nos territórios do Estado;

Promover Direitos Humanos e
inclusão social da população em
situação
de
vulnerabilidade,
assegurando proteção social básica e
especial
considerando
as
perspectivas
das
populações
vulneráveis: LGBT, pessoa idosa,
pessoa com deficiência, criança e
adolescente, jovens, população negra,
população
de
rua,
população
carcerária, povos e comunidades
tradicionais, mulheres e migrante

Fortalecer e estruturar a rede de
proteção especial garantindo proteção
especial aos indivíduos sem situação
de risco social e pessoal por violação
de direitos (população em situação de
rua, trabalho infantil, exploração
sexual e trabalho escravo);
Fortalecer o controle social por meio
do estímulo da implantação e
qualificação dos conselhos e outros
mecanismos de direitos: idoso,
mulheres, pessoa com deficiência,
juventude, LGBT, pessoas negras;

DIRETRIZ REVISADA
Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Potencializar e promover a defesa e a
garantia dos direitos das pessoas
idosas e pessoas com deficiências;

Sem alteração

Promover a acessibilidade da pessoa
com deficiência às políticas públicas:
saúde, educação, assistência social,
trabalho/emprego e renda, transporte
e mobilidade urbana, habitação, dentre
outras.

Sem alteração
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OBJETIVOS
Promover Direitos Humanos e
inclusão social da população em
situação
de
vulnerabilidade,
assegurando proteção social básica e
especial
considerando
as
perspectivas
das
populações
vulneráveis: LGBT, pessoa idosa,
pessoa com deficiência, criança e
adolescente, jovens, população negra,
população
de
rua,
população
carcerária, povos e comunidades
tradicionais, mulheres e migrante

DIRETRIZ ORIGINAL

DIRETRIZ REVISADA
Promover
e
articular
políticas
de
ressocialização de jovens e adolescentes em
conflito com a lei e usuários de drogas
ADICIONADA.

Promover iniciativas
voltadas para
a
qualificação, o incremento da renda e inserção
no mercado de trabalho ADICIONADA.
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PROGRAMA 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL
O Programa Piauí Integrado e Sustentável objetiva promover o crescimento
econômico sustentável, inclusivo e equitativo, criando melhores oportunidades para
todos, reduzindo as desigualdades, elevando padrões básicos de vida, estimulando a
inclusão e o desenvolvimento social justo, e promovendo o gerenciamento integrado
e sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas.
O Programa Piauí Integrado e Sustentável apresenta no PPA original 11
objetivos, 32 indicadores e 35 diretrizes setoriais. Considerando o resultado da
revisão: 01 objetivo passou a ser considerado como diretriz, 04 indicadores foram
excluídos e 06 foram modificados mediante pactuação junto às setoriais
responsáveis. Não houve alteração nas diretrizes.
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Quadro 11 – Comparativo Indicadores PPA Original/Indicadores Revisados
OBJETIVOS
Ampliar a proteção de áreas com
características
naturais
relevantes e regularizar as
Unidades
de
Conservação
estaduais.
Ampliar as ações de mobilidade
urbana no Estado.

Ampliar o acesso ao saneamento
básico
no
Estado,
em
consonância com as normas
nacionais e da Organização
Mundial de Saúde (OMS).

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

% de áreas do território piauiense
inseridas
em Unidades de Sem alteração
Conservação estaduais.
% de UCs estaduais
regularizadas.

Sem alteração

Quilômetros de rodoanéis
implantados.

Sem alteração

Quilômetros
pavimentadas.

de

ruas

Sem alteração

Módulos sanitários domiciliar

Percentual de atendimentos por módulos sanitários
domiciliares

Sistema de abastecimento de
água – RURAL.

Percentual de domicílios totais com abastecimento de
água

Sistema de abastecimento de
água – URBANO.

Percentual de domicílios urbanos com abastecimento de
água

Sistema
de
Sanitário – RURAL.

esgotamento Percentual de domicílios totais com esgotamento
sanitário

Sistema de esgotamento Sanitário Percentual de domicílios urbanos com esgotamento
– URBANO.
sanitário
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OBJETIVOS

Desenvolver ações visando
proteger, conservar e recuperar a
flora, a fauna e os recursos
edáficos.

Fortalecer a gestão hídrica do
Estado, em consonância com a
Política Nacional e Estadual de
Recursos Hídricos.

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

% CAR analisados.

Sem alteração

% de passivos ambientais
registrados no SICAR.

Sem alteração

Cobertura florestal (ha) no
Estado.

Sem alteração

Quantidade de área (ha) de
áreas degradadas.

Sem alteração

Taxa de desmatamento da
cobertura florestal.

Sem alteração

% de bacias hidrográficas do
Piauí com Plano de Bacia
Hidrográfica.

Sem alteração

% de municípios do estado com
estratégias locais de redução
de risco de desastres naturais.

INDICADOR EXCLUÍDO

Var. % do número de usuários
de água cadastrados.

Número de usuários de poços cadastrados
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OBJETIVOS

INDICADORES PPA ORIGINAL

Var. do consumo de água pelos
Fortalecer a Política Estadual de órgãos da adm. pública estadual.
Educação Ambiental, objetivando a
conscientização da sociedade para Var. do consumo de material de
o uso adequado da água, o manejo expediente – DESCARTÁVEIS.
apropriado dos resíduos e a
Var. do consumo de material de
conservação do meio ambiente.
expediente - PAPEL PARA
IMPRESSÃO.

INDICADORES APÓS REVISÃO
INDICADOR EXCLUÍDO
INDICADOR EXCLUÍDO

INDICADOR EXCLUÍDO

Garantir o uso sustentável do meio
ambiente, em consonância com a % pareceres conclusivos de
Sem alteração
Política Nacional e Estadual de licenciamento ambiental emitidos.
Meio Ambiente.
Qualidade das rodovias
pavimentadas – BOM.
Qualidade das rodovias
Implantar, ampliar, restaurar e pavimentadas – ÓTIMA.
conservar os modais rodoviário,
Qualidade das rodovias
ferroviário, hidroviário, portuário e
pavimentadas – PÉSSIMA
aeroviário do Estado.
Qualidade das rodovias
pavimentadas – REGULAR.

Sem alteração
Sem alteração
Sem alteração

Sem alteração
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OBJETIVOS

Potencializar o uso sustentável
dos recursos hídricos do Estado.

Prevenir e combater focos de
incêndios florestais, visando à
Proteção da Cobertura Vegetal.

Reduzir o déficit habitacional do
Estado para população de até 5
salários mínimos, garantindo a
infraestrutura adequada e a
regularização
fundiária
de
unidades habitacionais.

INDICADORES PPA ORIGINAL

INDICADORES APÓS REVISÃO

Capacidade de armazenamento
de água superficial.

Sem alteração

Volume de água armazenada.

Sem alteração

Volume de água distribuída.

Sem alteração

% de municípios do Estado com
estratégias locais de redução de
risco de desastres naturais.

Sem alteração

Var. do número de focos ativos
de
incêndio
por
10.000
habitantes.

Sem alteração

Déficit habitacional do Estado.

Sem alteração

Moradias regularizadas.

Sem alteração
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PROGRAMA 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE
O Programa Gestão Eficiente e Transparente abrange uma gestão voltada para
o compromisso com o investimento público, com o controle social e prezando pelo
equilíbrio das finanças do Estado.
Esse programa apresenta no PPA original 02 objetivos, 02 indicadores e 13
diretrizes setoriais. Considerando o resultado da revisão: não houve alteração nos
objetivos, indicadores e diretrizes.
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PROGRAMA 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL
OBJETIVOS
Objetivo 1
Contribuir para a efetivação da
atenção primária em saúde como
coordenadora e ordenadora do
cuidado nos municípios do
Estado, focalizando a promoção e
prevenção de agravos e a
redução de internações e mortes
evitáveis e o seguimento
conforme linhas de cuidado.

INDICADORES
1.1 Cobertura populacional estimada pelas equipes de
Atenção Básica;
1.2 Percentual de Internações por Condições Sensíveis à
Atenção Básica;
1.3 Número de casos novos de Sífilis Congênita em
menores de um ano de idade.

DIRETRIZES SETORIAIS
1.

Articular e fortalecer parcerias intersetoriais em interface com outras políticas de assistência
social, de educação, segurança, transporte, meio ambiente e saneamento básico e geração de
renda, com foco na atenção primária em saúde;
2. Disseminar e potencializar a prática de pesquisa com ênfase nas políticas públicas de atenção
primária em saúde, evidenciando determinantes sociais da saúde para a tomada de decisões da
gestão estadual;
3. Elaborar e consolidar a Política Estadual de Atenção Primária e de Atenção Especializada,
promovendo a integração da Atenção Primária com as ações e serviços da Atenção Especializada
secundária e terciária;
4. Fortalecer a intersetorialidade de ações e serviços de saúde na interface com as Políticas
Públicas, no âmbito do SUS, com foco na atenção primária em saúde;
5. Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial, com ênfase no enfrentamento à dependência de
álcool, crack e outras drogas;
6. Garantir atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com
estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção da saúde e prevenção
do risco de adoecimento;
7. Implementar gestão do cuidado, através da elaboração das linhas de cuidado de urgência e
emergência, pessoa com deficiência, para a saúde da mulher e do homem nos diferentes ciclos
de vida, para pessoas com transtornos mentais, usuários de álcool e outras drogas e pacientes
crônicos;
8. Implementar, em parceria com os municípios, os Centros de Atenção Ambulatorial Especializada
articulados com a Atenção Primária;
9. Integrar ações setoriais da saúde, com outras áreas do poder público na promoção da saúde e
na prevenção de agravos e redução de mortes evitáveis;
10. Priorizar nas políticas setoriais de abrangência estadual os objetivos do Desenvolvimento Sustentável nas regiões e macrorregiões de saúde, com foco na atenção primária em saúde.
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OBJETIVOS
Objetivo 2
Garantir o acesso da população
aos serviços de média e alta
complexidade, considerando a
qualidade e a segurança do
paciente em todos os níveis de
atenção e do cuidado
(ambulatorial e hospitalar)

INDICADORES
2.1 Percentual dos Serviços de Saúde que realizam
avaliação das Práticas de Segurança do Paciente
conforme determinação do SNVS (Sist. Nac. Vig.
Sanitária);
2.2 Tempo de permanência de paciente em fila de espera
por especialidades médicas.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Elaborar e consolidar a Política Estadual de Atenção Hospitalar;
2. Estruturar sistemas logísticos de apoio ao atendimento médico nos municípios piauienses em
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) vinculados à rede estadual;
3. Fortalecer o processo de descentralização da Gestão e das Ações de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar junto aos municípios do Estado;
4.Fortalecer o processo de implementação de políticas de assistência farmacêutica, laboratorial,
assistência hematológica e hemoterápica e de transplantes no âmbito do SUS-PI;
5. Integrar o sistema de regulação assistencial e de acesso, incluindo a integração de leitos das
redes municipal, estadual e federal no âmbito do estado do Piauí;
6. Integrar regionalmente a rede de saúde para potencializar o atendimento na atenção especializada e de alta complexidade, otimizando o sistema de transporte de pacientes; a gestão da distribuição de medicamentos e o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, tendo as cidades-polos das
macrorregiões de saúde como referência;
7. Promover e ampliar a adesão dos serviços de saúde, em consonância com a Rede de Atenção à
Saúde em todos os níveis, às práticas de segurança do paciente e de prevenção e controle de
Infec- ções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS);
8.Qualificar a Assistência à Saúde e a Gestão Hospitalar dos Estabelecimentos de Atenção à Saúde
(pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde – RAS), implementando os Planos de Educação
Permanente;
9. Tornar mais efetiva a rede de atenção regionalizada, oferecendo serviços ambulatoriais e
hospitalares (próprios e contratualizados ao SUS) mais ágeis e de qualidade.
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OBJETIVOS
Objetivo 3
Potencializar, modernizar e
qualificar a gestão da saúde, com
disseminação de novos modelos
de gestão, inovação tecnológica e
otimização de nanceiros e
processosjurídicos, além de
fortalecimento administrativosgerenciais, fi da parceria com o
controle social.

INDICADORES

3.1 Percentual de municípios com Sistema Na- cional de
Gestão da Assistência Farmacêutica
(HÓRUS);
3.2 Proporção de municípios com DIGISUS regularmente
alimentado.
.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Aprimorar as instâncias de pactuação e Controle Social tornando mais efetivo o Sistema de
Gover- nança do Sistema Único de Saúde – SUS (Comissão Intergestores Regional – CIR;
Comissão Intergestores Bipartite – CIB e Comissão de Integração Ensino Serviço – CIES, Câmaras
Técnicas e Conselhos de Saúde);
2. Desenvolver, no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde a cultura de gestão de custos, integrando
as áreas técnicas e financeira e priorizando a alocação desses recursos na execução das ações
previs- tas nos instrumentos de planejamento – Plano Plurianual (PPA) e Plano Estadual de
Saúde (PES);
3. Fomentar a captação e aplicação de recursos financeiros com equidade nas regiões de saúde,
reduzindo desigualdades;
4. Fortalecer e aprimorar a regionalização com o funcionamento efetivo das 11 (onze) Coordenações
Regionais de Saúde;
5. Fortalecer e aprimorar o processo de informação, conhecimento e comunicação no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS/PI), garantindo inovação científica e tecnológica;
6. Fortalecer e aprimorar o processo de planejamento, controle, monitoramento, avaliação e o
modelo de gestão da SESAPI;
7. Fortalecer o processo de implantação e qualificação das Redes Temáticas de Atenção à Saúde no
âmbito do Estado e elaborar Plano de Redes para as regiões e macrorregiões de saúde ainda não
contempladas;
8. Modernizar o parque de equipamentos e de informática da Secretaria Estadual de Saúde e de
suas unidades hospitalares e descentralizadas;
9. Qualificar e modernizar a gestão da saúde, garantindo a reposição e complementação das equipes
com servidores efetivos, bem como incentivar sistemas de avaliação permanente de desempenho
e qualificação profissional.
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OBJETIVOS

INDICADORES

Objetivo 4
Promover a equidade na
cobertura da saúde materna e na
infância, em todos os níveis de
atenção e garantir o aumento da
resolutivida- de e a redução da
morbimortalidade, com foco nas
causas evitáveis.

4.1 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou +
consultas de pré-natal;
4.2 Taxa de mortalidade materna global;
4.3 Taxa de mortalidade na infância;
4.4 Taxa de mortalidade neonatal.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Apoiar os municípios na gestão do cuidado, através do fortalecimento da atenção primária,
qualificação do acesso aos serviços de atenção secundária e terciária;
2. Fortalecer a Educação Permanente em Saúde respeitando o quadrilátero: gestão, ensino, serviço
e controle social;
3. Fortalecer a Vigilância, Sistemas de Informação em Saúde e Comunicação, com vistas a melhor
compreensão dos determinantes e condicionantes da saúde materna e na infância;
4. Organizar e qualificar a Rede de Atenção Materna e na Infância, com ênfase na atenção à saúde
sexual, reprodutiva, pré-natal, parto, nascimento, puerpério e na infância;
5. Promover e articular a governança do Plano de Enfrentamento à Mortalidade Materna e na
Infância.
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OBJETIVOS

INDICADORES
5.1 Taxa de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) por Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT);

Objetivo 5
Reduzir morbimortalidaos de
decorrente de doençasriscos,
agravos e nãoa transmissíveis, de
doenças transmissíveis,
reemergentes e negligenciadas,
com ênfase na prevenção, na
imunização e na promoção das
ações de vigilância em saúde
ambiental, sanitária, do
trabalhador e epidemiológica.

5.2 Proporção de CAPS realizando ações de matriciamento
sistemático com equipes de Atenção Básica;
5.3 Proporção de cura de casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos das coortes;
5.4Proporção de municípios que realizam pelo menos uma
ação de Vigilância Sanitária considerada necessária;
5.5Proporção de vacinas selecionadas do Calendário
Nacional de Vacinação para crianças menores de dois
anos de idade com cobertura vacinal preconizada;
5.6 Taxa de mortalidade
transmissíveis.

específica

por

doenças

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Articular práticas e processos integrados de trabalho das vigilâncias epidemiológica, sanitária,
em saúde ambiental e em saúde do trabalhador e dos laboratórios de saúde pública, preservando
suas especificidades e respeitando a diversidade locorregional;
2. Contribuir para o desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis no âmbito das políticas
públicas com foco nas ações de vigilância em saúde;
3. Fortalecer a intersetorialidade e a implementação de ações efetivas para o controle e redução de
danos à saúde decorrente das violências, comportamento suicida e acidentes de trânsito,
contribuindo na redução de custos na assistência e na promoção da saúde das populações;
4. Fortalecer as ações de educação e comunicação de vigilância em saúde direcionadas aos profissionais do SUS, ao setor regulado e à população em geral, compartilhando saberes e tecnologias;
5. Fortalecer as ações de imunização potencializando o alcance das metas de cobertura estimadas;
6. Fortalecer a rede hospitalar para acolhimento, manejo, tratamento e acompanhamento dos agravos de saúde mental, dentre eles, os decorrentes de tentativa de suicídio e violências
autoprovocadas;
7. Intensificar e integrar as ações setoriais da atenção primária, das vigilâncias e da assistência em
saúde, fortalecendo os processos de trabalho no acesso, diagnóstico, tratamento e
monitoramento das doenças transmissíveis, reemergentes e negligenciadas;
8. Intervir na gestão dos riscos e agravos à saúde considerando seus determinantes e condicio65

nantes tanto individuais como coletivos, por meio de estratégias para identificação, planejamento,
intervenção, regulação, comunicação, monitoramento de riscos, doenças e agravos, incluindo os
relacionados ao trabalho;
9. Modernizar práticas gerenciais e operacionais para o enfrentamento das doenças negligenciadas, estruturando, institucionalizando e implementando linhas de cuidado na Rede de Atenção à
Saúde (RAS);
10. Promover a gestão da qualidade por meio das ações e serviços de fiscalização, monitoramento e
controle de estabelecimentos e produtos;
11. Promover a intersetorialidade e a qualificação dos processos de trabalho para a melhoria do
acesso, diagnóstico, tratamento e reabilitação de agravos resultantes de violências e acidentes;
12. Prover apoio técnico e institucional aos municípios no controle dos vetores de origem biológico e
não biológico mitigando seus efeitos maléficos à saúde da população;
13. Adotar medidas para reduzir a morbimortalidade decorrente da disseminação do novo corona
vírus (COVID-19) no Estado do Piauí.
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PROGRAMA 0002 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
OBJETIVOS

Objetivo 1
Ampliar a oferta de vagas na
educação profissional,
priorizando as potencialidades
econômicas dos Territórios de
Desenvolvimento e dos Arranjos
Produtivos Locais do Estado.

INDICADORES

1.1 Participação das matrículas do Ensino Médio Integrado
no total de matrículas Ensino Médio;
1.2 Proporção da população de 16 anos ou mais que
concluiu ou frequenta o ensino médio técnico.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar a oferta da Educação Técnico-Profissonal em todos os municípios do Estado
reestruturando o modelo de atendimento, conforme orientações do Plano Estratégico de
Expansão de Educação Profissional;
2. Melhorar as condições de funcionamento das escolas de Educação Técnico-Profissional,
garantindo material pedagógico adequado ao desenvolvimento de sua qualificação para o
trabalho;
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OBJETIVOS
Objetivo 2
Corrigir o fluxo educacional e
garantir educação na idade certa,
reduzindo os índices de distorção
idade-série, de evasão, e de
abandono em todos níveis
educacionais, priorizando o
Ensino Médio.

INDICADORES

2.1 Taxa de Abandono (Ensino Médio – Rede Estadual);
2.2

Taxa de Distorção Idade-Série (Ensino Fundamental II)
– Rede Pública Estadual;

2.3 Taxa de Distorção Idade-Série (Ensino Médio) – Rede
Pública Estadual

DIRETRIZES SETORIAIS
1.

Assegurar o monitoramento contínuo e a avaliação periódica dos indicadores de transição
(promoção, repetência e evasão escolar);

2.

Desenvolver mecanismos de conscientização dos docentes, discentes e das comunidades
escola- res tendo em vista o respeito à diversidade cultural, étnica, de gênero e de orientação
sexual na Rede Estadual de Ensino Regular;

3.

Fortalecer, em regime de colaboração com as secretarias municipais, a aceleração da
aprendizagem e o acompanhamento individualizado dos estudantes, com vistas à garantia do
direito à permanência e aproveitamento escolar;

4.

Garantir o acompanhamento socioeducacional dos educandos em situação de distorção idadesérie;

5.

Promover, em articulação com os municípios, os serviços de assistência social e de proteção à
adolescência e juventude, o processo de busca ativa de alunos fora da escola, com foco na faixa
de 15 a 17 anos;

6.

Reestruturar a rede de atendimento noturno, contemplando a forma de atendimento, às
metodologias pedagógicas e às modalidades de ensino.
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OBJETIVOS

INDICADORES
3.1 IDEB Ensino Fundamental I (Rede Estadual);

Objetivo 3
Elevar o grau de proficiência dos
alunos da rede pública em todos
os níveis de ensino, priorizando o
Ensino Médio.

3.2 IDEB Ensino Fundamental I (Rede Pública Total);
3.3 IDEB Ensino Fundamental II ( Rede Estadual);
3.4 IDEB Ensino Fundamental II (Rede Pública Total);
3.5 IDEB Ensino Médio (Rede Estadual).

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar a oferta de vagas de Educação em Tempo Integral, garantindo adequação de
infraestrutura escolar quando necessário;
2. Aprimorar os mecanismos de seleção, formação e avaliação de desempenho dos gestores
escolares, bem como incentivar sistemas de avaliação permanente de desempenho para os
profissionais da educação na Rede Estadual de Ensino Regular;
3. Assegurar a formação inicial e continuada tanto externa quanto no “chão da escola” aos
profissionais da educação, considerando as especificidades e necessidades de cada modalidade
de ensino na Rede Estadual de Ensino Regular;
4. Criar programas de orientações pedagógicas e de cursos de capacitação específicos para os professores em estágio probatório, com foco na qualidade do processo de ensino e aprendizagem e
no bom desenvolvimento e gerenciamento de sala de aula;
5. Garantir a adequação progressiva das condições pedagógicas e metodológicas adequadas à
permanência e ao desempenho dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
6. Garantir a adequação das condições pedagógicas e metodológicas das escolas da rede estadual,
tendo em vista a permanência e o desempenho dos alunos na Rede Estadual de Ensino Regular;
7. Intensificar a relação comunidade-escola, incentivando a construção de propostas pedagógicas e
calendários escolares aderentes às histórias, vivências, realidades e modos de vida de cada
território, bem como de currículos escolares que articulem conteúdos obrigatórios e eletivos
contextualizados, inclusive considerando as peculiaridades das populações do campo e das
comunidades indígenas e quilombolas;
8. Potencializar, modernizar e qualificar a gestão da educação mediante inovação tecnológica e a
otimização e padronização de modelos de gestão e de processos administrativos-gerenciais na
Rede Estadual de Ensino Regular;
9. Promover ações que estimulem o estudo dos componentes curriculares de Matemática, Língua
Portuguesa e Ciências em todos os níveis de ensino, priorizando o Ensino Médio;
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10. Aprimorar os mecanismos de seleção, formação e avaliação de desempenho dos gestores
escolares, bem como incentivar sistemas de avaliação permanente de desempenho para os
profissionais da educação de Jovens e Adultos;
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OBJETIVOS

Objetivo 4
Expandir as atividades de
pesquisa nas diversas áreas
levando em consideração o
caráter multidisciplinar e as
demandas e potencialidades dos
Territórios de Desenvolvimento.

INDICADORES

4.1 Número de bolsas de pesquisa concedidas pela
UESPI/CAPES aos programas de pós-graduação;
4.2 Número de cursos de pós-graduação com nota igual ou
superior a 4 na escala CAPES;
4.3 Número de mestres titulados na instituição UESPI.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Implementar o sistema interno de avaliação da pesquisa e da produção intelectual;
2. Incentivar a produção e publicação científica através de concessão de bolsas, apoio a eventos
científicos e realização de parceiras com instituições de ensino superior, nacionais e
internacionais;
3. Incentivar inovações e patentes estratégicas para desenvolvimento do Estado no que concerne
aos aspectos da ciência, tecnologia e inovação;
4. Melhorar mecanismos de edição e publicação dos trabalhos científicos produzidos na UESPI;
5. Promover articulação com órgãos nacionais e estrangeiros de pesquisa e fomento;
6. Promover parcerias com e entre as instituições de Ensino Superior e agências de fomento à
pesquisa, com vistas à expansão das atividades de pesquisa alinhadas às potencialidades dos
Arranjos Produtivos Locais e às demandas socioeconômicas dos Territórios de Desenvolvimento.
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OBJETIVOS

Objetivo 5
Expandir, democratizar e
qualificar a oferta de graduação,
pós-graduação e extensão no
Estado do Piauí de modo
integrado às potencialidades e às
demandas dos Territórios de
Desenvolvimento, fortalecendo o
tripé ensino-pesquisa-extensão.

INDICADORES
5.1 Nota da UESPI – Índice Geral de Cursos Avaliados da
Instituiçao (IGC);
5.2 Número de cursos de gradução ofertados na UESPI com
nota 4 ou 5 no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE);
5.3 Porcentagem de mestres e doutores no corpo docente
da UESPI;
5.4 Porcentagem de pessoas com 25 anos ou mais com
nível superior completo.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar a oferta de cursos de graduação e de pós graduação (lato e stricto sensu), levando em
consideração as potencialidades dos Arranjos Produtivos Locais e as demandas socioeconômicas
dos Territórios de Desenvolvimento Sustentável, bem como o estabelecimento de parcerias
interinstitucionais para ampliar a oferta de cursos de graduação e de mestrado e doutorado;
2. Desenvolver mecanismos de conscientização dos docentes, discentes e das comunidades
escolares tendo em vista o respeito à diversidade cultural, étnica, de gênero e de orientação
sexual no Ensino Superior;
3. Estabelecer parcerias com as Instituições Públicas de Ensino Superior para ampliar, progressivamente, a oferta de cursos de licenciatura alinhados às demandas e às necessidades de formação
das redes públicas (municipal e estadual) de educação básica, tendo em vista as áreas/disciplinas
com déficit de profissionais com formação adequada;
4. Implementar, em parceria com o MEC e o IES (públicos e privados), ações para a manutenção e
ampliação do programa da UAB no Piauí, disponibilizando a plataforma de mediação tecnológica
como um recurso pedagógico extra aos professores;
5. Implementar políticas institucionais de extensão, de interação social e cultural, através de
progra- mas, projetos e ações extensionistas;
6. Potencializar, modernizar e qualificar a gestão da educação mediante inovação tecnológica e a
otimização e padronização de modelos de gestão e de processos administrativos-gerenciais no
En- sino Superior;
7. Promover a melhoria da infraestrutura das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UESPI;
8. Promover parcerias com empresas públicas e privadas com foco na realização de estágio, integrando a academia e a sociedade;
9. Qualificar docentes e técnicos administrativos da UESPI, bem como ofertar e facilitar formação
continuada dos profissionais do Governo do Estado do Piauí;
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10. Universalizar o acesso, ampliando a oferta de cursos da UAPI conforme demandas dos Territórios,
inclusive através da mediação tecnológica;
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OBJETIVOS

Objetivo 6
Oferecer programação
audiovisual voltada para a
informação, cultural e educação.

INDICADORES

5.4 Número de municípios com sinal digital da TV Antares.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar o sinal digital da TV Antares para todo o Estado do Piauí;
2. Garantir infraestrutura digital adequada à expansão da estratégia de mediação tecnológica na
educação básica.
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OBJETIVOS
Objetivo 7
Reduzir a incidência do
analfabetismo na população e
ampliar o atendimento
educacional de jovens e adultos,
assegurando a permanência e o
sucesso do aluno.

INDICADORES
7.1 População apta ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA-EM);
7.2 Porcentagem de matrículas de Educação de Jovens e
Adultos no Ensino Médio integradas à Educação
Profissional;
7.3 Taxa de analfabetismo na população jovem e adulta.

DIRETRIZES SETORIAIS
1.

Ampliar o atendimento do PROEJA nas escolas de educação profissional por meio da extensão
da oferta da modalidade no 3° turno;

2.

Consolidar o regime de colaboração entre Estado e municípios promovendo a alfabetização na
idade certa, a formação continuada, o levantamento de demandas de atendimento e a busca
ativa para a EJA;

3.

Desenvolver, em parceria com os gestores escolares da rede estadual, diagnósticos
situacionais e projetos específicos e transversais de incentivo à permanência e sucesso do
aluno da EJA;

4.

Desenvolver mecanismos de conscientização dos docentes, discentes e das comunidades
escolares tendo em vista o respeito à diversidade cultural, étnica, de gênero e de orientação
sexual na Educação de Jovens e Adultos;

5.

Garantir a adequação das condições pedagógicas e metodológicas das escolas da rede estadual,
tendo em vista a permanência e o desempenho dos alunos na Educação de Jovens e Adultos.
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PROGRAMA 0003 - PIAUÍ SEGURO
OBJETIVOS
Objetivo 1
Ampliar a capacidade de atuação
em ações preventivas,
emergenciais, assistenciais e
recuperativas do Sistema de
Defesa Estadual, com vistas a
garantir maior grau de resiliência
frente aos desastres e sinistros,
com foco nos períodos de
estiagem, queimadas e/ou
enchentes.

INDICADORES

1.1 Atendimentos realizados pelo CBMEPI.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Aprimorar a gestão dos desastres por meio da assistência emergencial às pessoas vitimadas, do
restabelecimento de serviços essenciais e da recuperação dos cenários atingidos;
2. Aprimorar a gestão dos riscos por meio das ações de prevenção (fiscalização, conscientização e
outras), da estruturação do sistema de defesa e da preparação para desastres, estimulando a
autoproteção dos cidadãos e proporcionando maior resiliência e segurança diante dos eventos
adversos;
3. Garantir a manutenção e ampliação dos programas sociais de prevenção na área de defesa,
contemplando as ações relacionadas à formação cidadã, aos projetos sociais e às ações
educativas;
4. Implementar, em conjunto com os órgãos setoriais e municipais, políticas de prevenção,
gerenciamento de riscos e assistência ás pessoas vitimadas por eventos adversos.
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OBJETIVOS

Objetivo 2
Promover a gestão integrada do
sistema estadual de segurança,
defesa social, justiça e trânsito.

INDICADORES

2.1

Número de Áreas Integradas de Segunça Pública
(AISPs) instituídas;

2.2 Número de Unidades Integradas de Seguraça Pública
em operação.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar, aparelhar e modernizar as infraestruturas físicas, tecnológicas e operacionais dos
órgãos e das unidades de segurança e defesa social, de trânsito e do sistema prisional;
2. Criar e implantar política de atenção à saúde física e psíquica dos servidores e agentes do sistema
estadual de segurança pública;
3. Desenvolver e implantar o planejamento estratégico das setoriais ligadas à segurança pública,
defesa social, justiça e trânsito;
4. Desenvolver protocolos e metodologias operacionais integrados bem como consolidar o
compartilhamento de informações entre as forças de segurança, sistema prisional, saúde,
educação e assistência social, considerando a articulação com os poderes e esferas
administrativas;
5. Implementar a modernização tecnológica das instituições que integram o sistema da segurança
pública, defesa social, justiça e trânsito;
6. Implementar o sistema estadual de gestão integrada de riscos;
7. Promover a equidade de gênero, étnico-racial e respeito às diversas crenças no âmbito das instituições de segurança e sistema prisional;
8. Qualificar os agentes públicos para a integração do Sistema Estadual de Segurança, Defesa
Social, Justiça e Trânsito.
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OBJETIVOS
Objetivo 3
Promover a reintegração social
dos presos e internados e
maximizar as políticas voltadas
ao egresso do sistema prisional,
tendo em vista a garantia da
dignidade da pessoa humana
desde a inserção no sistema
prisional até a reinserção na
sociedade.

INDICADORES
3.1

Déficit carcerário;

3.2 Percentual de presos com participação em atividades
profissionais durante cumprimento da pena;
3.3 Percentual de presos com participação em atividades
educativas durante cumprimento da pena.
3.4 Percentual de presos provisórios.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Implementar, ampliar e aprimorar a execução da Política Estadual de Alternativas Penais;
2. Ampliar o acesso à saúde dos presos e internados em todas as unidades, com foco na Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP);
3. Desenvolver estratégias que visem ao aprimoramento e ao desenvolvimento de trabalho e renda
no sistema prisional;
4. Equacionar o déficit carcerário baseado em estratégias de gestão de risco de pessoas
custodiadas pelo Estado;
5. Garantir a oferta de educação aos detentos e internos do sistema prisional;
6. Promover estratégias de acompanhamento de egressos do sistema prisional, tendo em vista a
(re) inserção no mercado de trabalho e a redução dos índices de reincidência;
7. Promover programas de assistência ao preso, fortalecendo o vínculo e a participação da família
e da sociedade no acompanhamento de presos e internados.
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OBJETIVOS
Objetivo 4
Promover a segurança no
trânsito, reduzindo o número de
infrações e, consequentemente,
os índices de acidentes com
vítimas e/ou com danos
materiais, com foco em
motociclistas e jovens
condutores, tendo em vista a
garantia da segurança nas
rodovias e vias públicas urbanas
no Estado.

INDICADORES

4.1 Taxa de óbitos de jovens no trânsito;
4.2 Taxa de óbitos no trânsito;
4.3 Taxa de óbitos no trânsito (motociclistas).

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar as ações de regularização de condutores e de veículos automotores no Estado;
2. Ampliar, em parceria com os órgãos estaduais e municipais competentes, as ações de educação
e fiscalização no trânsito, com atenção especial aos motociclistas e condutores de ciclomotores;
3. Fomentar a municipalização de trânsito nas cidades do Estado, com foco na regulamentação;
4. Promover a integração entre órgãos de segurança (PRF e PMPI) e de trânsito (Detran e Strans),
no sentido de abranger a fiscalização em todo o Estado do Piauí.
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OBJETIVOS

INDICADORES
5.1

Objetivo 5
Promover a segurança pública
para prevenir e reduzir a
letalidade humana, a violência
contra pessoas e os danos ao
patrimônio.

Taxa de crimes violentos patrimoniais;

5.2 Taxa de esclarecimento
intencionais;

de

mortes

violentas

5.3 Taxa de feminicídio;
5.4 Taxa de homicídios da população negra e jovem;
5.5 Taxa de mortes violentas intencionais;
5.6 Taxa de mortes violentas letais intencionais (MVI)
contra mulheres.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Desenvolver o programa de monitoramento integrado, contemplando o parque tecnológico das
unidades de segurança, a segurança eletrônica de empresas privadas e os sistemas municipais
e estaduais;
2. Desenvolver protocolos e metodologias operacionais integrados, bem como consolidar o
compartilhamento de informações entre as forças de segurança, sistema prisional, saúde,
educação e assistência social, considerando a articulação com os poderes e esferas
administrativas;
3. Garantir a manutenção e ampliação dos programas sociais desenvolvidos pelos órgãos e
unidades de segurança, contemplando as ações relacionadas à formação cidadã, aos projetos
sociais e às ações educativas;
4. Priorizar a proteção à vida com foco na redução de Mortes Violentas Intencionais (MVI);
5. Promover ações preventivas e/ou repressivas na segurança ao patrimônio;
6. Reduzir a violência de gênero, racial, étnica, religiosa, pessoas idosas, com deficiência, crianças
e adolescentes.
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PROGRAMA 0004 PIAUÍ COM MAIS CULTURA ESPORTE E LAZER
OBJETIVOS

Objetivo 1
Ampliar o acesso e a produção
cultural, expandindo a circulação
de bens e serviços e conteúdos
culturais.

INDICADORES

1.1

Número de empregos formais em cultura;

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Articular políticas que contribuam para melhorar a gestão, a capacitação da produção cultural
por meio de incentivos, participações e divulgação dos trabalhos realizados para garantir sua
autossustentabilidade;
2. Integrar as ações culturais no Estado de forma a garantir a realização, manutenção e participação
em diversas áreas da cultura;
3. Promover políticas de incentivo à cultura, que tenham como ponto central a promoção, circula
ção, consumo e visibilidade aos bens e produções da cultura piauiense.
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OBJETIVOS

INDICADORES

Objetivo 2
Efetivar o esporte como
fundamento econômico,
profissional e educacional
ampliando a quantidade e
qualidade dos esportistas de alto
rendiento no Estado, bem como a
participação de atletas
piauienses em competições no
nível local, estadual, regional,
nacional e Internacional.

2.1 Número de empregos formais na área de esporte e
educação física.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Articular ações institucionais por meio de parcerias que garantam o acompanhamento
sistemático dos atletas de alto rendimento;
2. Desenvolver projetos esportivos, sociais e educacionais alinhados às diretrizes governamentais
em nível estadual e federal;
3. Direcionar ações de execução e fomento esportivo voltados à produção de resultados efetivos em
nível esportivo e geração de emprego e renda por meio de obras estruturantes e desenvolvimento
de pequenos, médios e grandes eventos esportivos;
4. Disponibilizar material e locais adequados, através de parcerias institucionais, para a execução
das práticas (treinamento) esportivas de alto rendimento;
5. Garantir condições e recursos direcionados à concessão de auxílio financeiro a atletas e
paratletas de rendimento esportivo elevado.
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OBJETIVOS
Objetivo 3
Expandir, democratizar e
qualificar os espaços culturais,
integrados às potencialidades e
às demandas dos Territórios de
Desenvolvimento Sustentável.

INDICADORES

3.1 Despesa per capital – Cultura;

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar, modernizar, qualificar e manter os espaços culturais por meio de divulgação de ações e
parcerias institucionais;
2. Fortalecer os pontos de cultura do estado do Piauí, considerando a infraestrutura e a capacitação
das equipes responsáveis.
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OBJETIVOS

INDICADORES

Objetivo 4
Promover estilo de vida saudável,
disseminando a prática esportiva 4.1 Proporção da população atendida com obras de
infraestrutura esportiva.
e ampliando a quantidade de
eventos esportivos no Estado.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Criar programas sociais esportivos e de lazer que englobem um número diversificado de práticas
esportivas e corporais;
2. Fortalecer a participação efetiva da sociedade na gestão e controle de políticas de apoio ao esporte amador e atividades de lazer;
3. Promover a revitalização e manutenção dos espaços esportivos e de lazer em todo o Estado,
buscando parcerias públicas e privadas;
4. Qualificar os profissionais da educação física e desportistas envolvidos em programas sociais
esportivos.
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PROGRAMA 0005 – AVANÇA PIAUÍ
OBJETIVOS

Objetivo 1
Ampliar o acesso ao crédito
produtivo para promover o
desenvolvimento da economia.

INDICADORES

1.1

Volume de empréstimo por área (Comércio, Serviços,
Turismo, Rural, Indústria).

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Diversificar o acesso ao crédito, através de parcerias com organizações da sociedade civil e
entidades de classe em todos os Territórios de Desenvolvimento do Estado;
2. Identificar e apoiar projetos inovadores de alto impacto por meio de parcerias entre instituições
de ensino superior, instituições de pesquisa e instituições do sistema S;
3. Potencializar o uso dos fundos públicos estaduais de desenvolvimento.
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OBJETIVOS

Objetivo 2
Atrair investimentos nos setores
do agronegócio, mineração,
indústria, comércio e serviços,
com foco no desenvolvimento
econômico do Estado.

INDICADORES

2.1 Grau de Abertura (Importação + Exportação/PIB);
2.2 Participação do Piauí nas exportação do Brasil;
2.3 Participação do Piauí nas exportações do Nordeste.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Articular o atendimento das demandas de infraestrutura e logística necessária à atração de novos
investimentos;
2. Estabelecer as parcerias público-privada como um instrumento indutor do desenvolvimento
econômico no Estado;
3. Estimular a implantação e a ampliação das energias renováveis, exploração mineral e gás natural;
4. Estruturar os polos industriais piauienses, assegurando a melhoria da infraestrutura.
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OBJETIVOS
Objetivo 3
Fomentar a inovação na
economia piauiense, com vistas
ao aumento da produção,
competitividade e geração de
emprego e rendas.

INDICADORES

3.1 Participação do PIB do Estado do Piauí em relação ao
PIB-NE;
3.2 Participação das atividades (VAB) no PIB do Piauí por
subsetor (Indústria, Serviço e Agropecuária);
3.3 Taxa de informalidade.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Apoiar o desenvolvimento da cultura empreendedora do Estado, por meio do fomento a processos
de incubação;
2. Atender às demandas do mercado de trabalho por meio da qualificação dos recursos humanos.
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OBJETIVOS

INDICADORES
4.1 Número de bolsas de pesquisa vinculadas a programas
de fomento nacional e estadual concedida, por nível de
formação;

Objetivo 4
Promover o desenvolvimento
cientifíco, tecnológico e inovação
do estado do Piauí.

4.2 Número de empresas assistidas pelo fomento à
pesquisa;
4.3 Número de projetos de pesquisa vinculadas a
programas de fomento nacional e estadual aprovados.
4.4 Número de Registro de Patentes.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Estimular a formação de recursos humanos através da concessão de bolsas;
2. Fomentar a divulgação do conhecimento científico, tecnológico e da inovação;
3. Fomentar e apoiar atividades de pesquisa que visem à promoção do desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação em diversas áreas do conhecimento;
4. Promover o engajamento de estudantes do ensino médio, técnico e/ou profissionalizante no
processo de investigação científica.
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OBJETIVOS

Objetivo 5
Promover o desenvolvimento do
turismo de forma sustentável nos
polos turísticos piauienses.

INDICADORES

5.1 Percentual do turismo no PIB do Piauí;
5.2 Participação dos empregos formais de turismo.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Elaborar e implementar um plano de marketing/promoção estadual voltado para os polos
turísticos do Estado, através de uma cooperação entre setores públicos e privados;
2. Promover a ampliação e melhoria da infraestrutura básica para o desenvolvimento do turismo no
Piauí;
3. Promover formação de mão de obra adequada ao setor turístico.
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OBJETIVOS

Objetivo 6
Promover um ambiente de
negócios favorável para atração
e manutenção de investidores.

INDICADORES

6.1 Percentual de abertura de empresas em
menos de 3 dias;
6.2 Percentual de empresas fechadas;
6.3 Tempo médio de tramitação de processo.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Definir e ordenar as estratégias de atração de investimentos no Estado.
2. Fortalecer a integração entre a JUCEPI e demais órgãos licenciadores (esfera municipal, estadual
e federal), segundo as diretrizes da REDESIM;
3. Fortalecer o processo de simplificação referente aos procedimentos de formalização de
empresas no Estado;
4. Promover o controle de qualidade de produtos e serviços no Estado.
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PROGRAMA 0006 – PIAUÍ PRODUTIVO
OBJETIVOS

Objetivo 1
Ampliar o acesso à terra, à água,
ao crédito, à infraestrutura
produtiva e social para o
desenvolvimento socioeconômico
do Estado.

INDICADORES

1.1 Número de imóveis rurais regularizados;
1.2 Número de famílias com acesso à terra.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar a produção e a produtividade do setor agropecuário por meio do acesso às tecnologias
de irrigação;
2. Ampliar o acesso ao crédito rural orientado para agricultores e agricultoras nos TDs;
3. Assegurar a regularização fundiária de terras estaduais para pequenos, médios e grandes
produtores (PG);
4. Garantir o acesso à água de qualidade para consumo humano e produção;
5. Implantar infraestrutura básica para o desenvolvimento do campo;
6. Priorizar a regularização fundiária para as comunidades tradicionais, quilombolas e agricultores
familiares;
7. Garantir o acesso aos programas de aquisição de terras.
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OBJETIVOS
Objetivo 2
Aumentar a produção, a
produtividade e a diversidade de
produtos da agropecuária e
extrativismo, visando a
sustentabilidade, a promoção da
igualdade de gênero, a segurança
alimentar e o aumento da renda
no campo.

INDICADORES

2.1 Número de projetos financiados/implantados;

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda, mediante o incentivo ao
empreendedorismo e à economia solidária (PG);
2. Ampliar o acesso ao crédito agrícola e projetos produtivos para agricultores/as familiares,
especialmente mulheres, jovens e comunidades tradicionais;
3. Desenvolver políticas que possibilitem a elevação da competitividade do agronegócio (PG);
4. Difundir estratégias e iniciativas de desenvolvimento sustentável do agronegócio (PG);
5. Fortalecer a estrutura produtiva da agricultura familiar, agregando valores com o uso de
tecnologias apropriadas, com ênfase nos APL'S e na abordagem territorial (PG);
6. Fortalecer a participação dos agricultores e agricultoras familiares em feiras e eventos;
7. Ampliar os canais de comercialização para a produção da agricultura familiar;
8. Assegurar as compras governamentais de produtos da agricultura familiar por parte do estado.
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OBJETIVOS

Objetivo 3
Garantir a sanidade e defesa
animal e vegetal no Estado.

INDICADORES

3.1

Número de estabelecimentos certificados;

3.2 Número de propriedades e estabelecimentos
fiscalizados;
3.3 Percentual de animais (bovídeos) vacinados.

DIRETRIZES SETORIAIS
1.

Alcançar o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação;

2. Controlar a comercialização e o uso de agrotóxicos no Estado;
3. Fortalecer e intensificar a educação sanitária dos agropecuaristas e da sociedade;
4. Intensificar a fiscalização em veículos que transitam pelo Estado com animais e vegetais e/ou
produtos de origem animal e vegetal.
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OBJETIVOS
Objetivo 4
Promover ações permanentes e
qualificadas de Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER)
para elevação da renda e
melhoria da qualidade de vida
dos agricultores e agricultoras
familiares.

INDICADORES

1.1

Número de agricultores assistidos;

1.2

Número de técnicos e agricultores familiares
capacidades.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Adequar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, por meio da inovação, estruturação
e modernização da instituição oficial de ATER;
2. Elaborar e implementar a Política Estadual de ATER;
3. Implementar uma assistência técnica de base territorial, com foco nos APLs priorizados;
4. Promover a qualificação dos profissionais do setor agrário e dos agricultores familiares.
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PROGRAMA 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO
OBJETIVOS

Objetivo 1
Aprimorar a organização e
gestão descentralizado do SUAS.

INDICADORES

1.1

Número de municípios cofinanciados pelo Estado.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar e aprimorar as ações de capacitação e de informação com base nos princípios e diretrizes
da política de educação permanente do SUAS;
2. Fortalecer áreas estratégicas da gestão do SUAS: gestão do trabalho, vigilância socioassistencial
e regulação do SUAS;
3. Fortalecer as instâncias de controle social do SUAS, aperfeiçoando a relação do SUAS com o
sistema de justiça e Sistema de Garantia de Direitos (SGD).
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OBJETIVOS

Objetivo 2
Promover a igualdade de gênero
no mercado de trabalho e a
autonomia das mulheres e suas
pluralidades.

INDICADORES

2.1 Pessoas desocupadas por sexo;
2.2 Rendimento médio mensal por sexo.

DIRETRIZES SETORIAIS
3 Desenvolver o empoderamento das mulheres nas diversas áreas de atuação no mercado de
trabalho;
4 Garantir a inclusão das famílias vulneráveis no cadastro único e no Programa Bolsa Família e
BPC;

5 Promover ações para eliminação das desigualdades da divisão sexual e racial do trabalho através
de programa de equidade de gênero e raça.
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OBJETIVOS
Objetivo 3
Promover direitos humanos e
inclusão social da população em
situação de vulnerabilidade,
assegurando proteção social
básica e especial considerando
as perspectivas das populações
vulneráveis: LGBT, pessoa idosa,
pessoa com deficiência, criança e
adolescente, jovens, população
negra, população de rua,
população carcerária, povos e
comunidades tradicionais,
mulheres e migrante.

INDICADORES

3.1 Cobertura do Bolsa Família;
3.2 Cobertura do Benefício de Prestação Continuada
(BPC);
3.3 Número de famílias de comunidades tradicionais
inscritas no CADÚNICO.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo ações que priorizam o
desenvolvimento integral e a participação ativa nos espaços decisórios e no mundo do trabalho;
2. Descentralizar o atendimento socioeducativo de alta complexidade nos territórios do Estado;
3. Fortalecer e estruturar a rede de proteção especial garantindo proteção especial aos indivíduos
em situação de risco social e pessoal por violação de direitos (população em situação de rua,
trabalho infantil, exploração sexual e trabalho escravo);
4. Fortalecer o controle social por meio do estímulo da implantação e qualificação dos conselhos e
outros mecanismos de direitos: idoso, mulheres, pessoa com deficiência, juventude, LGBT,
pessoas negras;
5. Potencializar e promover a defesa e a garantia dos direitos das pessoas idosas e pessoas com
deficiências;
6. Promover a acessibilidade da pessoa com deficiência às políticas públicas: saúde, educação,
assistência social, trabalho/emprego e renda, transporte e mobilidade urbana, habitação, dentre
outras.
7. Promover e articular políticas de ressocialização de jovens e adolescentes em conflito com a lei
e usuários de drogas;
8. Promover iniciativas voltadas para a qualificação, o incremento da renda e inserção no mercado
de trabalho.
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OBJETIVOS
Objetivo 4
Reduzir as diversas formas de
violências e outras violações de
direitos humanos praticadas
contra as populações
vulneráveis: LGBT, pessoa idosa,
pessoa com deficiência, criança e
adolescente, jovens, população
negra, população de rua,
comunidades tradicionais,
mulheres (com foco no
feminícidio) e migrantes.

INDICADORES

4.1

Denúncias de violências contra grupos de
vulnerabilidades;

4.2 Denúncias de violências e Crimes contra as Mulheres.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar e reestruturar serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de
violência;
2. Garantir o atendimento especializado como enfrentamento às diversas formas de violência contra
a população LGBT, pessoas idosas, criança e adolescente, população negra, jovens e mulheres;
3. Promover ações de enfrentamento às diversas formas de violência praticadas contra as
populações vulneráveis com foco na violência, racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia e contra
a mulher, com ênfase no feminicídio.
4. Promover iniciativas de direitos humanos viabilizando programas de prevenção, promoção e
defesa da cidadania (LGBT, pessoa idosa, pessoa com deficiência, criança e adolescente,
população negra, jovens e mulheres).
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OBJETIVOS

Objetivo 5
Reduzir a proporção de famílias
em situação de vulnerabilidade
social.

INDICADORES

5.1

Percentual da Extrema Pobreza (rendimento de R$
0,00 a R$ 89,00)

5.2 Percentual da Pobreza (rendimento de R$ 89,01 a R$
178,00)

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Promover iniciativas voltada para a qualificação, o incremento da renda e inserção no mercado
de trabalho de grupos vulneráveis na perspectiva étnico-racial (mulheres, jovens, adultos, LGBT,
pessoas com deficiência e pessoas em processo de ressocialização);
2. Promover segurança alimentar às famílias em situação de pobreza extrema.
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OBJETIVOS

Objetivo 6
Reduzir as consequências sociais
decorrentes do uso prejudicial de
drogas licitas e ilícitas para as
pessoas e famílias e
comunidades.

INDICADORES

6.1

Egressos das comunidades terapêuticas apoiados
pelo Estado.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial, com ênfase no enfrentamento à dependência de
álcool, crack e outras drogas ampliando a capacidade de atendimento mediante parcerias de
organizações privadas sem fins lucrativas com órgãos estaduais, para realização dos projetos,
capacitação, prevenção e tratamento de enfrentamento às drogas (SESAPI);
2. Promover a ressocialização da pessoa com dependência química por meio do acesso à educação,
geração de renda, empreendedorismo e demais políticas públicas que priorizem desenvolvimento
intelectual e social.
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PROGRAMA 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS

Objetivo 1
Ampliar a proteção de áreas com
características naturais
relevantes e regularizar as
Unidades de Conservação
Estadual.

INDICADORES

1.1

Percentual de áreas do território piauiense inseridas
em Unidades de Conservação estaduais;

1.2 Percentual de Unidades de Conservação estaduais
regularizadas.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Garantir o cumprimento de todos os mecanismos legais para criação e gestão das Unidades de
Conservação existentese a serem criadas;
2. Identificar áreas de potencial interesse ecológico.
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OBJETIVOS

Objetivo 2
Ampliar as ações de mobilidade
urbana no Estado.

INDICADORES

2.1

Quilômetros de rodoanéis implantados;

2.2 Quilômetros de ruas pavimentadas.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Fomentar a implantação de infraestruturas adequadas de mobilidade urbana;
2. Otimizar o sistema metroviário de Teresina.
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OBJETIVOS

INDICADORES
3.4 Percentual de atendimento por módulos sanitários
domiciliares;

Objetivo 3
Ampliar o acesso ao saneamento
básico no estado, em
consonância com as normas
nacionais e da Organização
Mundial de Saúde (OMS).

3.5 Percentual de domicílos totais com abastecimento de
água;
3.6 Percentual de domicílios urbanos com abastecimento
de água;
3.7 Percentual de domicílios totais com esgotamento
sanitário;
3.8 Percentual de domicílios urbanos com esgotamento
sanitário.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar e implementar módulos sanitários nas zonas urbanas e rurais do Estado;
2. Ampliar e melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços de abastecimento d’água dos
municípios do Estado;
3. Dotar o Estado e os municípios de Planos de Saneamento Básico;
4. Implantar, ampliar e otimizar os sistemas de esgotamento sanitário dos municípios do Estado;
5. Implementar ações de macrodrenagens nas áreas urbanas prioritárias.
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OBJETIVOS

INDICADORES
4.1

Objetivo 4
Desenvolver ações visando
proteger conservar e recuperar a
flora, a fauna e os recursos
edáficos.

Percentual de CAR analisados;

4.2 Percentual de passivos ambientais registrados no
SICAR;
4.3 Cobertura florestal (ha) no Estado;
4.4 Quantidade de área (ha) de áreas degradadas;
4.5 Taxa de desmatamento da cobertura florestal

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Fortalecer os instrumentos de promoção do ordenamento territorial com vistas à regularização
ambiental;
2. Fortalecer planos/processos para a prevenção e mitigação a eventos climáticos extremos;
3. Implementar planos/processos para a recuperação de áreas degradadas;
4. Implementar serviços de proteção da fauna.

104

OBJETIVOS

Objetivo 5
Fortalecer a gestão hídrica do
Estado, em consonância com a
Política Nacional e Estadual de
Recursos Hídricos.

INDICADORES

5.1 Percentual de bacias hidrográficas do Piauí com
Plano de Bacia Hidrográfica;
5.2 Número de usuários de poços cadastrados.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Ampliar e modernizar a rede hidrometeorológica do Estado;
2. Garantir o processo de fiscalização da implementação de políticas relacionadas à segurança de
barragem;
3. Implementar e aperfeiçoar os instrumentos da política estadual de recursos hídricos;
4. Promover a manutenção e ampliação da Gestão Participativa dos Recursos Hídricos;
5. Promover o uso múltiplo e de qualidade dos recursos hídricos.
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OBJETIVOS

Objetivo 6
Garantir o uso sustentável do
meio ambiente, em consonância
com a Politíca Nacional e
Estadual de Meio Ambiente.

INDICADORES

6.1

Percentual de pareceres conclusivos de licenciamento
ambiental emitidos.

DIRETRIZES SETORIAIS
1

Garantir a estruturação da gestão ambiental regionalizada;

2 Garantir a melhoria contínua das condições operacionais das atividades de fiscalização ambiental;
3 Garantir a melhoria contínua das condições operacionais das atividades de licenciamento
ambiental
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OBJETIVOS

Objetivo 7
Implantar, ampliar, restaurar e
conservar os modais rodoviário,
ferroviário, hidroviário, portuário
e aeroviário do Estado.

INDICADORES

7.1

Qualidade das rodovias pavimentadas –BOM;

7.2

Qualidade das rodovias pavimentadas–ÓTIMA;

7.3

Qualidade das rodovias pavimentadas–PÉSSIMA;

7.4

Qualidade das rodovias pavimentadas–REGULAR.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Dotar o Estado de malha ferroviária necessária para o desenvolvimento econômico e social;
2. Dotar o Estado de malha rodoviária necessária para o desenvolvimento econômico e social;
3. Estruturar e ampliar o modal aeroviário do Estado;
4. Fomentar o desenvolvimento portuário e hidroviário do Estado;
5. Gerenciar a malha rodoviária existente.
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OBJETIVOS

Objetivo 8
Potencializar o uso sustentável
dos recursos hídricos do Estado.

INDICADORES

8.1

Capacidade de armazenamento de água superficial;

8.2 Volume de água armazenada;
8.3 Volume de água distribuída.

DIRETRIZES SETORIAIS
1.

Ampliar e melhorar sistemas de armazenamento e distribuição de água;

2.

Garantir a implementação de políticas relacionadas à segurança de barragem.
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OBJETIVOS

Objetivo 9
Prevenir e combater focos de
incêndios florestais, visando a
proteção da cobertura vegetal.

INDICADORES

9.1 Percentual de municípios do Estado com estratégias
locais de redução de risco de desastres naturais;
9.2 Variação do número de focos ativos de incêndio por
10.000 ha.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Estruturar um sistema estadual de identificação em tempo real de focos de calor;
2. Fomentar a criação da rede de brigadas municipais.
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OBJETIVOS
Objetivo 10
Reduzir o défict habitacional do
Estado para população de até 5
salários mínimos, garantindo a
infraestrutura adequada e a
regularização fundiária de
unidades habitacionais.

INDICADORES

10.1 Déficit habitacional do Estado;
10.2 Moradias regularizadas.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Desenvolver projetos de construção de unidades habitacionais e urbanização de assentamentos
precários;
2. Promover a regularização e averbação fundiária de unidades habitacionais;
3. Promover melhorias de unidades habitacionais de interesse social.
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PROGRAMA 0010 – GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE
OBJETIVOS

Objetivo 1
Garantir o equilíbrio fiscal do
Estado.

INDICADORES

1.1 Nota CAPAG.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Aprimorar os processos de execução e controle das despesas;
2. Promover a regularização fundiária e a alienação de bens imóveis do Estado, não essenciais à
ação governamental;
3. Reduzir a evasão fiscal e aumentar a receita própria.
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OBJETIVOS

Objetivo 2
Ofertar serviços públicos de
qualidade para a sociedade,
garantindo a eficiência, eficácia,
efetividade e transparência no
ação governamental.

INDICADORES

2.1

Escala Brasil Transparente.

DIRETRIZES SETORIAIS
1. Administrar e modernizar a infraestrutura dos órgãos estaduais;
2. Aperfeiçoar o fluxo de processos administrativos com foco na eficácia, eficiência e efetividade;
3. Aprimorar a gestão de pessoas através da formação, valorização e avaliação de desempenho;
4. Aprimorar e integrar metodologias de planejamento, orçamento, monitoramento e avaliação
governamental;
5. Fortalecer as relações institucionais entre os Poderes em âmbito estadual, federal e organismos
internacionais;
6. Garantir a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito da administração pública;
7. Otimizar o atendimento ao público (interno e externo) com foco nas necessidades do cidadão;
8. Promover a regularização fundiária e a alienação de bens imóveis do Estado, não essenciais à
ação governamental;
9. Promover ações que proporcionem melhorias na qualidade de vida dos servidores públicos;
10. Promover o controle social através da articulação entre os órgãos públicos, entidades e a
sociedade civil.
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